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El document també inclou: 

 Les actuacions relacionades amb les propostes d’activitat normativa de la GV per al primer 
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Consell el 10 de gener de 2016 (s’assenyalen en el document com a SGH2016) 

 Els projectes inclosos dins del document Bases i elements per a la transformació del 
model econòmic de la Comunitat Valenciana, conegut com el Document d’Elx, aprovat 
pel Ple del Consell el 15 d’abril de 2016 (s’assenyalen en el document com a ELX2016) 
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1. Rescat de persones 
 

«Tota persona ha de tenir cobertes les necessitats vitals bàsiques. Tots els 
valencians tenen dret a viure en condicions que els garantisquen la dignitat 
com a éssers humans» 

 
a. Dret a l’habitatge 
…prendre els acords necessaris per a evitar que es desnonen persones sense alternativa 
d’habitatge. Establir mecanismes d’exempció temporal del pagament del lloguer per als casos 
més extrems de persones beneficiàries d’habitatges de l’IVVSA. 

Evitar els desnonaments a persones sense alternativa d’habitatge 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Elaborar una llei sobre la funció social de 
l’habitatge. No executar cap desnonament a persones en risc d’exclusió social del parc públic 
d’habitatges 

SGH2016: Tramitació de la Llei per la funció social de l’habitatge 

 Llei per la funció social de l’habitatge. Aprovat pel Ple del Consell l’avantprojecte de Llei 
per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana (16/3/2016). L’objectiu de 
la llei, que estarà dotada amb 20 M€ anuals, és fer efectiu el dret a un habitatge assequible, 
digne i adequat, ampliar el parc públic, i evitar els desnonaments dels sectors més 
desfavorits. Principals mesures que preveu la nova llei: 

 Mesures contra els processos de desnonament en habitatge habitual, que 
possibiliten la continuïtat en l’immoble: lloguer amb opció a compra per a persones que 
es troben en situació d’emergència social –lloguer social durant tres anys–. Expropiació 
temporal d’habitatges a bancs que no permeten la fórmula anterior. Convenis amb 
bancs per a ampliar l’oferta d’habitatges. 

 Mobilització dels habitatges buits. S’establiran diferents registres com ara el Registre 
d’habitatges buits o el Registre d’oferta i demanda en els quals els particulars podran 
inscriure voluntàriament els seus immobles. 

 Mesures de foment per a ocupació dels habitatges. Es desenvoluparan diverses 
mesures de foment, com ara ajudes públiques per al lloguer per a persones i unitats 
familiars amb ingressos baixos en què el cost no supere el 30% dels ingressos, evitar la 
pobresa energètica en garantir els subministraments bàsics de llum, aigua i gas.  

 Observatori de l’Hàbitat. Per a garantir el compliment total del que estableix la llei i 
també per a fer estudis i avaluacions de la situació de l’habitatge a la Comunitat 
Valenciana es crearà un protocol coordinat per l’Observatori de l’Hàbitat, en el qual 
participaran organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents 
de l’àmbit de l’habitatge a la Comunitat Valenciana, així com diferents consells 
municipals creats a aquest efecte. 

 Participació pública en l’elaboració de la nova llei. Període de consultes i participació 
pública de l’avantprojecte de Llei per la funció social de l’habitatge de la Comunitat 
Valenciana. 

 Ajudes al lloguer d’habitatges a famílies en risc d’exclusió. Nova línia d’emergència del 
Consell dotada amb 1,5 M€ d’ajudes per al lloguer d’habitatges a famílies amb el risc 
d’exclusió social. Aquesta convocatòria s’ha publicat en el DOCV de 31/12/2015 junt amb 
les ajudes per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social. Formen part 
del Pla Valencià de Lluita contra l’Empobriment Energètic (vegeu l’apartat 1.c). 
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 L’import de les ajudes podrà ser de fins a 100 euros per mes i un període màxim d’un 
any amb 1.200 euros. S’estima que es poden beneficiar entre 2.000 i 2.500 famílies a 
la Comunitat Valenciana que poden patir els efectes de la crisi. 

 Acords amb entitats financeres. Reunió de la Conselleria d’Habitatge amb 11 entitats 
financeres per a instar que establisquen una moratòria en els desnonaments en primer 
habitatge a persones que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat, fins que entre 
en vigor la nova Llei de la funció social de l’habitatge. També se’ls ha sol·licitat que esgoten 
totes les vies de negociació (7/10/2015). Tres entitats –Caixa Ontinyent, Cajamar i Caixa 
Popular– han subscrit una declaració d’intencions per a frenar el drama dels 
desnonaments (18/11/2015). Compromisos: 

 Acord amb el CGPJ. Conveni antidesnonaments. La Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques tramita un conveni de 
col·laboració entre la Generalitat i el Consell General del Poder Judicial que habilitarà 
els jutges a frenar els llançaments d’inquilins o propietaris desnonats del seu habitatge 
habitual quan es troben en risc d’exclusió social. Mitjançant el conveni, els jutges podran 
ajornar l’expulsió de les persones afectades de les seues llars fins que les conselleries de 
Polítiques Inclusives i d’Igualtat i la d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
oferisquen ajuda assistencial i/o d’habitatge a les persones afectades pel desnonament. 

Dignificació de l’habitatge social 

SGH2016: Pla de Dignificació de l’Habitatge Social. El pla es formula per a atendre la 
situació del parc públic de la Generalitat i les promocions pròpies de l’EIGE 

 Pla de Dignificació de l’Habitatge Social. El pla presentat inclou deu mesures de xoc per 
a gestionar el parc públic d’habitatge de la Generalitat (24/11/2015). Principals àmbits 
d’actuació: 

 Inversió en rehabilitació i manteniment. Aposta clara per la reforma i el manteniment 
del parc públic (5,5 M€ en PGVA 2016): 

- S’han rehabilitat i adjudicat un total de 250 habitatges en règim de lloguer 
social a famílies amb recursos escassos durant el primer trimestre del 2016. 
Enguany, el Consell invertirà 5,5 M€ en la reparació de 500 dels 700 immobles 
del parc públic que va trobar completament abandonats. 

 Pla de pagaments per a abonar l’IBI. Des del 2009 no es paga als ajuntaments l’IBI 
dels habitatges del parc públic de la GVA (7,5 M€). S’han pressupostat 1,5 M€ per a 
abonar l’IBI de l’any 2016 i per a l’elaboració d’un pla de pagaments per a abonar el 
deute total. 

 Atenció personalitzada i divulgació de les bonificacions de lloguer. Campanya per 
a divulgar les bonificacions al lloguer de fins al 90% que concedeix la GVA. 

 Pla d’Intervenció Integral Sostenible. Per a abordar el problema dels grups més 
conflictius i zones deprimides. 

 Pla per a l’Ocupació d’Habitatges. La GVA té 1.042 habitatges en règim de lloguer. 
S’ha posat en marxa a Gandia i s’espera estendre’l a altres localitzacions. 

 Flexibilitzar l’accés als habitatges protegits. La GVA té 330 habitatges en règim de 
compra-venda que, actualment, estan buits. Ja s’ha reduït el preu dels habitatges que 
superen els de mercat, modificar el règim de tinença, passant al lloguer o lloguer amb 
opció de compra i dur a terme accions informatives i comercials. 
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 Acords adoptats pel Consell de Direcció de l’EIGE: 

- Aprova la reducció de les rendes de lloguer en els habitatges de propietat 
d’EIGE, s’adapta així a la situació socioeconòmica de cada família. La mesura 
comença a aplicar-se en el primer trimestre del 2016 (4/12/2015). 

- Aprova els protocols de col·laboració entre EIGE i els ajuntaments de 
municipis en els quals l’entitat disposa d’habitatges, amb l’objecte de facilitar-hi 
l’accés (29/3/2016). 

Rehabilitació i regeneració urbana 

SGH2016: Conveni amb l’Ajuntament de València per a modificar el PEPRI del Cabanyal-
Canyamelar 

 PEPRI del Cabanyal-Canyamelar. Derogat i aprovat el text refós de les normes 
urbanístiques transitòries d’urgència en l’àmbit del municipi de València (abril del 2016). 

 Programa de Foment de la Regeneració i Renovació Urbana del Pla Estatal 
d’Habitatge. Aprovats els convenis amb els ajuntaments d’Alcoi, Elx, Ontinyent, València, 
Xàtiva i Sant Vicent del Raspeig. Les actuacions que es preveuen en les Àrees de 
Renovació i Regeneració Urbana (ARRU) són la rehabilitació d’edificis i habitatges tant de 
conservació, accessibilitat i rehabilitació energètica, com d’obres de manteniments en 
elements comuns i equipament, així com millores en la qualitat i sostenibilitat del medi urbà 
(Ple del Consell de 3/6/2016). 

 Rehabilitació del barri del Cabanyal i Canyamelar de València. La Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’Ajuntament de València firmen 
el conveni de col·laboració per al 2016 per a la regeneració i renovació urbana 
d’aquesta emblemàtica zona de València, en el marc del Pla Estatal 2013-2016. Les 
actuacions abasten la rehabilitació de 250 habitatges i la substitució i nova edificació de 
cinquanta més, i actuacions en espais públics, amb una inversió total prevista de vora 
13 M€, dels quals s’han pressupostat per a enguany 4,7 M€ amb una participació del 
Ministeri de Foment de 4,3 M€ i de la Generalitat de 373.500 euros (7/6/2016). 

 Actuacions a Ontinyent, Xàtiva Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elx i Llíria 

- A Ontinyent, s’ha delimitat una àrea al barri de la Vila i el centre històric-Raval 
amb la rehabilitació de trenta-cinc habitatges, la substitució i nova edificació de 
vint més, i actuacions puntuals en espais públics, amb una inversió de 3,1 M€. 

- A Xàtiva, l’àmbit és el nucli antic i suposarà la rehabilitació de noranta 
habitatges, la substitució i nova edificació de deu més, i actuacions en espais 
públics, amb una inversió de 4,4 M€. 

- La inversió total prevista a Alcoi és de 5,5 M€. S’ha delimitat una àrea àmplia 
que abasta els barris de Santa Rosa, l’Eixample i el centre històric d’Alcoi per a 
la rehabilitació de dos-cents habitatges, la substitució i nova edificació de setze 
més, i actuacions puntuals en espais públics.  

- A Sant Vicent del Raspeig, el conveni inclou la rehabilitació de huitanta-quatre 
habitatges en els blocs 24 i 25 del barri de Santa Isabel. Hi ha pressupostat un 
total de 868.218 euros.  

- A Elx, el conveni inclou la rehabilitació de 308 habitatges del barri de San Antón, 
així com obres de reurbanització, amb una inversió de 20,9 M€. 

- A Llíria, la inversió prevista és de 4,5 M€. Afectarà els carrers de València i Juan 
Izquierdo més el centre històric, per a la recuperació de cent habitatges. 

 Barri de la Coma de Paterna. Anunci d’una inversió de més de 5 M€ al barri de la Coma 
de Paterna durant 2016 i 2017. Mesures per a impulsar i millorar la convivència del barri, 
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que representa vora el 9% del total dels habitatges del parc públic de la Generalitat 
(8/2/2016). 

 Desenvolupament d’una Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU), 2,9 M€. 

 Reparació d’uns 120 habitatges, 2 M€. S’ha adjudicat la contractació per a la reparació 
urgent de vint-i-cinc i d’elements comuns. 

 Pròximament, es traurà a contractació pública les obres de reparació d’un centenar 
d’habitatges del parc públic del barri de la Coma de Paterna. Com a novetat, incorporarà 
clàusules socials en les quals es demanarà a l’empresa adjudicatària que contracte 
almenys un 50% dels veïns del barri que siguen persones aturades de llarga durada per 
a exercir les tasques de rehabilitació (15/6/2016). 

 Programa per al foment de ciutats sostenibles i competitives 2013-2016. 
Desenvolupament d’actuacions mitjançant ajudes a Quart de Poblet amb una inversió 
d’1,2 M€ en la convocatòria de «Millora de barris» i Cocentaina amb una inversió total 
d’1,4 M€ en la convocatòria de «Centres i nuclis històrics» (28/10/2015). 

Dinamitzar el sector de la construcció 

 Convocatòria de les noves ajudes al lloguer i a la rehabilitació d’habitatges de l’any 
2016. La Generalitat gestionarà un total de 26 M€ en el marc del Pla Estatal d’Habitatge 
(25/5/2016). 

 Ajudes al lloguer. La quantia de les ajudes al lloguer arriba fins al 40% del lloguer, 
amb un màxim anual de 2.400 euros i són subvencionables els rebuts de lloguer des 
de l’1 de gener fins al 31 de desembre. Els ingressos totals de tots els membres que 
viuen en la casa no podran ser superiors a tres vegades l’IPREM (18/5/2016). 

- S’amplia la prioritat a les persones beneficiàries i, a més de les afectades per 
un desnonament, els joves menors de trenta anys i les famílies monoparentals, 
també tindran prioritat les persones amb diversitat funcional, les dones víctimes 
de violència de gènere i els joves extutelats. 

- S’elimina la limitació que hi havia sobre la superfície de l’habitatge per a 
accedir a les ajudes al lloguer. 

- Una altra novetat és que poden optar a les ajudes els ciutadans de tots els 
municipis de la Comunitat Valenciana al marge del nombre d’habitants que 
tinga la localitat on visquen. Anteriorment, es limitava l’accés a aquest tipus de 
convocatòries solament a les persones que vivien en municipis grans o àrees 
metropolitanes.  

 Ajudes a la rehabilitació. La subvenció serà del 35% per part del Ministeri i d’un 10% 
addicional que s’incorpora per primera vegada per part de la Generalitat. Les quanties 
de les obres han de ser d’un màxim de 2.000 euros per habitatge pel que fa a 
conservació i sostenibilitat i de 4.000 per habitatge en accessibilitat. 

- En les ajudes es poden subvencionar tres tipus d’actuacions: obres de 
conservació com l’estructura dels edificis, façanes o cobertes; obres de 
sostenibilitat per a millorar la qualitat tèrmica de l’edifici i la instal·lació d’energia 
renovable, i obres d’accessibilitat per a col·locar ascensors o rampes adaptades.  

 Constitució de la Mesa de la Rehabilitació amb la participació de tots els agents 
implicats, per a orientar la noves polítiques que servisquen per a dinamitzar el sector de la 
construcció, així com els subsectors afins, molt castigats per la bambolla immobiliària 
(10/6/2016).  
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Pagament d’ajudes a l’habitatge 

 Pagament de 52 M€ d’ajudes a l’habitatge, que inclouen ajudes al lloguer, rehabilitació a 
habitatges o els xecs d’accés. L’abonament es fa a persones físiques (3/8/2015). 

 Signat un calendari de pagaments amb la plataforma de persones afectades per 
impagaments d’ajudes a l’habitatge de la Comunitat Valenciana (28/7/2015). 

 Des de novembre s’inicia el pagament en trimestres dels 133 M€ que no tenien cap 
planificació. D’una banda, els 93,5 M€ que queden del deute total de 240 M€ i els 40 M€ 
de les resolucions que ha reconegut el nou Govern de la Generalitat. 

 El nou Consell detecta 60 M€ en expedients d’ajudes a l’habitatge sense resoldre i 
amagats en un calaix, una situació que afecta 1.100 persones i unitats familiars que han 
estat anys esperant que es resolgueren les seues ajudes. S’ha remés tota la documentació 
a la Intervenció General de la Generalitat perquè resolga els dubtes raonables de la gestió 
economicofinancera dels plans d’habitatge 2005-2008 i 2009-2012 (26/4/2016). 

 
b. Renda garantida de ciutadania 

Modificació de la legislació sobre renda garantida de ciutadania 

 Es portarà al Ple del Consell un decret llei que ha de modificar parcialment la llei que 
regula la renda garantida de ciutadania per a eliminar els obstacles que impedeixen 
major agilitat en la prestació i que hi generen grans retards (30/5/2016). 

 Pretén modificar els articles 6 i 24 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de renda garantida 
de ciutadania, relatius a la confecció i tramitació dels plans familiars d’inserció amb 
l’objectiu d’agilitar el pagament de les ajudes i pal·liar la greu situació d’emergència 
social que afecta col·lectius molt vulnerables per la persistència i durada de la crisi 
econòmica. 

 S’ha elaborat un esborrany amb memòria econòmica adaptada a les noves propostes. 

Ampliació del crèdit per al pagament d’expedients pendents del 2015 

 Aprovada una modificació de crèdit de 2 M€ per a ampliar la renda garantida (Ple del 
Consell 20/11/2015). El crèdit disponible en aquesta línia estava pràcticament esgotat i la 
transferència va permetre resoldre expedients que acumulen els serveis territorials com a 
pendents de pagament en el 2015 i que havien finalitzat la instrucció. 

Increment en els Pressupostos GVA 2016 

 Per a l’exercici 2016 s’amplia el pressupost per a renda garantida de ciutadania, que passa 
dels 29 M€ del 2015 a 39,3 M€ (+35,7%). Amb aquest increment de més de 10 M€ 
s’incorporen a la prestació entre 5.000 i 10.000 persones més. 

 Durant els darrers anys, la mitjana de persones beneficiàries s’ha situat en unes 15.000. 
S’estima que per cada persona beneficiada hi ha un benefici d’1,6 persones. Per això, 
en la previsió més baixa, el nombre total de persones beneficiàries per l’increment seria 
de 20.000 directament i 32.000 indirectament (52.000 en total). 

 Els programes que formen part de la renda garantida de ciutadania, prestacions per 
dependència i prestacions econòmiques per acolliment familiar, tenen la consideració de 
crèdits ampliables. 
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c. Dret a la llum, l’aigua i el gas 
…assegurar que totes les famílies puguen accedir a un consum mínim. Aplicar fórmules, en 
col·laboració amb les administracions locals corresponents, a fi que els impagaments de 
serveis bàsics de les famílies en situació de pobresa extrema no comporten la retirada del 
servei. 

Lluita contra l’empobriment energètic 

SGH2016: Ordre per a evitar la pobresa energètica i ajudes d’emergència per al pagament 
del lloguer 

 Pla Valencià de Lluita contra l’Empobriment Energètic. Posada en marxa d’un pla que 
evitarà talls d’aigua, llum i gas a persones i famílies en risc d’exclusió social i en exclusió 
social. S’hi destinaran 6 M€. 

 Exigeix la coordinació entre la Generalitat, els ajuntaments i els serveis socials, els 
quals detecten les necessitats i les situacions de vulnerabilitat dels veïns. Coordinació 
interadministrativa que ja existeix dins del marc del Pla Concertat de Prestacions 
Bàsiques en Corporacions Locals en l’apartat d’ajudes d’emergència per a situacions 
de greu necessitat. 

 Les ajudes es concediran a través dels municipis, a habitatges en els quals, pels 
ingressos de les persones que hi viuen, no es puga afrontar el pagament dels 
subministraments d’energia elèctrica, gas i aigua. També es concediran a les famílies 
que s’han vist privades de la propietat de l’habitatge habitual o han sigut desnonades 
per no atendre’n els pagaments i en accedir a un lloguer no tenen capacitat econòmica 
per afrontar el pagament de la renda.  

 De les ajudes per a evitar la pobresa energètica es destina per a energia elèctrica: 
fins a 75 euros/rebut (màxim 300 euros per consumidor i any); gas: fins a 75 euros/rebut 
(màxim 300 euros per consumidor i any); aigua: fins a 15 euros/rebut (màxim 60 euros 
per consumidor i any). Per al restabliment del subministrament: tarifa estàndard que 
determina cada companyia. 

 Al voltant de 12.000 famílies valencianes podrien acollir-se a les ajudes contra la 
pobresa energètica i entre 2000 i 2.500 a les ajudes al lloguer. 

 Dins de la política de control de preus sotmesos a autorització administrativa, es pretén 
aprovar una tarifa social relacionada amb el subministrament d’aigua per a 
consum domèstic, destinada a famílies en risc i en exclusió, de manera que els eximisca 
de l’obligació d’atendre determinats conceptes que componen la tarifa i que no estan 
directament relacionats amb el volum de consum. 

 Convocatòria inicial per 4 M€ (2,5 M€ a atendre el pagament dels subministraments 
d’energia elèctrica, aigua i gas i 1,5 M€ al pagament de lloguers socials). Publicades les 
bases reguladores i la convocatòria (DOCV de 31/12/2015) per a la concessió de 
subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d’exclusió social i la 
pèrdua d’habitatge per no poder pagar el lloguer. Han entrat en vigor l’1 de gener de 
2016. 

 En 2016 el Consell i les tres diputacions provincials destinaran un total de 2,05 M€. La 
Conselleria d’Igualtat destina 1,5 M€ per als ajuntaments de més de 20.000 habitants, 
mentre que les diputacions hi sumen 650.000 euros més, per a lluitar contra les situacions 
de pobresa energètica per a pobles de menys de 20.000 habitants, a través d’entitats locals 
i mancomunitats de Serveis Socials (5/2/2016). 

 S’amplia el termini de sol·licitud de subvencions per a evitar la pobresa energètica en 
llars amb el risc d’exclusió social fins a final de l’exercici 2016 (2/6/2016). 
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d. Combatre la pobresa infantil 
…ha de ser una prioritat pressupostària, especialment la malnutrició infantil mitjançant 
l’extensió de places i beques de menjadors escolars no restringits al calendari escolar. A més, 
cal garantir que els alumnes disposen dels llibres adequats per a l’ensenyament. No s’ha de 
condicionar la concessió de beques escolars a estar lliure de deutes amb l’Administració 
Tributària o la Seguretat Social. 

Priorització de pagaments socials en beques de menjador i transport escolar 

 El Consell, en una de les primeres mesures, va regularitzar pagaments pendents dels 
quatre primers mesos de l’any 2015 per un import total de 148,9 M€ als col·lectius socials 
més vulnerables i que presenten més necessitat (16/7/2015). Destaquen els pagaments de 
beques de menjador (16,36 M€), despeses de funcionament de menjadors escolars 
(7,75 M€), transport escolar (10,72 M€) i despeses de funcionament de centres (7,03 M€). 
En el cas del bo infantil de guarderies se satisfan les quantitats fins a maig (5,06 M€). 

Obertura de menjadors al setembre 

 Els menjadors s’obrin per primera vegada al setembre del 2015, des del primer dia de 
classe. Es destinen 4 M€ per a cobrir el cost d’aquest mes. 

 85.000 persones beneficiàries i 53,7 M€ en beques (augment de 7 M€). 

Garantir que els alumnes disposen dels llibres adequats per a l’ensenyament 

 Inici del Pla per a la Gratuïtat dels llibres de text i material didàctic #XarxaLlibres a 
partir del curs 2015-2016, dotat amb 100 M€ (vegeu l’apartat 3.h sobre educació). 

Promoció i defensa dels drets dels xiquets i les xiquetes 

 Creació de la Subdirecció de la Infància que s’encarregarà de desenvolupar polítiques 
integrals per a promoure i defensar els drets dels xiquets i les xiquetes. Aquest col·lectiu 
representa un 18% de la població, per la qual cosa la GV ha apostat per diferenciar les 
polítiques de protecció del menor dins de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials, de 
les polítiques de defensa dels drets dels xiquets i les xiquetes en els àmbits de participació, 
sanitat, educació, dret a jugar, etc., que pertanyen a la Secretària Autonòmica d’Igualtat 
(3/11/2015). 

 Prestacions econòmiques per a les famílies d’acolliment de menors 

 Modificació de l’article 121 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de protecció 
integral de la infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana, a través de la Llei 
10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
d’organització de la Generalitat. Es reconeix a les persones que duen a terme 
acolliments familiars el dret a percebre una prestació econòmica per a afrontar les 
despeses de manteniment dels menors acollits. 

- El nou text de l’article 121 preveu la possibilitat que les persones acollidores 
puguen rebre la prestació, encara que no complisquen el requisit d’estar al 
corrent de les obligacions tributàries o amb la seguretat social. 

- Les prestacions per acolliment per a aquest col·lectiu seran a més 
inembargables, dins dels límits econòmics que marca la legislació estatal, 
sempre que les persones beneficiàries i les que tenen a càrrec no tinguen 
mitjans econòmics suficients. 
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- Si la quantitat consignada fóra insuficient, es poden generar nous crèdits en els 
Pressupostos de la Generalitat per tal d’atendre totes les sol·licituds. 

- Per a enguany, cal destacar l’augment important del mòdul per a famílies 
extenses que ha passat de 4,5 € a 12. En el cas de les famílies educadores, 
l’augment ha sigut de 9 € també a 12. Amb la qual cosa s’ha aconseguit igualar 
les quanties destinades a famílies extenses i famílies educadores i augmentar de 
manera considerable el mòdul/dia. És una mesura que va en la línia de la 
política marcada pel Consell de fomentar l’acolliment familiar enfront de 
l’acolliment residencial. 

 El Consell aprova el Decret 46/2016, de 22 d’abril, pel qual es regula el procediment i 
les condicions per a reconéixer i concedir la prestació econòmica per a despeses de 
manutenció dels menors acollits (Ple del Consell 22/4/2016). 

- El Decret tindrà una vigència temporal il·limitada, per la qual cosa no cal iniciar 
una tramitació nova cada any. La sol·licitud d’enguany, mentre es mantinga 
vigent l’acolliment i les condicions, serà vàlida per als anys següents i les ajudes 
podran començar a concedir-se quan s’òbriga l’exercici pressupostari i es 
publiquen els crèdits amb els quals s’han de finançar.  

- Enguany les prestacions d’acolliment familiar tenen un pressupost de més de 
12,5 M€, pràcticament el doble que l’any passat. 

 Els avantprojectes de llei i els projectes de reglament que s’elaboren des dels diferents 
departaments del Consell han de disposar d’un informe sobre l’impacte de la normativa 
en la infància i l’adolescència, per tal de garantir que s’elaboren tenint en compte l’interés 
superior del menor i el principi de no-discriminació d’aquest col·lectiu. Aquest informe es pot 
consultar en el procés (8/5/2016). 

 Mesures d’accés i democratització de la cultura. Col·laboració amb l’Institut Valencià de 
Cultura per a l’accés gratuït de xiquetes i xiquets i joves extutelats en situació de risc i 
vulnerabilitat. 

 
e. Dependència  
…aplicació efectiva de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, dotant-la dels recursos necessaris i resolució immediata dels casos 
pendents. 

Ajudes a dependència i copagaments 

 Des de l’inici de la legislatura s’han destinat vora 135 M€ a pagar la nòmina de 
dependència (5/5/2016). 

 Posada al dia dels pagaments a la dependència i avançament de la data de 
cobrament als cinc primers dies de mes des del 2016. 

 Aprovada pel Consell una modificació de crèdit de 2,4 M€ per al pagament 
d’interessos de demora en dependència (Ple 20/11/2015). Permet iniciar el 2016 
sense pagaments pendents per interessos de demora.  

 Pagament de dues mensualitats de la nòmina de la dependència al mes de 
desembre del 2015 (32,2 M€) amb el qual el Consell es posa al dia en els pagaments 
a aquest col·lectiu que, amb l’anterior Govern, havien arribat a acumular retards de 
diversos mesos en el cobrament de les ajudes.  

 La nòmina de gener del 2016 es va abonar durant els cinc primers dies hàbils de mes 
a 25.575 persones en situació de dependència amb un import de 16,9 M€ (3/2/2016). 
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 Per a l’exercici 2016 s’amplia el pressupost per a prestacions de dependència, en un 
59,08% i passa de 154 M€ l’any passat a 246 M€.  

 Elevació al màxim de les quanties percebudes per dependència a partir d’enguany, 
amb un pressupost anual de 23,8 M€ (3/2/2016).  

 La derogació de l’Ordre 21/2012, de 25 d’octubre, de l’anterior Conselleria de Benestar 
Social per mitjà de la Llei d’acompanyament de la Generalitat del 2016, ha permés 
elevar les quanties a percebre. S’han revisat 11.205 expedients, i s’han millorat el 
86,1%. Així doncs, 9.649 persones passen a cobrar el màxim establit per l’Estat, ja 
que no es té en compte la capacitat econòmica de la persona beneficiària. 

 Amb data 30 de maig de 2016, 49.372 persones es troben dins del sistema de 
dependència valencià (30/5/2016).  

 En el segon semestre del 2015 es van destinar 28,5 M€ més per a dependència, fet que 
permeté ampliar el nombre de persones ateses i superar la taxa de reposició de morts, 
cosa que no s’aconseguia des de feia dos anys.  

 Des d’octubre i fins al 30 de maig d’enguany, la Conselleria ha resolt 15.659 nous 
expedients de dependència, dels quals 3.707 cobreixen la taxa de reposició de morts i 
la resta, 11.952, són incorporacions netes. Xifra que equival al que es feia abans en tot 
un any. 

 L’objectiu del pla és resoldre cada any 22.500 expedients (1.800 al mes) dels quals 
vora 15.000 corresponen al retard acumulat de més de 45.000 persones que, tenint dret 
a les ajudes, eren fora del sistema, a les quals s’afigen 7.500 incorporacions noves més. 

 A partir de setembre del 2015, eliminació de la suspensió de dos anys 
d’endarreriments en la concessió de la prestació econòmica de cures en l’entorn 
familiar i suport a cuidadors no professionals. 

 Abonament, al mes de març d’enguany, del pagament de totes les anualitats 
pendents en concepte d’endarreriments de la prestació de cures en l’entorn 
familiar, que afecta 6.000 persones dependents amb un import global de 28 milions 
d’euros. 

 Posada al dia en el compliment de les sentències judicials a favor de persones en 
situació de dependència. 

 Impuls en la gestió de reconeixement de drets pendents de pagament a favor d’hereus, 
de juliol del 2015 a maig del 2016. S’han dut a terme 1.712 resolucions de 
reconeixement de drets a hereus, per import de 8,7 milions d’euros. 

 Augment del 25% de l’import destinat al finançament dels serveis socials especialitzats 
d’atenció a la dependència en les entitats locals. 

 Convocatòria del programa Bo Respir per a enguany (DOCV 12/5/2016), sistema d’ajudes 
destinades a finançar diferents modalitats d’estades de caràcter temporal en centres 
residencials adherits al programa, quan, per necessitats que afecten les persones majors 
dependents o les cuidadores familiars, necessiten l’atenció en un centre especialitzat que 
substituïsca les cures que, de manera habitual, es reben en l’àmbit familiar. S’hi destina un 
import de 385.954 euros. 

 La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Política Inclusives incorpora personal interí de 
les borses de treball de la Generalitat a 52 llocs funcionarials nous en matèria de 
dependència i diversitat funcional, creats pel departament amb l’objectiu de disposar dels 
recursos humans suficients per a desenvolupar actuacions en les dues àrees (4/6/2016). 
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Eliminació del copagament a persones majors i discapacitades 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015):  

- Iniciar els tràmits legals oportuns per a eliminar els copagaments i traslladar una iniciativa 
legislativa a les Corts perquè es puga derogar la normativa.  

- Encomanar a l’Advocacia de la Generalitat que retire el recurs de cassació que l’anterior 
Govern va interposar en el TS com a conseqüència de la sentència del TSJCV que va anul·lar 
les ordres de copagament. 

SGH2016: Tornada als centres de les persones que van haver abandonar-los per no 
haver pogut fer front al copagament confiscatori. 

SGH2016: Revisar les baixades de grau massives que va dur a terme l’anterior govern. 

 Eliminació del copagament per mitjà de la Llei de mesures fiscals, gestió administrativa 
i financera i d’organització de la Generalitat per a l’exercici 2016 (aprovada el 21/12/2015); 
derogat en centres de dia i parcialment en residències. Tindrà un cost aproximat de 120 
M€. Canvis principals en la dependència enguany: 

 L’eliminació del copagament en els centres d’atenció diürna per a persones amb 
diversitat funcional beneficiarà 5.310 usuaris, que obtindran un estalvi de 8,2 M€, els 
quals se sumen als 16,3 M€ que s’estalvien 12.482 usuaris, als quals no es tindran en 
compte les pagues extres en el càlcul de la seua capacitat econòmica.  

 S’incrementen els diners que es donen per a despeses personals, que augmenten un 
57% en el cas de les persones amb diversitat funcional (345 €) i un 24% en el cas de les 
persones majors (219 €). 

 S’estableix per a la prestació econòmica vinculada al servei i d’assistència personal una 
quantia de 715,07 euros per al grau III, 426,12 euros per al grau II, i 300 euros per a les 
persones dependents amb grau I reconegut. 

 Tornada als centres. L’eliminació del copagament en els centres de dia, amb l’estalvi 
consegüent per a 3.317 persones amb diversitat funcional i 1.352 majors, és un altre 
dels drets recuperats. S’ha aconseguit que molts dels 233 usuaris, que van haver 
d’abandonar els centres per no tenir diners per a afrontar-ne el cost, puguen tornar-hi 
(5/5/2016). 

 L’Advocacia de la Generalitat retira el recurs de cassació interposat per l’anterior 
Consell davant del Tribunal Suprem com a conseqüència de la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia que va anul·lar el decret de copagament en la discapacitat que va 
aplicar l’anterior Govern (Consell 1/7/2015). 

 Estades vacacionals de persones amb diversitat funcional. Les ajudes estan dirigides a 
entitats socials sense ànim de lucre que organitzen estades en períodes vacacionals per a 
persones amb discapacitat intel·lectual o paràlisi cerebral infantil. S’hi destinen per a 2015 
511.700 euros que beneficien 1.250 persones. Els anys anteriors, la convocatòria es 
limitava a les estades durant juliol i agost.  

 Recuperació de les ajudes per a equipament i reforma de centres destinats a 
persones amb diversitat funcional. Convocatòria per a 2015 dotada amb 1,43 M€. Des 
de l’any 2008 no es publicava aquesta ordre d’ajudes que subvenciona els centres 
gestionats per entitats locals i entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre (21/8/2015). En 
l’exercici 2016 s’han convocat amb més temps que l’exercici passat, per tal de facilitar-ne la 
gestió a les entitats. 
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Xarxa de recursos per a persones majors i persones amb diversitat funcional 

 El Govern valencià treballa en la creació d’un pla integral d’atenció de salut mental, 
inserit en un espai sociosanitari que promoga una cura basada en l’autonomia del pacient 
(1/6/2016). 

 Enguany s’ampliarà la xarxa de recursos per a persones majors i persones amb diversitat 
funcional, amb la incorporació d’un total de 1.162 noves places finançades amb fons 
públics, de les quals 277 corresponen als deu centres nous que han de començar a 
funcionar al llarg de l’any. 

 Inaugurada la residència i el centre de dia per a majors de Vilafranca (6/2/2016). 

 Obertura del centre específic de malalts mentals de Xàtiva (CEMM-Xàtiva) des de l’1 
de maig. S’han aportat 1,2 M€ per a equipament; inversió que ha permés obrir un 
centre que estava acabat des del 2007. Suposa ampliar en quaranta places els recursos 
destinats a persones amb malaltia mental. 

- Al llarg de l’any entraran en funcionament diversos recursos per a persones 
amb diversitat funcional i malaltia mental: la residència municipal de Torrevella 
amb quaranta places i la residència municipal de Quart de Poblet amb deu 
places, la residència d’Ontinyent amb quaranta places, CRIS ACOFEM a Xàtiva 
amb setanta places, CD Nueva Opción a València amb vint places, VT Ángeles 
Perales a Énguera amb sis places, VT APROSDECO II a Dénia amb sis places, 
VT Educatea a Alacant amb set places, VT Mestral a Gandia amb quatre places, 
VT Tramuntana a Gandia amb quatre places, CO Tavernes de Valldigna amb 
quaranta places, VT Siquem a Moncada amb cinc places i VT TEA a Godella 
amb sis places. A més s’han incrementat en 125 les places finançades en 
centres d’atenció precoç. 

 La xarxa actual que dóna servei i atenció a les persones majors en situació de 
dependència i persones amb diversitat funcional està composta per 1.143 places en 
403 centres autoritzats per a persones amb diversitat funcional i persones amb 
malaltia mental crònica, i 17.691 places residencials i de dia en 510 centres 
autoritzats per a majors en situació de dependència. 

 Es convoquen mitjançant resolució les subvencions per a manteniment de centres 
d’atenció a persones amb diversitat funcional en 2016, amb més de 87 M€ (11/2/2016). 

 El Consell autoritza 29,5 M€ en ajudes a dènou entitats sense ànim de lucre 
(22/4/2016) per ser superiors a 1 M€. Poden accedir a aquestes ajudes les 
organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre que siguen titulars de 
centres d’atenció precoç, centres de rehabilitació i integració social per a persones amb 
malaltia mental crònica (CRIS), centres ocupacionals, centres de dia, residències per a 
persones amb diversitat funcional, centres específics per a persones amb malaltia 
mental crònica (CEMM), habitatges tutelats, i centres d’atenció diürna o residencial per 
a persones amb discapacitat en situació de dependència. 

 S’introdueix per primera vegada en la convocatòria d’ajudes el compliment de 
clàusules socials com un dels criteris de valoració per a concedir-les. Es valorarà 
l’experiència de l’entitat i de l’equip humà en matèria específica d’igualtat de gènere de 
persones amb diversitat funcional i del personal, així com el compromís de l’entitat a 
elaborar i implantar un pla d’igualtat abans del 30 de juny de 2016. 

 Es convoquen mitjançant resolució les subvencions en matèria de Serveis Socials 
especialitzats de persones majors amb una consignació pressupostària de 28,8 M€ 
(15/2/2016). 

 Es convoquen les ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció 
especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional i persones amb 
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malaltia mental crònica, que tenen enguany una dotació pressupostària de 8,8 M€ 
(14/5/2016). 

 S’han resolt ajudes per a residències i centres de dia, de titularitat d’entitats sense ànim de 
lucre, per import de 28,8 milions d’euros, la qual cosa suposa el finançament de 1.389 
places d’atenció residencial i 293 places de centre de dia. Així mateix, s’han finançat 29 
residències de titularitat municipal, amb 1.056 places i 23 centres de dia municipals, amb 
519 places, per un import total de 23,7 milions d’euros. 

 Ampliació del dret de la targeta d’estacionament per mobilitat reduïda a persones 
amb ceguesa, discapacitat visual greu o sordceguesa i a les persones físiques o 
jurídiques titulars de vehicles destinats al transport col·lectiu de persones amb diversitat 
funcional que presten serveis socials de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la 
dependència. Aprovat el decret pel qual es regula la nova targeta d’estacionament per a 
vehicles que transporten persones amb diversitat funcional. També permet concedir, per 
raons humanitàries, la targeta provisional a persones que presenten mobilitat reduïda, 
encara que no haja sigut dictaminada oficialment, si pateixen una patologia de gravetat (Ple 
del Consell 10/6/2016). 

Modificació de la normativa en dependència 

SGH2016: Treballar en la modificació del Decret 2011 pel qual s’estableix el procediment 
per a reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a les persones en situació 
de dependència, així com també l’Ordre 21/2012 per la qual es regulen els requisits d’accés al 
programa d’atenció a les persones i famílies en situació de dependència, en la línia de 
descentralitzar la gestió i aproximar i facilitar l’accés a la valoració de la dependència a través 
dels serveis socials municipals. 

 S’ha elaborat un esborrany de decret pel qual s’estableix el procediment per a 
reconéixer el dret a les prestacions del sistema valencià per a persones en situació de 
dependència, que substitueix el Decret 18/2011, de 25 de febrer, i que regula com a 
aspectes més importants: a) la participació dels serveis socials municipals en el 
procediment de valoració de la dependència; b) l’agilitació dels tràmits per a reconéixer-la; 
c) la separació entre resolució de grau i elaboració del programa d’atenció individual. 

 
f. Violència de gènere 
…posar fi a la violència masclista contra les dones ha de ser un objectiu transversal. Posar en 
marxa programes integrals que afecten educació, serveis socials, sanitat, forces de seguretat, 
administració pública, justícia, cultura, mitjans de comunicació i hisenda. 

Ajudes econòmiques a les víctimes de la violència de gènere 

 Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana del 2016 tenen consignats vora 15 M€ 
en polítiques de gènere, la qual cosa suposa un augment del 5,4% pel que fa al 2015. 
Inclou línies específiques entre les quals destaquen les ajudes directes a dones víctimes 
de violència de gènere, amb una dificultat especial per a trobar ocupació (article 27 de la 
Llei orgànica 1/2004, amb fons del Ministeri), amb 500.000 euros (338.000 € en 2015, 
augmenten un 47,7%). S’impedia el cobrament d’aquestes ajudes a les dones amb deutes 
amb la Hisenda pública, i pel juliol del 2015 s’elimina aquest requisit. A més, es destinaran 
100.000 euros per a ajudes del fons d’emergències i 60.000 euros per a familiars 
dependents de la víctima (DOCV, 24/2/2016). 

 Una de les primeres mesures del Consell, pel juliol del 2015, va ser regularitzar 
pagaments pendents dels quatre primers mesos de l’any per a col·lectius socials més 
vulnerables i amb més necessitat (16/7/2015); es duen a terme pagaments referents a 
ajudes a víctimes de violència de gènere per import de 138.000 euros. 
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 Una altra de les mesures del Consell va ser el canvi de la consideració de les ajudes de 
l’article 27 de la Llei 1/2004 a les dones víctimes de violència de gènere, de la naturalesa 
jurídica de subvenció a dret inembargable mitjançant informe de l’advocacia del 27 
d’agost de 2015. 

Impuls a les polítiques transversals en matèria de violència de gènere 

 Comissió interdepartamental per a combatre la violència de gènere. Reunió de la 
comissió, presidida per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Feia 
cinc anys que no es reunia. Ara es reunirà cada sis mesos. Proposa modificar la Llei 
integral contra la violència sobre la dona de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de 
protegir les dones en situació de violència de gènere que no han entrat en el sistema de 
protecció perquè no han denunciat i crear la mesa per a estudiar, avaluar i millorar la Llei 
orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (LOVG), en la 
qual participaran experts i entitats (18/4/2016). 

 Informe anual sobre violència de gènere. La Generalitat elaborarà l’informe anual sobre 
violència de gènere que l’article 35 de la Llei autonòmica d’igualtat entre dones i homes 
estableix que s’ha de presentar anualment a les Corts i que no s’ha portat a la cambra des 
del 2011 (20/10/2015). 

 Actuacions institucionals. Aprovació de la proposta d’actuació institucional de la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en cas d’assassinats per violència de 
gènere (Ple del Consell 2/10/2015). Pretén sumar esforços i fer visible de manera contunta 
el rebuig als actes de violència de gènere, en els casos en què es produïsca la mort d’una 
dona o dels seus fills o filles a la Comunitat Valenciana. Aquest protocol inclou com a norma 
general, dur a terme una concentració de repulsa a la porta del Palau de la Generalitat i a la 
de cadascuna de les conselleries. 

 Advocacia General de la Generalitat. El Consell autoritza l’Advocacia General de la 
Generalitat a exercitar l’acció popular en els casos de violència de gènere produïts a la 
Comunitat Valenciana.  

 Universitats 

 Exempció total de taxes universitàries per a les dones víctimes de violència de 
gènere i els seus fills i filles menors de 25 anys, a partir del curs 2015-2016. Fins ara 
s’aplicava solament en primera matrícula i si ho sol·licitaven en la convocatòria de 
beques. 

 Conveni aprovat amb les universitats públiques valencianes per a implantar un 
procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau, en una 
universitat pública diferent de la universitat en la qual es van iniciar, aplicable a 
estudiants que acrediten la situació de víctima de violència de gènere, mitjançant el 
trasllat gratuït de l’expedient (Ple del Consell 4/12/2015). 

Campanyes de sensibilització i formació 

 Campanya per a educar contra la violència de gènere a adolescents, amb el lema «No 
em toques el whatsapp» (22/11/2015). 

 Campanya permanent de sensibilització i actuació dels centres sanitaris contra la 
violència de gènere (23/11/2015). 

 El Consell aprova una declaració institucional contra les violències masclistes amb 
motiu de la celebració el 25 de novembre del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra la Dona i s’uneix a les entitats feministes per a instar el Govern 
espanyol perquè la lluita contra el terror masclista siga una qüestió d’Estat (20/11/2015). 
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 La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha declarat tots els centres sanitaris 
«Espais segurs i lliures de violència de gènere». El personal mèdic vigilarà la violència 
de gènere amb un «cribratge universal» a les dones a partir de catorze anys. És una de les 
mesures noves que s’han pres dins dels nous acords de gestió amb tots els departaments 
de salut de la Comunitat Valenciana. Cal recordar que en els darrers quatre anys hi ha 
hagut un total de 9.108 comunicats de lesions de dones per possibles casos de violència de 
gènere a la Comunitat Valenciana (12/4/2016). 

Novetats en 2016 en matèria de violència de gènere 

 Elaboració, junt amb la Universitat de València, d’un Pla d’Atenció Individualitzat, per a 
desenvolupar en els recursos especialitzats en violència, per a dones víctimes de 
violència de gènere i els seus fills i filles, amb la definició d’indicadors associats al PAI 
que permeten mesurar i millorar la qualitat de la prestació de l’assistència integral 
especialitzada. 

 Redacció d’un pla conjunt de mobilitat per al professorat i alumnat víctimes de 
violència de gènere. Iniciativa impulsada des de les universitats valencianes amb el suport 
de la GV.  

 Nova teràpia psicoeducativa assistida amb gossos, en relació amb la intervenció duta a 
terme amb les persones menors ateses en la xarxa de recursos especialitzats en violència 
sobre la dona, tant de caràcter residencial com ambulatori. 

Igualtat de gènere 

 Creació d’unitats d’igualtat en cadascuna de les conselleries i en la Presidència de la 
Generalitat que vetlen perquè s’aplique de manera efectiva el principi d’igualtat entre dones 
i homes. Els nous reglaments orgànics i funcionals, publicats el 22 de setembre de 2015, ja 
les preveuen. 

 L’acord de legislatura signat per la Generalitat amb les centrals sindicals principals 
sobre condicions del personal de l’administració inclou un calendari detallat per a elaborar, 
negociar, aprovar i aplicar plans d’igualtat en els diferents sectors de l’administració 
pública valenciana (9/6/2016). 

 Reunió de la comissió tècnica que ha de proposar un pla d’igualtat per a 
l’Administració Pública valenciana, en la qual s’ha decidit elaborar una completa 
radiografia de la Generalitat des del punt de vista de gènere. Les conclusions de la 
comissió han d’estar acabades el mes de juny, moment en el qual es procedirà a 
incorporar-les a les bases per a la reforma de la Llei de la Funció Pública valenciana 
mitjançant reunions conjuntes amb el grup de treball que prepara aquesta modificació 
legal (4/5/2016). 

 Constitució i posada en marxa de la mesa per l’educació i per a l’eradicació de les 
actituds masclistes de la mà de les entitats feministes, associacions de dones, 
professionals i àmbit educatiu, per a dissenyar el Pla de Coeducació i Prevenció d’Actituds 
Masclistes en l’àmbit educatiu. Revisió amb perspectiva de gènere del currículum escolar i 
material educatiu. Formació contínua en igualtat i diversitat del professorat (4/2/2016). 

 La Conselleria de Sanitat acorda amb els sindicats el primer Pla d’Igualtat en l’àmbit 
sanitari nou anys després de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, que preveia la necessitat d’elaborar plans d’igualtat en les 
administracions públiques, i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que obligava a dur-los a 
terme. Aquesta iniciativa s’ha portat per fi a la pràctica al cap de nou anys d’aprovar-se la 
llei (4/3/2016). 

 Constitució de la Mesa per la igualtat laboral i salarial: contra la feminització de la 
pobresa. Formada pels grups parlamentaris, sindicats, organitzacions empresarials, entitats 
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feministes, associacions de jubilades i pensionistes i associacions de famílies 
monoparentals. La mesa (a petició de les Corts) ha d’abordar les desigualtats 
socioeconòmiques per raó de gènere (3/5/2016). 

 Aplicació de l’enfocament de la igualtat de gènere en totes les ajudes cofinançades 
amb el Fons Social Europeu, tant del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil com del 
Programa Operatiu Regional de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020 
(3/3/2016). Es promociona la igualtat de gènere, fins i tot amb mesures de discriminació 
positiva, en totes les accions que s’hagen de desplegar. 

 La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori constitueix un grup 
de treball per a abordar l’urbanisme, l’habitatge i la mobilitat des de la perspectiva de 
gènere. Primera reunió celebrada el 7 d’abril de 2016.  

 
Altres actuacions per al rescat de persones 

Cobertura a persones refugiades internacionals 

 Creada una Comissió mixta d’atenció i acolliment a persones refugiades i 
desplaçades, amb entitats i ONG vinculades a la protecció dels drets humans i acolliment 
de refugiats (DOCV 5/11/2015) per a definir estratègies en el pla de resposta urgent i 
d’emergència elaborat pel Consell que coordine totes les accions i polítiques públiques 
d’atenció a les persones demandants d’asil i refugiades a la CV (8/9/2015).  

 El Consell acorda impulsar les negociacions amb l’Estat per a firmar un protocol 
d’intencions que establisca la col·laboració entre ambdues administracions per al trasllat 
humanitari i acolliment de refugiats des de la zona de la mar Egea a la Comunitat 
Valenciana (18/12/2015). 

 Signatura d’una declaració amb altres deu comunitats autònomes per a exigir al 
Govern central «més implicació a l’hora d’atendre» les persones desplaçades pels 
conflictes bèl·lics. Impulsada des de la Comissió mixta d’atenció i acolliment a persones 
refugiades i desplaçades, s’han unit, a la Comunitat Valenciana, Canàries, Cantàbria, 
Aragó, Andalusia, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Illes Balears, Navarra i el 
Principat d’Astúries. La declaració es remet al Ministeri de Treball (ministra i secretària 
general), al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, a la Vicepresidència i a la Presidència 
del Congrés per si troben oportú donar-hi suport completament o unir-se a alguna de les 
peticions fetes (9/3/2016). Part dels treballs de la comissió mixta es va plasmar en la reunió 
de març. 

 Informe sobre els convenis que s’han de subscriure amb els governs de les regions 
perifèriques del nord i del sud de la mar Egea referits a la crisi humanitària 
desencadenada a les costes de l’est de la Mediterrània, com a conseqüència de les guerres 
i els conflictes armats a Orient Pròxim (Ple del Consell 19/2/2016). 

 Una delegació encapçalada per la vicepresidenta del Consell fa un viatge a les regions 
perifèriques de l’Egea, per a reunir-se amb els responsables polítics i abordar de 
manera conjunta iniciatives que permeten fer visible la realitat en la qual es troben les 
persones que viuen als camps de refugiats. Es firmen convenis declaratius en els quals 
s’insta els governs grec i espanyol, en el marc de la Unió Europea, a negociar els 
contingents i els procediments d’acolliment i reubicació i integració de persones 
refugiades (22/2/2016). 

 Actuacions: 

 S’habilita una dotació econòmica inicial de 620.000 euros i 300 places de la xarxa 
d’albergs de titularitat autonòmica com a primera resposta immediata d’emergència per 
a atendre les persones refugiades i asilades que puguen arribar a la Comunitat 
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Valenciana com a conseqüència de la crisi humanitària que comporta la guerra a Síria 
(4/9/2015). 

 Acord amb Baleària pel qual cedeix un vaixell per a evacuar refugiats des de l’illa de 
Lesbos a la Comunitat Valenciana. Disponible per a principis de novembre, amb una 
capacitat per a 1.200 persones i 105 vehicles (18/9/2015). 

 Concessió directa d’ajudes per un import de 400.000 euros per a dur a terme 
actuacions d’emergència a la República Àrab Síria i països limítrofs. Les ajudes es 
destinen a projectes de la Fundació Acció Contra la Fam, ACNUR, Creu Roja, UNICEF, 
etc. (28/10/2015). 

 La Comunitat Valenciana pot oferir al voltant de 1.400 places per a persones 
refugiades. Ja s’han adherit a la xarxa de municipis acollidors o ciutats-refugi 
coordinada pel Consell, un total de 133 municipis (25/11/2015). 

 Com a exemple de col·laboració entre diferents administracions i ONG, i especialment la 
Generalitat Valenciana, ha sigut el trasllat d’Osman i la seua família, el xiquet afganés 
de set anys, que estava atrapat al camp de refugiats d’Idomeni (Grècia). El xiquet, amb 
paràlisi cerebral, va ingressar el 10 de maig passat directament a l’hospital La Fe de 
València. 

 La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, en col·laboració amb el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, va 
organitzar una sèrie de cursos de formació en matèria d’asil, refugi i protecció 
internacional subsidiària per a lletrats, impartits a València, Alacant i Castelló, als quals 
van assistir 300 professionals entre novembre i desembre del 2015. 
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2. Renovació de la democràcia i lluita contra la corrupció 

 

«Apostem per unes institucions inclusives, transparents, austeres i eficaces que 
estiguen al servei dels ciutadans, no de les elits. En les quals la societat civil ha 
de tenir un paper protagonista en la presa de decisions» 
 

a. Transparència  
…aprovar una nova Llei valenciana de transparència, informació i participació amb àmbit 
d’aplicació a tota la Generalitat, l’administració autonòmica i l’administració local, que 
garantisca la bona gestió de la cosa pública i la participació de la societat civil. 

Implantació de la Llei de transparència 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): col·laboració amb l’ONG Transparència 
Internacional per a fer un seguiment de la gestió del Consell de manera quotidiana. 

SGH2016: Decret del codi de bon govern, el qual marca principis ètics en el funcionament de 
la Generalitat i, específicament, per a les persones que ocupen càrrecs directius. Ja està 
publicat el projecte de decret i en les pròximes setmanes el Consell l’aprovarà. 

SGH2016: Decret que regula i desenvolupa el que estableix la Llei 2/2015 quant a l’aplicació 
de la transparència per a resoldre aspectes administratius i de funcionament. En procés de 
redacció. 

SGH2016: Presentació del portal de transparència. 

 Llei de transparència. Abans de prendre la decisió de reformar-la parcialment o derogar-la 
i aprovar una llei de transparència nova, s’ha optat per aplicar-la i desenvolupar-la 
reglamentàriament com a alternativa més bona per a aprofitar la Llei 2/2015 i evitar 
qualsevol ajornament en la implantació de la cultura de la transparència a la Generalitat. 

 Presentació del portal de transparència. Entrada en vigor de la Llei de transparència el 9 
d’octubre de 2015, sis mesos després de publicar-se (DOCV 8/4/2016). 

 Presentació del nou portal de transparència GVA Oberta en compliment de les 
exigències de la Llei en matèria de publicitat activa.  

 Amb data del 10 de febrer de 2016 es fa també pública la informació relativa a les cinc 
concessions administratives sanitàries que va subscriure l’anterior govern (hospitals de 
la Ribera, Torrevella, Dénia, Manises i Elx). 

 Desenvolupament reglamentari de la Llei de transparència 

 Decret del Codi de bon govern. El Consell aprova el Decret del Codi de bon govern de 
la Generalitat, que inclou unes normes de conducta per als alts càrrecs de 
l’Administració de la Generalitat i del sector públic instrumental, amb la finalitat 
d’afavorir el desenvolupament d’unes administracions públiques íntegres, transparents, 
eficaces i eficients i reforçar els vincles de confiança entre la ciutadania i les institucions. 
Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig (DOCV 13/5/2016). 

 Decret de desenvolupament de la Llei 2/2015. En tramitació el decret del Consell, pel 
qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon 
govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana i es regula el Consell de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. S’ha exposat a 
informació pública (DOCV 2/6/2016). 
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- Inclou la regulació detallada d’aspectes com les obligacions de publicitat activa, 
el dret d’accés a la informació, el règim de reclamacions i el règim sancionador 
en matèria de transparència. També incorpora certes novetats en les quals la 
normativa que inclou la llei era susceptible d’un desenvolupament més gran: una 
regulació específica del règim de reutilització de la informació, l’organització 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic 
instrumental en matèria de transparència. 

 Consell de transparència. Aprovada la Llei 2/2016, de 4 de març, de la Generalitat, de 
modificació de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació 
ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV 7/3/2016), a iniciativa de tots els grups 
parlamentaris excepte del Grup Popular. El Consell, en la reunió del 29 de gener de 
2016, manifesta el criteri favorable a aquesta modificació. 

- La llei modifica la composició del Consell de la Transparència, òrgan previst 
en l’article 39 de la Llei de Transparència, encarregat de garantir els drets 
d’accés a la informació, vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat i 
garantir i promoure l’observança de les disposicions de bon govern. La comissió 
executiva estarà constituïda per un nombre de membres igual al nombre de 
grups parlamentaris amb representació a les Corts. En la composició final s’ha 
de respectar la paritat entre dones i homes. S’ha de designar la persona que ha 
d’ocupar la presidència entre els membres. 

 Accés a la informació pública. Informe presentat al Consell sobre el procediment 
d’accés a la informació pública dut a terme per la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, de manera que l’òrgan al qual es faça la 
petició estarà obligat a proporcionar la informació sol·licitada (Ple del Consell 10/6/2016). 

 Qualsevol ciutadà o ciutadana pot demanar, per via presencial o de manera 
telemàtica a través del portal de transparència, qualsevol expedient administratiu de la 
Generalitat. Per a fer-ho només fa falta el DNI i la data de naixement. 

 Una de les novetats introduïdes en la Llei de transparència és el silenci positiu en un 
termini de trenta dies per part de l’administració en el cas que no hi haja resolució 
expressa d’una petició d’informació, la qual cosa suposa un clar avanç respecte a la 
llei estatal que estableix el silenci negatiu. 

 Les úniques excepcions a l’obligació d’oferir la informació que sol·licite el ciutadà són 
els expedients que puguen entrar en conflicte amb altres drets protegits o la informació 
respecte a la qual la denegació total o parcial estiga expressament imposada en una 
llei, cas en el qual la informació serà dissociada; s’ha de donar compte d’aquesta 
circumstància sempre de manera motivada. 

 Transparència Internacional. Conveni amb Transparència Internacional Espanya. La 
Generalitat es compromet amb els cànons de TI a donar publicitat de manera clara, 
comprensible i reutilitzable, més enllà de les obligacions que exigeixen les legislacions 
estatal i autonòmica (9/12/2015). TI proposa la Comunitat Valenciana per a un projecte pilot 
destinat a implantar els «pactes d’integritat» en la contractació pública com a eina per a 
prevenir la corrupció i les males pràctiques en aquest àmbit (30/3/2016). 

 Dia Internacional contra la Corrupció. Se celebra, per primera vegada, el Dia 
Internacional contra la Corrupció amb dos actes públics a Alacant i València, amb el 
president mundial de Transparència Internacional, José Ugaz (9/12/2015). 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/07/pdf/2016_1599.pdf
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Transparència en el sector públic empresarial 

 La Ciutat de les Arts i les Ciències posa en marxa el seu portal de transparència 
«Ciutat oberta» mitjançant el qual es pot accedir a la informació de la Societat Mercantil 
CAC.SA tal com estableix la Llei 2/2015, del 2 d’abril, de transparència, bon govern i 
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (29/5/2016). 

 L’EPSAR presenta el seu nou portal de transparència, EPSAR Oberta, per a afrontar la 
hipoteca reputacional i financera rebudes (31/5/2016). 

Transparència en els comptes bancaris de la Generalitat 

 Aprovada la Llei 5/2016, de 6 de maig, de comptes oberts per a la Generalitat 
Valenciana (DOCV 11/5/2016), a iniciativa del grup parlamentari Podemos-Podem. El 
Consell, en la reunió del 18 de setembre 2015, va manifestar el criteri favorable a prendre 
en consideració la proposició de llei, encara que amb alguna observació tècnica i jurídica. 
La llei s’aprova amb els vots favorables dels grups Podemos-Podem, Compromís, 
Socialista i Ciutadans, i el vot en contra del grup Popular. 

 Aquesta llei constitueix un complement indispensable de la Llei 2/2015. A través de 
la qual es declaren com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en 
entitats financeres de les administracions públiques valencianes. La informació sobre 
els quals es publicarà en el portal de transparència GVA Oberta. 

Transparència en els pressupostos públics i publicació de taules retributives 

 L’elaboració dels Pressupostos de la Generalitat per al 2017 inclouen com a novetat la 
necessitat de prioritzar la despesa en cadascuna de les seccions pressupostàries sobre 
la base dels objectius perseguits, tenint en compte la despesa real de l’exercici 2015 i la 
previsió de tancament del 2016, i eliminant les despeses considerades one-off (11/9/2015). 

 Avanç en transparència. Es va fer públic en la web de la Generalitat el projecte de 
pressupost aprovat pel Consell, i posteriorment s’ha substituït pel pressupost definitiu 
aprovat per les Corts, en compliment de la Llei de transparència, bon govern i 
participació ciutadana. 

 Acord aprovat pel Consell (Ple 1/4/2016) pel qual es publiquen en el DOCV del 6 d’abril de 
2016, per primera vegada, les taules retributives del personal al servei de la Generalitat i 
els organismes autònoms. 

Transparència en les relacions del Consell amb les Corts 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Facilitar el treball dels diputats i el lliurament de 
documentació i que tinguen tota la documentació, i a disposició, a la seu parlamentària. 

Acord aprovat del Consell pel qual s’estableixen els criteris d’actuació per a millorar la 
transparència i l’eficàcia en les relacions amb les Corts (8/1/2016). 

 Estableix que el Consell ha d’exercir les funcions legislatives que li atribueix l’Estatut 
d’Autonomia segons els criteris següents:  

 L’impuls de l’activitat legislativa s’ha de dur a terme preferentment mitjançant projectes 
de llei de tramitació ordinària.  

 L’ús de decrets llei s’ha de restringir als supòsits d’indiscutible necessitat 
extraordinària i urgent. 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/11/pdf/2016_3260.pdf
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 En les proposicions de llei, els criteris del Consell han d’estar suficientment justificats 
i, quan afecten diverses conselleries, s’han d’elaborar de manera coordinada per a 
garantir la coherència del text definitiu.  

 Estableix el compromís del Consell d’evitar qualsevol pràctica per a sostraure’s a 
l’avaluació i el control de les Corts, per la qual cosa s’han d’adoptar mesures com les 
que hi ha tot seguit:  

 La planificació de l’agenda dels membres i alts càrrecs del Consell s’ha de fer 
prioritzant les obligacions parlamentàries. 

 Els consellers i les conselleres han de retre comptes sempre que ho reclame 
l’oposició i solament els poden substituir les persones que ocupen les secretaries 
autonòmiques en casos excepcionals.  

 Les persones titulars de les conselleries i alts càrrecs han d’informar puntualment 
sobre totes les qüestions expressades en la sol·licitud de compareixença d’una manera 
detallada, clara i comprensible. 

 Les sol·licituds de documentació s’han de complir de la manera que siga més útil al 
diputat o la diputada. 

 En acabar cada període de sessions, s’ha de publicar en el portal de transparència 
de la Generalitat un informe de les actuacions del Consell en aquesta matèria.  

 El Consell es compromet a donar més rellevància a la funció d’impuls de l’acció de 
govern atribuïda a les Corts, per la qual cosa, entre altres actuacions, les conselleries 
donaran prioritat a impulsar les mesures previstes en les mocions i resolucions aprovades 
per les Corts. 

Transparència en els compromisos del Consell 

 Celebració del Seminari de Govern de l’hivern 2016, amb participació de tots els 
membres del Consell. És el primer seminari d’una sèrie que es faran al llarg de la legislatura 
(10/1/2016). 

 En el primer seminari, el Consell aprova un paquet normatiu per als sis mesos 
següents. Les accions que ha d’emprendre el Consell en el primer semestre s’han de 
dur a terme mitjançant una gestió transparent, que planteja objectius, dels quals s’han 
de retre compte al final del semestre. 

 Pròxima celebració del Seminari de Govern d’estiu a Torrevella els dies 8, 9 i 10 de juliol 
de 2016 (14/6/2016). 

Transparència en l’àmbit local 

 Assistència i enregistrament en plens municipals. Aprovació de la Llei 4/2016, de 22 
d’abril, de la Generalitat, de modificació de l’article 139 de la Llei 8/2010, de règim 
local de la Comunitat Valenciana, per a garantir el dret a assistir i gravar els plens 
municipals (DOCV 27/4/2016), a iniciativa del grup parlamentari Compromís. El Consell va 
manifestar el seu criteri favorable en la reunió del 13 de novembre de 2015. La llei és 
aprovada per unanimitat. 

 Modificació de l’article 139 de la Llei de règim local per a establir de manera explícita 
el dret de la ciutadania a gravar els plens, així com la promoció de l’enregistrament i 
la difusió proactiva dels plens pels ajuntaments. 

 Convenis amb diputacions. Aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de 
Transparència i les diputacions de València i Castelló per a impulsar els valors de 
transparència pública en les entitats locals. L’objectiu del conveni, que no suposa cap 
despesa per a la Generalitat, és desenvolupar accions formatives, d’assistència tècnica i 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/27/pdf/2016_2853.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/27/pdf/2016_2853.pdf
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jurídica, i elaborar materials divulgatius per a aconseguir una millor difusió i arrelar la cultura 
de la transparència i el bon govern en les institucions valencianes. 

 Xarxa +50.000. S’ha creat la Xarxa +50.000 que integra els municipis més poblats de la 
Comunitat Valenciana per a compartir i coordinar les polítiques públiques de transparència i 
participació. Pròxima elaboració d’un mapa de la participació entre els ajuntaments i de 
compliment de la Llei de transparència (21/10/2015). 

Transparència en els processos d’adopció i acolliment familiar 

SGH2016: Dotar de transparència els processos d’adopció i decisions en acolliment 
familiar 

 Adopció 

 Elaboració de llistes per a publicar-les en la pàgina web de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives en què consten tots els expedients (amb nombre d’expedient i any 
de sol·licitud) de famílies que s’ofereixen per a l’adopció estatal i no solament de les 
famílies que estan valorades com a idònies amb l’objectiu que la població conega la 
situació real i prenga la decisió també en funció d’aquesta realitat i perquè es puga 
accedir de manera directa a les dades de les sol·licituds i les fases en la qual es troben 
els expedients, sempre amb respecte a la protecció de dades. 

 Revisió i unificació dels materials utilitzats en la formació de les famílies que 
s’ofereixen per a l’adopció estatal i internacional, l’objectiu era unificar-los i adaptar-los a 
la normativa vigent, ja que cada província tenia els seus materials propis. 

 Nova instrucció elaborada per la Direcció General de Serveis Socials i Persones en 
Situació de Dependència, aplicable en els processos d’adopció que estableix que la 
diferència d’edat entre l’adoptant i l’adoptat no ha de ser inferior als setze anys ni 
superior als quaranta-cinc i determina que a l’hora d’establir el criteri d’idoneïtat relatiu a 
l’edat s’ha de tenir en compte la que tinga la persona més jove de la parella (12/6/2016). 

 Acolliment 

 Actualització, unificació i publicació dels materials per a la formació de les famílies 
educadores. 

Activitats formatives i de divulgació sobre transparència 

 Càtedra de Transparència i Participació. El Consell acorda aprovar un conveni de 
col·laboració entre la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació i la Universitat Politècnica de València (UPV) per a crear durant 2016 la 
Càtedra de Transparència i Participació (13/5/2016). 

 Guia d’aplicació. S’ha elaborat i distribuït, principalment entre ajuntaments, una guia 
d’aplicació de la Llei 2/2015 de transparència, bon govern i participació ciutadana. 

 
b. Independència i professionalització dels òrgans de control  
…de la gestió pública i del Consell Jurídic Consultiu. 

Òrgans de control intern: Intervenció General 

 Programació de controls 2016. Aprovada la programació de controls específics per a 
l’any 2016 que s’ha de practicar sobre àrees específiques de l’activitat dels òrgans de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic per part de la Intervenció de la 
Generalitat (Ple del Consell 20/11/2015). 
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 Entre els controls que s’han de dur a terme hi ha els següents: les despeses en 
compres i serveis exteriors VAERSA, el registre de factures de la Generalitat, les 
liquidacions anuals emeses com a conseqüència de l’execució dels contractes de 
«Gestió de servei públic mitjançant concessió de l’assistència sanitària integral» i la 
facturació practicada per UTE Erescanner Salud en execució de l’expedient de 
contractació de «Gestió de serveis públics per concert per a la realització de les 
tècniques de diagnòstic per imatge mitjançant equips de ressonància magnètica».  

 A més, s’ha de fer un seguiment de les recomanacions incloses en els informes de 
control financer específic d’anys anteriors en dos casos: «Centres docents públics 
no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana» i «Concerts educatius entre la 
Generalitat i els centres docents privats concertats; en matèria de subvencions per a 
finançar personal docent de pagament delegat i ajudes de menjador». 

 Nova Viceintervenció General específica de Fons Comunitaris i Subvencions. 
S’aprova la modificació del Reglament del cos superior d’interventors i auditors de la 
Generalitat, regulat pel Decret 72/2005, que crea la Viceintervenció General de Control 
de Fons Comunitaris i Subvencions, per la necessitat de reforçar el control sobre els 
fons procedents de la Unió Europea i de les subvencions (Ple del Consell 16/3/2016). 
Amb anterioritat, el control dels fons europeus i subvencions estava adscrit a la 
Viceintervenció General d’auditories. 

 Col·laboració de la Intervenció de la Generalitat amb els jutges i fiscals que 
investiguen la corrupció. Aprovada la signatura d’un conveni de col·laboració entre les 
Conselleries d’Hisenda i Model Econòmic i Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques, el Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia 
General de l’Estat perquè la Intervenció General de la Generalitat preste auxili tècnic en 
els processos judicials que investiguen la comissió de delictes econòmics i de corrupció a 
la Comunitat Valenciana (Ple del Consell 17/6/2016). 

Òrgans de control extern: Sindicatura de Comptes 

 Elecció del nou Síndic de Comptes. El ple de Les Corts aprova amb setanta-set vots a 
favor i onze nuls l’elecció com a síndic de comptes de la Comunitat Valenciana de Vicent 
Cucarella Tormo. El nou síndic és tècnic de l’Institut Valencià d’Investigacions 
Econòmiques (IVIE) i membre de la comissió d’experts nomenada per les Corts 
Valencianes per a l’anàlisi del sistema de finançament autonòmic des de l’any 2012 
(15/6/2016). 

 
c. Participació ciutadana 
…garantir la presència de representants de la societat civil en les comissions parlamentàries 
per a garantir el paper de control i fiscalització de la gestió pública i especialment durant la 
rendició de comptes dels càrrecs públics. Articulació de mecanismes de participació en 
l’elaboració de pressupostos, els plans generals d’ordenació urbana i en les institucions i 
organismes públics 

Llei de participació i foment de l’associacionisme 

SGH2016: Obrir un procés de diàleg ampli, obert al teixit associatiu per a elaborar la proposta 
de Llei de participació i suport a l’associacionisme (previst per al 2017) 

 Nova Llei de participació. En procés d’elaboració hi ha l’avantprojecte de reglament per 
a crear el Consell de Participació, que ha d’agrupar els moviments associatius valencians 
amb els quals parlar i desenvolupar polítiques de participació (13/4/2016). 
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 És el pas previ per a elaborar la futura Llei de participació i foment de 
l’associacionisme, principal instrument jurídic i polític per a impulsar nous mecanismes 
de participació política i interlocució social i establir eines de suport al teixit associatiu. 

 Es preveu que aquest òrgan es puga constituir a la tardor d’enguany i que en el 2017 
es puga aprovar la nova Llei de participació i foment de l’associacionisme. 

 Amb caràcter previ es va fer un diagnòstic inicial de la participació social mitjançant tres 
trobades (19, 20 i 23 de novembre de 2015) amb el títol «Parlem de participació», amb 
més de 400 representants del teixit associatiu i responsables polítics i tècnics 
d’ajuntaments per a obrir un procés de diàleg ampli amb el teixit associatiu per a 
elaborar la proposta de Llei de participació i suport a l’associacionisme. 

Dret dels joves a participar en els processos de consultes 

 Drets dels majors de setze anys. L’avantprojecte de Llei de joventut en el qual es 
treballa reconeixerà el dret dels majors de setze anys a participar en els processos 
participatius i de consultes que posen en marxa les diferents administracions públiques 
(27/4/2016). 

Participació ciutadana en la sanitat 

 Sanitat llança una consulta telemàtica del 18 al 27 de novembre de 2015 per a aplegar 
opinions i propostes de millora assistencial de la ciutadania. La finalitat de la consulta és 
elaborar els acords de gestió dels departaments de salut, que estableixen els 
compromisos d’objectius comuns per al sistema sanitari. Ha rebut un total de 8.793 visites 
(2/12/2015). 

 La consulta s’emmarca en l’aposta per la democratització del sistema sanitari, un eix 
fonamental del nou model que impulsa Sanitat, que passa per impulsar la participació 
i la implicació de la ciutadania en el sistema sanitari, així com obrir les vies per a 
facilitar les aportacions de tots els agents implicats en el sistema (professionals, gestors, 
pacients, ciutadans) en la millora de la sanitat valenciana. 

 Sanitat crea el Fòrum de participació pública per a contribuir en la definició de les 
línies estratègiques, els objectius i les accions del quart Pla de Salut 2016-2020. La 
consulta s’obri del 24 de febrer a l’11 de març de 2016 en la web de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. Se n’ha de fer un informe amb les propostes arreplegades, 
al llarg del mes d’abril del 2016 (23/2/2016). 

 Foment de la participació dels pacients i de les associacions de pacients:   

 Foment de les relacions amb les associacions de pacients per a afavorir el paper que 
tenen com a agents per a prendre decisions sanitàries. 

 Creació d’un comité consultiu de pacients i d’associacions de pacients per a 
desenvolupar la Llei de participació. 

 Elaboració del Pla de Formació per a Associacions de Pacients, integrat en la línia 
de formació de l’EVES. 

 Desenvolupament del Pla d’Accessibilitat Universal que ha de permetre disposar d’unes 
infraestructures i d’uns processos que s’adapten a la diversitat funcional de les diferents 
persones que atén el sistema sanitari o que s’hi relacionen. 
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Participació ciutadana en serveis socials 

 Participació ciutadana en l’elaboració de la nova Llei de serveis socials per part de la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la posada en marxa d’un procés de 
participació a través d’Internet, des del 14 de febrer fins al 20 de març de 2016. Les 
aportacions ciutadanes a través del qüestionari de la pàgina web de la Conselleria i en 
GvaOberta, s’uneixen a les que es reben d’agents socials, universitats, ajuntaments i 
col·lectius afectats, per a elaborar un primer esborrany sobre el qual s’ha de seguir 
treballant. 

 Creació de la Comissió interinstitucional de coordinació sociosanitària, amb huit grups 
de treball que han fet els treballs de diagnòstic i elaboració de línies d’actuació, al llarg del 
primer semestre. 

 S’han constituït quatre meses sectorials de diversitat funcional: discapacitat física-
orgànica, discapacitat intel·lectual, sensorial i malaltia mental. Hi participen huitanta entitats 
del sector. L’objectiu principal que tenen és facilitar un procés participatiu que permeta 
dissenyar i posar en pràctica un model d’atenció que done suport al desenvolupament de 
l’autonomia personal i la vida independent de les persones amb diversitat funcional de la 
Comunitat Valenciana. Aquest procés ha de culminar en la reordenació del sector de la 
diversitat funcional, amb mesures i recursos més adequats a la nova realitat del sector. Es 
planteja com a objectiu addicional consolidar les meses com a instrument de treball 
col·lectiu i de participació de tot el sector de la diversitat funcional. 

Participació ciutadana per a la millora de la justícia 

 La Conselleria de Justícia, Administració Pública i Reformes Democràtiques presenta el 
Fòrum per a la millora de la justícia de la Comunitat Valenciana. L’objectiu és obrir un 
espai en el qual operadors jurídics i ciutadans puguen analitzar, debatre i proposar 
mesures per a la millora de l’Administració de Justícia, i crear un vehicle per a l’exercici dels 
drets i llibertats dels ciutadans (9/12/2015). 

 Diferents grups de treball elaboren informes amb les propostes, els canvis normatius o 
els suggeriments que es fan en cada activitat, trobada, jornada o conferència que 
s’organitza en el marc del fòrum. 

 Aquests grups de treball es divideixen en dos observatoris, un de dedicat a l’entorn 
digital de la justícia i un altre a la justícia gratuïta. La creació d’altres observatoris 
depén de les necessitats que sorgisquen en el desenvolupament del fòrum.  

Participació ciutadana i memòria històrica 

 La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, sotmet al tràmit d’informació pública l’esborrany d’avantprojecte de Llei de 
memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; el text es pot 
consultar en la web de la Conselleria. El termini per a la presentació d’observacions s’inicia 
el 28 de juny de 2016 i és de 15 dies hàbils. 

Participació ciutadana en cooperació 

 Posada en marxa del Fòrum Participa per a sumar els valencians i les valencianes al 
procés d’elaboració de la nova Llei de cooperació i solidaritat en la qual es treballa 
(21/3/2016). 

 La consulta s’obri entre el 21 de març i el 21 d’abril. A partir de les opinions 
arreplegades, la Direcció General de Cooperació elabora un informe que s’ha de 
publicar en el web a partir del mes de juny. 
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 Obert a consulta pública el quart Pla Director de la Cooperació Valenciana per al 
Desenvolupament Sostenible (4/6/2016). 

 Organització de la Conferència estratègica «Els reptes de la cooperació al 
desenvolupament valenciana Post-2015», amb objectiu de repensar, a la llum dels ODS, la 
visió del pla de desenvolupament del govern, i la lògica, les fortaleses i les oportunitats de 
la cooperació. Hi van participar actors d’ONGD, universitats, think tanks i de l’AECID, així 
com personalitats del govern; i va tenir com a resultat l’inici de la reformulació dels elements 
normatius (llei i pla director), per a transitar cap a una política de desenvolupament humà 
sostenible, amb visió a mitjà i llarg terminis, amb el compromís de tots els actors de la 
cooperació valenciana entorn dels ODS, la promoció de diverses accions encaminades a 
una major coherència de les polítiques públiques, i l’adopció d’una arquitectura institucional 
adequada a la consecució de l’Agenda 2030 (16/11/2015). 

Participació ciutadana en habitatge 

 Obert el període de consultes i participació pública de l’avantprojecte de Llei per la 
funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana. En la pàgina web de la 
Conselleria es pot descarregar el text de l’avantprojecte i s’ha habilitat un correu electrònic 
perquè la ciutadania hi puga fer aportacions (21/3/2016). 

Participació ciutadana en comerç, consum i artesania 

 Procés participatiu per a elaborar el nou Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç 
Valencià (PATSECOVA), de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, que s’allargarà durant els pròxims quatre mesos (27/5/2016). 

 Procés participatiu per a elaborar les bases reguladores de la concessió de 
subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Amb un total de vint-i-set 
aportacions: huit de la resta de conselleries, cinc d’associacions empresarials, sis 
d’associacions de consumidors i set d’ajuntaments (22/3/2016). 

Centres de valencians a l’exterior 

SGH2016: Decret que regula els CEVEX (Centres de valencians a l’exterior) i n’ordena el 
reconeixement, les relacions amb la Generalitat i la coordinació. En procés de redacció. 

 Decret que regula els CEVEX. L’esborrany de decret ha sigut exposat a període 
d’exposició pública i s’ha remés als CEVEX i als consolats de les ciutats amb més 
nombre de valencians perquè hi facen suggeriments i aportacions, a més d’estar obert 
també a la ciutadania (DOCV 9/2/2016). El decret és una exigència de la Llei 2/2015, de 
transparència, bon govern i participació ciutadana. El decret està pendent d’informe del 
CJC. 

 Informe al Ple del Consell sobre els centres valencians a l’exterior (CEVEX) a 
Espanya. Aborda la situació actual dels CEVEX per a revisar i millorar els mecanismes de 
col·laboració entre la Generalitat i potenciar-ne el paper en la projecció de la nostra cultura 
fora de la Comunitat Valenciana (Ple del Consell 16/3/2016). 
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d. Reforma de la llei electoral valenciana  
…per a fer-la més representativa i proporcional 

Inici dels treballs per a la reforma de la llei electoral valenciana 

SGH2016: Elaboració d’una nova Llei electoral valenciana 

 Treballs a les Corts. Es constitueix a les Corts la Mesa de la Comissió especial d’estudi 
sobre la possibilitat d’una reforma àmplia de l’Estatut (20/1/2016). 

 Actuacions al Consell. Constitució per part de la Conselleria de Justícia de l’Observatori 
per a la reforma electoral (20/11/2015). L’Observatori lliura les conclusions a la 
Conselleria de Justícia, mitjançant un informe en el qual es plasmen les recomanacions, 
propostes de millora, canvis normatius o suggeriments de bones pràctiques (17/2/2016). 
L’informe es presenta també al Ple del Consell (26/2/2016). 

 L’informe, entre altres mesures, proposa l’obligació de concórrer a les eleccions 
autonòmiques amb llistes cremallera paritàries i la rebaixa de l’actual cinc per cent 
al tres per cent de la barrera per a accedir a les Corts. 

 L’informe es va remetre a la comissió especial d’estudi sobre la possibilitat d’una 
reforma àmplia de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, creada a les 
Corts, perquè aquest òrgan parlamentari puga afrontar una reforma actual, moderna i 
participativa de l’actual Llei electoral (26/2/2016). 

 

e. Eficàcia contra la corrupció i el clientelisme 
…creació d’una Oficina de lluita contra el frau i la corrupció, que ha de ser un organisme 
independent amb autonomia pressupostària encarregat de la investigació i la prevenció. Ha de 
retre comptes, informació i responsabilitat directament a les Corts 

Creació de l’Agència Antifrau. Lluita contra la corrupció 

 La Conselleria de Transparència publica un informe en el qual analitza en dotze punts els 
principis reguladors bàsics que s’han de tenir en compte en vista a l’Agència de Prevenció 
i Lluita contra el Frau i la Corrupció, la creació de la qual l’han d’impulsar els grups 
parlamentaris a les Corts. L’informe s’envia a tots els grups polítics amb representació a les 
Corts, es publica en la web de la Conselleria (16/11/2015) i es presenta al Ple del Consell 
(27/11/2015). 

 L’informe proposa que s’articulen els mecanismes necessaris per a assegurar la 
independència de l’organisme respecte de les administracions públiques. 

 Les funcions de l’Agència han d’incloure l’elaboració d’informes i recomanacions, 
l’impuls de bones pràctiques, la col·laboració en la formació en matèria de prevenció de 
la corrupció i la investigació de casos concrets en l’àmbit d’actuació de l’agència. 

 S’aposta també per una direcció independent amb mandats no renovables entre 
cinc i set anys que no coincidisquen amb el període de la legislatura per evitar que es 
siga afectada pels cicles polítics. Per a l’elecció del director o directora es proposa que 
s’aprove a les Corts amb una majoria qualificada que assegure un consens ampli 
entre els grups parlamentaris.  

 El grup parlamentari Podem presenta la seua iniciativa legislativa a les Corts el 16 de 
novembre de 2015. 

 El Consell aprova un acord pel qual declara la reprovació de tots els polítics de la 
Comunitat Valenciana condemnats per corrupció (18/12/2015). Es compleix així la 
Resolució 36/IX, aprovada per les Corts el 15 d’octubre de 2015. La resolució insta el 
Consell a retirar les plaques i distincions en què hi haja els noms de polítics corruptes de 
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tots els espais públics dependents de la Generalitat. També insta el Consell a elaborar una 
declaració formal i pública de reprovació i repulsa de tots els polítics de la Comunitat 
Valenciana que han sigut condemnats per delictes de corrupció o que ho siguen. 

 El Govern valencià va fer la declaració de reprovació mitjançant un acord aprovat el 18 
de desembre de 2015. 

 La Conselleria de Transparència envia una carta als ajuntaments i les diputacions 
perquè col·laboren en la retirada de les plaques de polítics condemnats per corrupció 
(28/3/2016). 

 Compareixença del conseller de Transparència en la Comissió de coordinació, 
organització i règim de les institucions de la Generalitat de les Corts per a explicar 
el grau d’execució de les mesures adoptades pel Consell per a la retirada de plaques de 
polítics corruptes a la Comunitat Valenciana. En tres mesos s’han retirat un total de 12 
plaques de dependències de la Generalitat i municipals on apareixien els noms de 
persones que havien ocupat un càrrec públic i que havien sigut condemnades per 
sentència judicial ferma per corrupció, delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat 
Social o per delictes contra l’Administració (17/6/2016). 

 

f. Evitar les portes giratòries 
…prohibint durant un període de cinc anys des de la separació del càrrec públic participar en el 
consell d’administració o altres càrrecs directius en empreses privades amb les quals s’haguera 
tingut relació econòmica o administrativa (el càrrec o el departament) així com la participació en 
el capital. 

Llei d’incompatibilitats de càrrecs públics no electes 

 Proposició de Llei d’incompatibilitats i conflictes d’interés de persones amb càrrecs 
públics no electes, presentada a les Corts pel grup parlamentari Compromís (18/9/2015). 
El Consell manifesta a les Corts el seu criteri favorable (6/11/2015). 

 
g. Millorar l’aplicació del procediment de contractació de les empreses i serveis públics  
…mitjançant la reducció dràstica de la discrecionalitat i incrementar els mecanismes de control i 
transparència. Establir mecanismes legals que impedisquen contractar amb empreses 
condemnades i dificultar la contractació amb empreses i persones imputades en casos de 
corrupció. Introduir nous subjectes legitimats per a presentar la impugnació dels modificats en 
la contractació pública. 

Llei de responsabilitat social 

SGH2016: Elaboració del projecte de la Llei valenciana de foment de la responsabilitat 
social. Per a incorporar la responsabilitat social a la contractació pública i impulsar-la en el 
sector privat. 

 Llei valenciana de foment de la responsabilitat social. Elaboració de l’avantprojecte de 
la Llei de foment de la responsabilitat social. La norma pretén estendre el concepte de la 
responsabilitat social a la Generalitat i el seu sector públic, i servir de guia per a la resta 
d’administracions públiques. Introdueix conceptes assumits pel sector, sistematitza la 
responsabilitat social en les empreses i com pot acreditar-se, i també els avantatges que 
comporta. Al mateix temps ha de regular de la manera més extensa possible la contractació 
pública socialment responsable mitjançant la introducció de les clàusules socials en els 
contractes de les administracions públiques (26/11/2015). 

 Es va constituir un grup de treball tècnic per a abordar els aspectes vinculats a la llei. 
El 28 de gener de 2016 va tenir lloc la primera reunió del grup en la qual van participar 
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totes les conselleries i representants dels secretaris i interventors de l’administració local 
(COSITAL) a fi de disposar d’una guia que recopile i facilite l’aplicació de la 
normativa vigent en matèria de clàusules de responsabilitat social en la 
contractació de l’administració pública (2/3/2016). 

Clàusules socials en la contractació 

 Creació d’una comissió per a elaborar uns nous plecs de caràcter social en les 
contractacions que haja de fer la Conselleria d’Igualtat i Inclusió Social. És la primera que 
es posa en marxa dins del Consell des que es va aprovar un acord al març del 2015 en el 
qual s’establien les directrius per a aplicar les clàusules de caràcter social (6/11/2015). 

 La comissió de treball ha desplegat el nou plec de clàusules administratives 
particulars de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que 
ha de regir en els contractes administratius de serveis que s’adjudiquen per procediment 
obert (21/5/2016). 

 L’aplicació de les clàusules socials ha de ser una exigència a l’hora de presentar-se 
a un concurs de l’administració, de manera que es valoren les empreses que 
impulsen la igualtat entre dones i homes, la contractació de dones que han sigut 
víctimes de violència de gènere, la inserció de menors de centres de reeducació o el 
comerç just (21/5/2016). 

 L’incompliment de les clàusules socials s’ha de considerar causa justificada per a 
l’extinció del contracte, la qual cosa podrà provocar que en els casos en els quals el 
contractista no complisca amb les millores socials a les quals s’ha compromés la relació 
contractual es resolga (21/5/2016). 

 Guia per a l’establiment de clàusules de responsabilitat social. Elaboració d’una guia 
que marca la pauta en l’establiment de clàusules de responsabilitat social en la 
contractació de l’administració pública (2/3/2016). 

 Clàusules d’àmbit social en les empreses. La Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, establirà una clàusula d’àmbit social en les 
empreses per a garantir la igualtat salarial entre homes i dones per al mateix lloc de 
faena. Aquesta clàusula ha de permetre que les empreses que tinguen un tracte igualitari 
tinguen més punts en els contractes públics i més possibilitats de rebre subvencions per 
part de l’Administració Pública (7/3/2016). 

 
h. Eficiència 
…reducció de les despeses supèrflues (alts càrrecs, cotxes oficials, etc.); reordenació de 
l’administració, en impulsar la integració i coordinació de les funcions de les diputacions en la 
Generalitat i reforçar el paper dels ajuntaments amb l’objectiu d’acostar la gestió als ciutadans i 
optimitzar l’ús dels recursos. 

Alts càrrecs i personal eventual 

 En els pressupostos del 2016 la nòmina d’alts càrrecs i eventuals (pressupostada l’any 
2015 amb 182 llocs, amb un cost de 8,8 M€), es veu reduïda a 162 llocs i un 
desemborsament de 8,3 M€. Suposa una reducció del 11% en nombre i del 5,4% (474.324 
euros) en cost econòmic. 

 Hi ha 93 alts càrrecs (tres més que en el pressupost passat), amb un cost de 5.294.679 €, 
és a dir, 224.353 € més que en el 2015 (+4,4%). 

 L’increment d’alts càrrecs es veu compensat amb la reducció de 23 dels 92 llocs 
d’eventuals, es queden en 69 places pressupostades, amb una despesa de poc més de 
3 M€, és a dir, una reducció del 18,8% respecte al 2015. 
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Menys llocs de funcionaris amb funcions d’assessorament i coordinació 

 El Consell aprova limitar a dos nomenaments per conselleria el nombre de llocs de 
naturalesa funcionarial amb funcions d’assessorament i coordinació en les 
subsecretaries de les diferents conselleries del Govern Valencià. A més, es limita als grups 
C1 i C2 amb un complement, com a màxim, de nivell 22 (Ple del Consell 11/12/2015). 

 Durant la legislatura passada, cada subsecretaria i secretaria autonòmica de les 
diferents conselleries podia crear fins a dos llocs per a funcionaris del grup A1 amb 
complements de fins al nivell 26. D’aquesta manera, els departaments del Govern 
valencià que tenien més d’una secretaria autonòmica multiplicaven els llocs d’aquesta 
classe, més el que corresponia a la subsecretaria. 

Reordenació de l’administració i millora de la qualitat dels serveis 

SGH2016: Inici d’un procés de diàleg i negociació amb els agents socials amb l’objectiu de 
construir un consens bàsic que permeta elaborar una nova llei valenciana de funció pública 

ELX2016 - Projecte 19: Millora de les regulacions i simplificació administrativa 

 Nova Llei de funció pública valenciana. Constitució de la Comissió per a l’estudi de la 
reforma de la funció pública valenciana, formada per juristes i persones expertes de 
prestigi. Té com a funció l’estudi i diagnòstic de l’ocupació pública per a proposar les bases 
d’una modificació de la Llei 10/2010 de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció 
Pública Valenciana (8/3/2016). 

 L’actual Llei de funció pública de l’any 2010 demana una modernització que incloga la 
nova visió i cultura de la governança que impulsa el Consell. A més, la reforma 
pretén millorar la transparència de l’administració pública, la independència i 
professionalització del funcionariat, la participació ciutadana, la millora en l’aplicació dels 
procediments de gestió, l’eficiència i la reducció de tràmits i despeses innecessàries. 

 Del resultat dels seus treballs, la comissió ha de presentar al Consell un informe abans 
del 30 de juliol de 2016. 

 Publicada en el DOCV la Resolució, de 2 de maig de 2016, de la Consellera de Justícia, 
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es 
constitueix la comissió encarregada d’estudiar la reforma de la Llei 10/2010, de 9 de 
juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana des de la 
perspectiva de gènere i d’elaborar el nou pla d’igualtat de dones i homes en la 
funció pública valenciana (14/6/2016). 

 Millora i avaluació de la qualitat dels serveis públics. El Ple de Consell (15/4/2016) 
aprova un decret pel qual s’estableix un sistema per a la millora de la qualitat dels 
serveis públics i l’avaluació dels plans i programes en l’Administració de la Generalitat i 
el seu sector públic instrumental, amb la finalitat de garantir a la ciutadania la prestació d’uns 
serveis públics de qualitat.  

 Serveis PROP. Ampliació dels serveis PROP d’atenció a la ciutadania. Amb convenis per a 
estendre el nombre de serveis PROP a Dènia i Llíria (7/4/2016) i millorar els serveis d’Oriola 
(13/6/2016). 
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Coordinació eficient amb diputacions, mancomunitats i ajuntaments 

SGH2016: Llei de règim de les mancomunitats de la Comunitat Valenciana 

SGH2016: Decret de coordinació de diputacions pel que fa a la política turística 

SGH2016: Decret de coordinació de diputacions respecte a la política en matèria d’esports i 
patrocinis esportius 

SGH2016: Projecte de Llei de reforma de la Llei de règim local valenciana del 2010. 
Adaptació i modernització 

 Mancomunitats. Proposta de nova Llei del règim de mancomunitats de la Comunitat 
Valenciana: 

 Presentada a les mancomunitats la reforma del règim jurídic que regula aquests 
organismes territorials. L’objectiu principal que persegueix la futura llei de 
mancomunitats és fomentar la cooperació entre municipis per a abaratir els serveis 
que presten. Es creen dos grups d’experts per a redactar-la. D’una banda, un de 
responsables de la gestió de les mancomunitats, i un altre compost per perfils més 
tècnics en matèria jurídica i d’hisenda local. (11/2/2016) 

 Presentat l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei de mancomunitats amb l’objectiu 
d’enfortir l’espai comarcal tenint en compte les aportacions i suggeriments fets des 
d’aquestes administracions territorials. En el procés d’elaboració de la llei, s’obrirà un 
espai de diàleg per a crear un procés de comarcalització. La nova Llei de 
mancomunitats està previst que se sotmeta a votació a les Corts Valencianes abans 
que acabe l’any. (13/6/2016) 

 Signat el decret pel qual s’estableixen les bases de les ajudes a les mancomunitats, 
amb un import total de 600.000 euros. (13/6/2016) 

 Coordinació de diputacions. Decrets de coordinació de diputacions en turisme i 
esports: 

 El Consell aprova els decrets pels quals es fixen les directrius de coordinació per a 
l’exercici de les funcions pròpies de les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i 
València en matèria de turisme i esport. Es considera prioritària que hi haja una 
coordinació de les activitats relacionades amb aquestes competències per a aconseguir 
més eficàcia en la prestació dels serveis turístics i esportius (Ple del Consell 4/3/2016. 
Publicats en el DOCV 8/3/2016). El Govern d’Espanya ha recorregut els decrets davant 
del TSJCV. (8/5/2016) 

 Projecte de Decret de coordinació de diputacions provincials pel que fa a 
programes d’igualtat i polítiques inclusives. Entre els objectius destaquen la 
col·laboració a establir de manera regulada quant als equips professionals dels serveis 
socials d’atenció primària dels municipis i els programes de prestacions bàsiques. 

 Administració local 

 Regulació de la Comissió mixta de cooperació entre la Generalitat i la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies (Decret 12/2016, DOCV 13/2/2016). A banda de 
complir el disposa l’article 63,3 de l’Estatut d’Autonomia, es pretén dotar aquest òrgan 
de la màxima representació paritària, mitjançant l’adequació a l’estructura actual del 
Consell, i ampliar la representació de les entitats locals a la participació de les 
diputacions provincials de la Comunitat Valenciana amb tres membres. 

 El Consell aprova ampliar fins a juny del 2019 la vigència del Pla d’Inversió 
Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, de manera que s’augmenta el 
termini per a acabar-ne les obres. A més, els municipis en els quals no s’haja pogut 
executar totalment o parcialment aquestes inversions podran sol·licitar l’autorització per 
a substituir els projectes (Ple del Consell 27/5/2016). 



31 

 

 

 

    
 

 

 

Reforma legal del sector públic empresarial i fundacional 

SGH2016: Reforma legal del sector públic empresarial i fundacional. La reestructuració del 
sector públic empresarial i fundacional demana un marc legal que unifique les 
disposicions sobre la matèria i, alhora, determine quines entitats del sector públic són 
imprescindibles per a prestar els serveis públics o actuacions d’interés general. La nova 
normativa introduirà mecanismes de transparència i control públic dels recursos econòmics i 
determinarà les empreses, entitats i organismes que s’han d’extingir definitivament. 

 Llei del sector públic instrumental. La llei del sector públic instrumental de la 
Generalitat, que es redacta i que s’ha de presentar i aprovar a la cambra autonòmica 
enguany, entrarà en vigor l’any que ve, el 2017, amb l’objectiu de dotar de més eficiència, 
transparència i control de la despesa les entitats, societats i fundacions públiques. 
(Compareixença a les Corts de la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, 
31/5/2016) 

 Preveu mesures concretes de control en matèria de personal i de contractació, i 
mesures de control intern i supervisió financera. 

 Entre les novetats de la llei, hi ha la constitució d’una comissió per al diàleg social del 
sector públic instrumental de la Generalitat, que atén les reivindicacions plantejades 
des de les principals organitzacions sindicals. 

 S’inclou un registre d’ens del sector públic instrumental de la Generalitat, i dels ens 
participats, junt amb un registre de tot el personal que ocupa llocs de caràcter 
directiu. També es publicarà la relació de llocs de treball de tots els ens del sector 
públic empresarial i fundacional. 

 Normativa de transició fins a l’aprovació de la nova llei. Fins que la nova legislació veja 
la llum, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic podrà dictar normativa de transició 
amb la finalitat d’avançar en les millores en la gestió i en la transparència, com ara: 

 La Resolució, de 14 d’abril de 2016, per la qual s’aproven les instruccions sobre 
mesures de control i publicitat activa en el sector públic instrumental de la 
Generalitat. Aquestes instruccions, aprovades mitjançant resolució del conseller 
d’Hisenda, estableixen vies i criteris homogenis en l’aplicació de les mesures de control i 
publicitat activa dels diferents ens de la Generalitat, a manera de normativa de 
transició mentre s’aprova la Llei (22/4/2016). Publicades en el DOCV 25/4/2016. 

 Desenvolupament dels apartats 2.4 i 3.6 previstos en l’Acord de legislatura de la 
mesa general de negociació del personal funcionari, estatutari i laboral de la 
Generalitat, en els quals s’ha de crear la Comissió de diàleg del sector públic 
instrumental de la Generalitat i permetre l’adopció d’acords aplicables al personal del 
sector públic instrumental de la Generalitat. 

 Pla d’Ajust de la Comunitat Valenciana. El Pla d’Ajust de la Comunitat Valenciana que 
el Consell va remetre inicialment al Ministeri d’Hisenda per a adherir-se al Fons de Liquiditat 
Autonòmic (16/3/2016) preveia una reducció del pressupost del sector públic 
empresarial i fundacional del 7,45% i l’elaboració d’una Llei del sector públic que 
determine les entitats que són estrictament necessàries per al funcionament dels serveis 
públics, alhora que incloga mesures de control i transparència. Posteriorment, el sector 
públic empresarial i fundacional també s’ha vist afectat per les noves mesures de 
contenció de la despesa pública que han complir les comunitats autònomes adherides al 
Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, compartiment Fons de Liquiditat 
Autonòmic 2016. 

 Comptabilitat del sector públic. S’arbitraran els mecanismes necessaris perquè des de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic es tinga accés a la comptabilitat de les 
empreses que formen part del sector públic de la Generalitat, com a mesura de màxima 
transparència per a assegurar l’ús adequat dels recursos públics. (29/2/2016) 
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 Informe d’auditories 2014 del sector públic valencià. Presentat en el Consell (Ple 
23/3/2016) en el qual s’ha revisat l’activitat economicofinancera de trenta-cinc de les 
entitats, empreses i fundacions que integren el sector públic valencià. 

 El document, que ha analitzat la tasca de quatre entitats autònomes de caràcter 
mercantil, onze entitats de dret públic, huit societats mercantils i dotze fundacions 
públiques, assenyala que tots els organismes revisats van incórrer en el 2014 en 
algun incompliment de la legalitat. 

 Posa en relleu un rosari d’excepcions o limitacions en l’actuació dels ens públics, des 
del fraccionament dels contractes per a eludir principis bàsics com la concurrència i la 
publicitat, l’abús en el procediment negociat sense publicitat o anomalies en les 
contractacions i en el pagament de les retribucions del personal. 

Implantació de l’Administració electrònica 

SGH2016: Pla d’Implantació de l’Administració Electrònica per a fer realitat una Generalitat 
sense papers al llarg de la legislatura. A més, es pretén facilitar la relació de la ciutadania amb 
l’Administració i afavorir l’estabilitat de les pimes del sector TIC a la Comunitat Valenciana, 
marginades completament per la sistemàtica subcontractació de les grans multinacionals. 

 Pla de Transformació Digital de la Generalitat (9/2/2016). Presentat al Ple del Consell 
1/4/2016. El pla, d’aplicació urgent, forma part de l’estratègia del Consell en matèria de 
tecnologies de la informació i la comunicació. El pla persegueix millorar i promocionar l’ús de 
l’Administració electrònica entre la ciutadania; reduir la «bretxa digital» en la societat 
valenciana i disminuir les desigualtats en l’accés a la tecnologia i els serveis digitals; reduir 
les càrregues administratives a ciutadans i empreses; i ajudar a la transparència en l’acció 
de govern. El pla s’emmarca dins de l’Agenda digital de la Comunitat Valenciana (ADCV) 
i consta de tres fases principals: 

 Una primera, en la qual s’ha de completar el Pla d’Administració Electrònica, 
identificant els elements tecnològics que han de possibilitar la transformació digital. 

 La segona fase és la relativa al Pla d’Adaptació de Serveis i Aplicacions, gràcies al 
qual es produirà la transformació interna. La DGTIC i la resta d’agents involucrats 
avaluaran i adaptaran els elements identificats (aplicacions i sistemes d’informació 
corporatius) i es formarà els empleats públics en l’ús de la tecnologia i de les eines 
triades. 

 En la tercera fase hi ha previst crear una oficina tècnica que s’ocupe d’impulsar el 
pla i de coordinar la formació, el suport i el seguiment de totes les iniciatives i projectes 
que es posen en marxa. 

 La Conselleria d’Hisenda inicia el procés de transformació digital de la Generalitat amb 
la implantació de la firma electrònica. (8/6/2016) 

 Conveni subscrits 

 Conveni de la Generalitat Valenciana amb la Fundació Europea per a la Societat de 
la Informació (FESI) pel qual aquesta entitat aportarà 10 M€ per a constituir el Centre 
Europeu d’Innovació de la Comunitat Valenciana. Aquesta fundació cofinança l’ús de les 
noves tecnologies per a la modernització de les diferents administracions públiques, 
com ara organismes centrals, regionals i ajuntaments. (6/4/2016) 

 Conveni de la Generalitat Valenciana amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per a prestar mútuament solucions bàsiques d’administració 
electrònica. Permet estalviar en el desenvolupament de solucions informàtiques, ja que 
preveu l’adhesió a determinades plataformes de l’Estat, com la d’intermediació de 
dades, de registres (per a la interoperabilitat entre administracions públiques), @firma 
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(per a la identificació digital del ciutadà), la xarxa SARA o el Registre d’Apoderaments. 
(6/6/2016) 

 Desenvolupament normatiu 

 Política d’arxiu electrònic. S’ha elaborat la Política de gestió de l’arxiu electrònic de la 
Generalitat, en el si del grup de treball «Monestir». En revisió per a ser tramitat com a 
Decret del Consell. 

 Compliment normatiu. S’ha iniciat una revisió dels sistemes d’informació per a verificar 
el compliment de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI) i de l’Esquema Nacional 
de Seguretat (ENS), aprovats respectivament per Reial decret 4/2010 i Reial decret 
3/2010. Es preveu que al desembre del 2016 estiga acabada la revisió.  

 Sistemes d’autenticació del ciutadà. S’ha elaborat l’esborrany del decret que ha 
d’autoritzar l’ús de sistemes d’autenticació i firma electrònica alternatius a la firma 
electrònica avançada, la qual cosa permetrà un accés més senzill del ciutadà als serveis 
digitals, utilitzant, per exemple, claus concertades. 

 Desenvolupament del pla 

 Mesura 1. Implantació del registre únic. En data de 30 de juny de 2016, tenen 
implantat el registre únic: Presidència, Vicepresidència i CIPI, CHME, C. d’Habitatge, C. 
de Justícia, C. de Transparència, SERVEF i IVAJ (la resta està planificada per al segon 
semestre del 2016). 

 Mesura 2. Implantació de la firma electrònica i del registre departamental (valisa 
digital). En data de 30 de juny de 2016, s’ha implantat en Vicepresidència i CIPI, 
CHME, C. d’Habitatge, C. de Justícia, i C. de Transparència (la resta està planificada 
per al segon semestre del 2017).  

 Mesura 3. Interconnexió de registres. En data de 30 de juny de 2016, hi ha una 
oficina connectada al sistema d’intercanvi de registres estatal (SIR) en Vicepresidència i 
CIPI, CHME, C. d’Habitatge, C. de Justícia, C. de Transparència, C. d’Economia 
Sostenible, C. de Sanitat (la resta està planificada per al segon semestre del 2017). 

 Mesura 4. Consolidació de la Plataforma Autonòmica d’Intermediació. Es tracta de 
la peça clau per a la interoperabilitat de les administracions públiques, a través de la 
qual la Generalitat ofereix serveis de dades a la resta d’administracions públiques, la 
qual cosa permet el principi «el ciutadà comunica les dades una vegada només». 

 Mesura 5. Consolidació de plataformes per a entitats locals. S’han centralitzat les 
plataformes de serveis telemàtics per a entitats locals que hi havia a les diputacions 
provincials. La plataforma unificada s’ha instal·lat en els sistemes de la Generalitat, des 
d’on s’ofereixen serveis d’administració electrònica que ajuntaments i mancomunitats 
poden utilitzar. 

 Mesura 6. Transformació del procés de gestió de personal. S’ha iniciat el projecte 
de transformació per a tot el procés de gestió de personal, que ha de permetre 
automatitzar gran part de l’activitat i sobretot substituir les aplicacions que hi ha des dels 
anys 80 del segle passat com ara HUMAN. 

 Mesura 7. Transformació del procés de contractació. S’ha iniciat el projecte de 
transformació per al procés de licitació i contractació, que ha de permetre la presentació 
telemàtica d’ofertes i la tramitació d’expedients fins a la finalització i recepció del 
contracte. 
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Optimització en l’ús de recursos 

SGH2016: Aprovació d’una normativa reguladora dels fons de caixa fixa 

 El Ple del Consell (15/4/2016) aprova l’acord marc per a la contractació del 
subministrament d’energia elèctrica en els punts de consum de l’Administració de la 
Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic, que ha de comportar un 
estalvi estimat de 14,4 M€. 

 Normativa reguladora de caixa fixa. Actualment, la normativa dels fons de caixa fixa es 
troba regulada en el Decret 24/1998, de 10 de març, i en l’Ordre, de 17 d’abril de 1998 (i 2 
circulars), és a dir, legislació de fa díhuit anys que no preveu les noves condicions 
econòmiques, socials i polítiques actuals. 

 Revisió i actualització de la normativa reguladora de les despeses de caixa fixa, 
tenint en compte les recomanacions de la Sindicatura de Comptes en l’informe de 
fiscalització del Compte de l’Administració de la Generalitat corresponent a l’exercici 
2014. 

 Amb això s’aconsegueix més rigor i eficiència en la gestió, transparència i un grau de 
concreció més alt en l’especificació de les despeses que poden ser objecte de 
procediment de bestreta de caixa fixa. 

 En elaboració, l’esborrany de decret i l’ordre de desenvolupament que han de 
regular els fons de caixa fixa. La Intervenció General és l’òrgan que ha elaborat la 
proposta. 

 Execució del pla d’optimització en la gestió dels immobles arrendats per la 
Generalitat, la qual cosa ha comportat una reducció dels contractes d’arrendament 
existents, i una minoració de les rendes per arrendament mitjançant la renegociació de 
l’import dels lloguers amb els propietaris o la reducció per l’aplicació de l’IPC corresponent. 
Es pot xifrar l’estalvi anual per arrendaments, des de juliol del 2015 en més de 165.000 €. 

 Execució del pla d’optimització dels immobles propietat de la Generalitat, amb 
l’objectiu d’aconseguir 0,0 immobles buits i sense ús, tot això mitjançant la utilització 
racional dels immobles, la millora a través de l’habilitació d’immobles sense ús per a la 
destinació a ús administratiu, com ara l’edifici denominat de la Cigonya de València per a 
albergar la seu de la Conselleria de Transparència, o la rehabilitació d’edificis per a un nou 
ús, com en el supòsit de l’edifici del carrer del Micalet de València en el qual s’ha projectat 
una rehabilitació integral i la destinació com a edifici administratiu. Tot això, unit a l’inici de la 
transformació d’immobles d’ús administratiu en altres d’ús assistencial-sanitari, com és el 
cas de l’immoble del carrer de les Tres Forques de València, antic Centre i Laboratori de 
Qualitat de la Construcció. 

 Inici d’una actualització permanent de l’inventari general de béns i drets de la 
Generalitat, que actualment aplega un nombre total de 5.812 immobles o drets sobre 
aquests immobles (inclosos els procedents d’abintestats i els denominats drets de reversió 
sobre altres immobles), la qual cosa ha permés constatar l’existència de béns patrimonials 
sense ús actual, al voltant de 109 immobles, dels quals 64 procedeixen d’expedients 
d’herències abintestades l’ús de les quals ha de ser amb finalitats socials. Així mateix s’han 
iniciat comunicacions amb els diferents departaments de la Generalitat per a aconseguir 
destinar-los a les finalitats socials indicades.  

 Com a millora s’ha començat a estudiar una eina que permeta la visibilitat de l’inventari 
general de béns i drets de la Generalitat i l’accessibilitat de tots els ciutadans a 
l’inventari, situant geogràficament en plànols els immobles i drets sobre els immobles 
que conformen el patrimoni de la Generalitat. 

 Millora de l’eficiència en la gestió de les instal·lacions de la Ciutat Administrativa 9 
d’Octubre, centre neuràlgic de l’activitat de l’administració autonòmica a València, 
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mitjançant la racionalització dels contractes existents, el control dels consums de l’edifici, 
que han permés un estalvi considerable mitjançant l’adequació de la potència elèctrica a les 
necessitats reals de l’edifici (fet que ha suposat, en el cas de l’aparcament de la Ciutat 
Administrativa, que s’ha reduït un 30% el consum elèctric i s’ha aconseguit un 33% d’estalvi 
econòmic respecte de l’exercici anterior) d’un any a altre, així com l’optimització en la 
utilització de les instal·lacions d’ús comú del complex.  

 Inici del Pla d’Optimització del Parc Mòbil de la Generalitat, que es plasma, d’una banda, 
en la necessitat d’unificar els criteris de gestió de funcionament i retribució del col·lectiu 
conductor, que permeta establir condicions idèntiques independentment del departament 
d’adscripció –la qual cosa s’ha desenvolupat a través de l’estudi dels diferents sistemes de 
gestió de cada conselleria en matèria de gestió de conductors, i de reunions amb Funció 
Pública, sindicats i la resta de les conselleries per a establir unes condicions igualitàries– i 
d’altra banda la necessitat d’aconseguir un parc de vehicles eficient, que s’ha desenvolupat 
a través de l’estudi de l’antiguitat i el quilometratge dels vehicles destinats en el parc mòbil 
de la Generalitat (que ha denotat que, dels 1.040 vehicles que componen el parc mòbil de la 
Generalitat, exclòs el sector públic, un percentatge superior al 72% té una antiguitat superior 
a deu anys) i la redacció d’un esborrany de possible renovació progressiva del parc mòbil. 

 Com a millora del Pla s’estableix la necessitat d’iniciar un pla de racionalització de l’ús 
dels vehicles del parc mòbil que permeta establir instruccions concretes d’ús amb 
criteris d’eficàcia, eficiència i economia de mitjans. 

Reforçar el paper dels ajuntaments en serveis socials 

 Aprovat el Decret llei 4/2015, de 4 de setembre, pel qual els municipis de la Comunitat 
Valenciana podran seguir prestant les competències relatives a l’educació, salut i 
serveis socials a les quals fa referència la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local mentre no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de 
finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals. 

 Validat a les Corts per Resolució 28 bis/IX de 14/10/2015. 

 Elaboració de la planificació de la xarxa d’atenció primària en serveis socials dins de 
l’àmbit de les corporacions locals, quant a professionals necessaris i la cartera de 
prestacions que s’han de desenvolupar. 

 
i. Llei per a la protecció del denunciant  
…de pràctiques corruptes i il·legals en l’Administració, els partits i en les empreses. 

Investigació per irregularitats o infraccions a la Generalitat Valenciana 

 Publicat el protocol per a investigar les denúncies que rep la Inspecció General de 
Serveis (DOCV 18/11/2015). Estableix els criteris que s’han de seguir per a iniciar i tramitar 
els processos d’investigació per presumptes irregularitats o infraccions en els serveis i 
unitats que depenen de l’administració de la Generalitat.  

 Les denúncies poden partir tant dels ciutadans i ciutadanes com del personal, òrgans i 
diferents departaments de l’Administració valenciana. 

 Amb caràcter general no s’admetran denúncies anònimes encara que la Inspecció 
podrà posar en marxa investigacions a partir d’informacions facilitades per persones 
no identificades. En qualsevol cas, es garanteix la protecció de la identitat de la 
persona denunciant.  

 La Inspecció General de Serveis disposava l’any 2015 de tres inspectors per a tota la 
Generalitat, l’any 2016 ja té nou treballadors, dels quals sis són inspectors i tres tècnics. 
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 Elaboració d’un Pla d’Inspecció de Serveis per a 2016-2017. S’incrementaran els controls 
sobre la utilització de caixes fixes, la contractació pública a la Generalitat i es vetlarà perquè 
la situació dels treballadors en pràctiques s’ajuste al que hi ha establit (2/3/2016). 

 Està articulat en sis blocs, que aglutinen les diferents actuacions d’inspecció i control 
que s’han desenvolupar en matèria de transparència; queixes i reclamacions; 
denúncies; gestió de recursos econòmics; gestió de personal; simplificació i reducció de 
càrregues administratives; bon govern i participació ciutadana i responsabilitat social. 

 El pla desenvolupa també les mesures de coordinació i col·laboració entre la 
Inspecció General de Serveis i altres òrgans de la Generalitat i d’altres 
administracions públiques, i altres aspectes destinats a reforçar i millorar l’eficiència com 
a òrgan per a investigar les denúncies per presumptes irregularitats o infraccions en els 
serveis i unitats que depenen de l’administració de la Generalitat. 

 
Altres actuacions per a la renovació de la democràcia i la lluita contra la corrupció 

Víctimes de l’accident de metro 

SGH2016: Consell assessor de la Llei de seguretat ferroviària. S’ha creat el Consell assessor 
de la Llei de seguretat ferroviària per a redactar un avantprojecte de llei de seguretat 
ferroviària perquè s’aprove en el terme de dos anys a les Corts 

 El president de la Generalitat va rebre l’1 de juliol de 2015 l’associació de víctimes de 
l’accident de metro de València, que al juliol del 2006 va ocasionar quaranta-tres víctimes 
mortals i quaranta-set ferits, per a demanar-los perdó per la gestió de l’Administració 
autonòmica en la major tragèdia registrada en un ferrocarril suburbà a Espanya. 

 Creació d’una comissió especial d’investigació sobre l’accident de la línia 1 de 
Metrovalencia ocorregut en el 2006 i proposta no de Llei de realització d’accions en relació 
amb les responsabilitats que es determinen en aquesta comissió. Proposta a les Corts en 
data de 3 de juliol de 2015, que es constitueix el 28 de setembre de 2015. Després de les 
successives reunions, el 24 de juny de 2016 es va presentar el dictamen i les principals 
conclusions de la investigació duta a terme. 

 El president de la Generalitat es reuneix el 28 de juny de 2016 amb els membres del 
Consell assessor de la Llei de seguretat ferroviària i l’associació de víctimes del 
metro. Proposta per a canviar el nom de l’estació del metro on es va produir l’accident 
que tornarà a dir-se «Jesús». El 3 de juliol es compleix el desé aniversari d’aquest tràgic 
accident. 

Dignificar la cooperació valenciana i definir un nou model d’ajudes al desenvolupament 

SGH2016: Elaboració d’una nova Llei de cooperació que actualitze les polítiques de la 
Generalitat en la cooperació al desenvolupament seguint el que es va debatre en la conferència 
estratègica del novembre del 2015 

 Nova Llei de cooperació: 

 Presentació al Consell de l’informe de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació amb la proposta per a substituir la legislació actual 
(Llei 6/2007, de la cooperació per al desenvolupament de la CV) i incorporar els reptes 
que afronta la cooperació en aquest moment, entre els quals posar en marxa l’Agenda 
2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides al setembre del 2015 (Ple del Consell 16/3/2016). 

 IV Pla Director de la Cooperació Valenciana per al Desenvolupament Sostenible 2017-
2021. En fase de consulta pública. El nou pla ha de nàixer d’un procés de concertació 
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estratègica, participatiu i inclusiu, amb les ONGD i el conjunt d’agents de cooperació, i amb 
la societat valenciana. (4/6/2016) 

 Ha de fixar les modalitats, prioritats geogràfiques i els recursos pressupostaris que han 
d’orientar les accions de cooperació al desenvolupament pel que fa als cinc eixos 
centrals de l’Agenda 2030: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances.  

 Diagnòstic de la cooperació valenciana (Informe de la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació presentat al Consell en el Ple del 
28d’agost de 2015). 

 Caiguda de la partida de cooperació en els pressupostos GVA del 0,44% l’any 2008 
(69 M€) al 0,02% en el 2015 (3,9 M€). 

 La Comunitat Valenciana està a la cua de les comunitats autònomes en inversió 
per habitant. La Comunitat Valenciana destina 60 cèntims per persona (13a posició), 
lluny de l’autonomia que més diners dedica a cooperació, el País Basc (0,39% del total i 
18,48 € per habitant) i per davall de la mitjana de despesa per habitant (3,47 €) del 
conjunt de les comunitats autònomes. 

 En el 2016 s’han posat en marxa les convocatòries d’ajudes acumulant els recursos 
previstos per a aquest exercici i els del 2015 ja que l’any passat va ser impossible per 
problemes de calendari i tramitació. 

 Nous objectius (informe) 

 Ampliar el pressupost de cooperació per al 2016 almenys fins a arribar a la mitjana 
de les comunitats autònomes per habitant. 

 Aprovar i comprometre un pla de compliment del 0,7% en un termini màxim de 8 
anys, i complir, per tant, el Pacte contra la pobresa (signat per tots els grups polítics el 5 
de maig de 2009). 

 Ajudes a la cooperació 

 Conselleria de Transparència. Publicada la convocatòria destinada a ajudes per a 
projectes de cooperació i d’educació per al desenvolupament i sensibilització per a 
2016 (2/2/2016). S’hi destinen al voltant de 12 M€, la qual cosa suposa el 90% del 
pressupost de la Direcció General i un 50% de la despesa de la Conselleria. 

 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Publicada 
convocatòria que destina 2 M€ a ONG i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat 
Valenciana per a actuacions en matèria d’acció comunitària en el 2016. Es duplica la 
dotació econòmica respecte al 2015, que va ser d’1,1 M€. (18/5/2016) 

 Objectiu 0,7%. Tot i estar encara lluny de l’objectiu del 0,7%, s’ha passat d’un 0,02% 
heretat en el 2015 a un 0,07% en el 2016 (13,6 M€), la qual cosa situa la Comunitat 
Valenciana la sisena en el rànquing per percentatge del pressupost en cooperació de 
les dèsset comunitats autònomes. (2/2/2016) 

 Recuperació de fons cooperació. La Generalitat recupera els primers 114.000 euros 
dels fons per a cooperació desviats en el cas Blasco. (2/2/2016) 

 Consell Valencià de Cooperació. Aprovat el decret pel qual es regula el Consell 
Valencià de Cooperació al Desenvolupament amb la introducció de canvis en la 
composició amb l’objectiu d’incrementar la participació dels agents socials i la 
representació de tots els grups polítics a les Corts (Ple del Consell 17/6/2016). Es 
constitueix el 28 de juny de 2016. 

 Objectius del Desenvolupament Sostenible 

 Elaboració i implantació de l’Estratègia dels objectius del desenvolupament 
sostenible (ODS) de la Generalitat Valenciana com ara mesures destinades a 
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eradicar la pobresa, promoure la prosperitat i el benestar per a totes les persones, 
protegir el medi ambient i fer front al canvi climàtic a escala mundial. L’acord del Consell 
estableix la importància de fomentar la coherència de polítiques entre les diferents 
conselleries per a contribuir a aconseguir a llarg termini els ODS, i encomana a la 
Direcció General de Cooperació i Solidaritat, de la Conselleria de Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, crear i liderar un grup de treball amb 
l’objectiu d’alinear, difondre i avaluar les polítiques del Consell per a assolir els ODS. 
(25/9/2015) 

 Acord del Consell pel qual s’aprova la creació de l’Aliança de Ciutats pel 
Desenvolupament Sostenible de la Comunitat Valenciana. Els treballs es van iniciar 
al novembre del 2015 per a involucrar els municipis, fer coherents les accions dels 
ajuntaments i la Generalitat en aquest àmbit i sensibilitzar la societat valenciana sobre 
els objectius de desenvolupament sostenible (15/1/2016). Es formalitza el compromís de 
les setze alcaldies de la Comunitat Valenciana involucrades en l’Aliança de Ciutats 
(març del 2016). 

 Celebració del Fòrum Com integrar en l’empresa els objectius de desenvolupament 
sostenible? Amb la participació de la Confederació Empresarial Valenciana, sector 
privat, OIT (Organització Internacional del Treball), Pacte Mundial - Responsabilitat 
Social Empresarial i la Generalitat. (19/4/2016) 

 Refugiats i catàstrofes naturals. S’han destinat recursos econòmics a projectes de suport 
a les persones refugiades víctimes de la crisi de Síria i del terratrèmol d’Equador a 
través del Comité d’Ajuda Humanitària i d’Emergència (CAHE). 

 Participació en trobades i jornades 

 La Direcció General de Cooperació i Solidaritat participa en la primera trobada sobre 
l’enfocament territorial iberoamericà a Mèxic per a explicar l’estratègia que 
s’implementa a la Comunitat Valenciana per a difondre i fomentar els objectius de 
desenvolupament sostenible. 

 La Direcció General de Cooperació i Solidaritat participa en les Jornades Europees de 
Desenvolupament (European Development Days) que se celebren a Brussel·les els 
dies 15 i 16 de juny per a presentar l’avaluació intermèdia del tercer Pla Director de la 
Cooperació Valenciana 2014-2017. 

Creació de la distinció per a la defensa dels drets i llibertats constitucionals 

 Aprovat el decret pel qual es crea la Distinció per a la defensa dels drets i llibertats 
constitucionals. (Ple del Consell 4/12/2015) 

 El Consell commemorarà solemnement, cada 6 de desembre, l’aniversari de la 
Constitució Espanyola a Alacant. Es podran atorgar anualment dues distincions: una 
destinada a una persona física, i una altra, a una persona jurídica, en reconeixement a 
la tasca, lluita o trajectòria en favor dels drets i llibertats públiques continguts en la 
Constitució.  

 La primera distinció del 2015 es concedeix, a títol pòstum, a Miquel Grau, militant del 
Moviment Comunista del País Valencià, assassinat per l’extrema dreta a l’octubre de 
1977 mentre apegava cartells convocant a la manifestació del 9 d’Octubre. 
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Recuperació de la memòria històrica 

 Desenvolupament autonòmic de la llei de memòria històrica. Als PGV 2016 hi ha 
120.000 € per al desenvolupament d’actuacions en aquest àmbit. (17/9/2015)  

 Inici del tràmit d’informació pública de l’esborrany d’avantprojecte de Llei de 
memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, per un termini 
de 15 dies. (DOCV, 27/6/2016) 

 Comissió tècnica de coordinació per a elaborar un catàleg de vestigis relatius a la 
Guerra Civil i la Dictadura (DOCV 29/10/2015). Reunions celebrades: 

 21 d’abril de 2016. En la primera reunió s’analitza la informació facilitada fins al 
moment per les entitats locals valencianes i per les associacions que tenen entre els 
objectius els relacionats amb la recuperació de la memòria històrica i el reconeixement 
de les víctimes de la guerra civil i del franquisme i que desenvolupen les seues activitats 
a la Comunitat Valenciana. 

 Comissió interdepartamental per a la recuperació de la memòria democràtica. Es 
crearà aquesta Comissió interdepartamental per a la coordinació de les polítiques de les 
diferents conselleries en la matèria. Ha d’elaborar el pla estratègic de reconeixement de 
les víctimes de la Guerra Civil i la posterior repressió de la dictadura franquista. Pendent 
del dictamen del Consell Jurídic Consultiu (abril de 2016). 

 Càtedra d’Història i Memòria Històrica. La Generalitat col·laborarà amb la Universitat de 
València en la creació de la Càtedra d’Història i Memòria Democràtica, col·laboració que 
quedarà plasmada en un conveni. (19/2/2016) 

Suport a famílies biològiques de bebés robats 

 Comissió interdepartamental de suport a les famílies biològiques de bebés robats i a 
les associacions que les representen. Es reuneix el 15 de març de 2016. Posa fi a la 
paràlisi que patia la comissió, la darrera reunió de la qual va ser el 18 de setembre de 2014. 

 A la cita acudeixen representants d’associacions com ara SOS Bebés Robados de la 
Comunitat Valenciana, SOS Raíces, APRODEME i altres organitzacions. 

 La Conselleria acorda estudiar les seues demandes i trobar una via que permeta agilitar 
les relacions de les associacions amb l’administració valenciana. 
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3. Governar per a les persones 

 
«Restabliment i ampliació dels serveis públics per al compliment efectiu dels 
drets socials, posant-los sempre sota la lògica del benestar col·lectiu i mai del 
lucre privat. Açò s’ha de traduir en primera instància en una política de 
desmercantilització.» 
 

a. Prioritzar en la despesa del govern el sistema públic de sanitat i educació i els 
serveis socials  

…per damunt de qualsevol altra partida. Elaborar i negociar amb el conjunt dels creditors de la 
Generalitat un pla de reestructuració del deute que impedisca que els venciments limiten 
l’aplicació d’aquestes prioritats. 

Pressupostos 2016 socials, compromesos i solidaris 

 La despesa destinada a polítiques socials en el PGV 2016 ascendeix a 11.444,6 M€, la 
qual cosa suposa un augment de quasi 837 M€ pel que fa al 2015 (representa un 
creixement del 7,9%). La xifra de despesa social s’ha aproximat a través de les partides 
dedicades a sanitat, educació, polítiques inclusives, cooperació al desenvolupament, 
habitatge i ocupació i formació. 

 En termes relatius, la despesa social de l’administració del Consell suposa el 86% del 
pressupost total no financer (descomptant les partides d’actius i passius financers, els 
capítols VIII i IX) i s’elevaria al 88,2% si es descomptaren les despeses financeres 
(capítol III). En comparació del 2015, el pes relatiu de la despesa social hauria augmentat en 
4,4% o 6,5%, respectivament. 

 El suport a les persones que més ho necessiten es concreta amb un increment 
històric del pressupost en polítiques inclusives (dependència, autonomia personal, 
renda garantida de ciutadania, etc.) de més d’un 35%. 

 La partida sanitària suposa el gruix dels pressupostos. La tendència d’aquest exercici 
ha superat el creixement d’altres anteriors i ha passat del 31,9% del total del 2015 al 
34,4% per a l’any que ve. Per al 2016, la Conselleria de Sanitat Universal disposa de 
5.909,15 milions, que suposa un augment del 7,6%. 

Comissió delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials 

SGH2016: Posada en funcionament del Consell Valencià d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

 Comissió delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials. Aprovat pel ple del Consell la 
creació de la Comissió delegada del Consell d’Inclusió i Drets Socials, que tindrà 
caràcter permanent i decisori i s’ha d’encarregar de fer un diagnòstic de les necessitats 
globals en l’àmbit de les polítiques socials, d’igualtat, serveis socials, atenció sociosanitària, 
educatives i de justícia. (29/12/2015) 

 Ha de prioritzar les polítiques socials de la GV, definir els programes d’actuació i 
establir els criteris bàsics de coordinació. A més, ha de dur a terme el seguiment, 
avaluació i control de resultats dels programes d’acció social iniciats. La comissió naix 
amb la intenció de coordinar les polítiques relatives als eixos 1 i 3 del pacte del Botànic, 
que se centraven a rescatar persones i governar per a les persones. 

 Primera reunió celebrada el 19 de gener de 2016. S’acorda l’elaboració d’un mapa de 
desigualtats de la Comunitat Valenciana, que permeta fer un diagnòstic de les 
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necessitats socials i la situació real de forma territorialitzada, per a una planificació més 
bona de les polítiques socials del Consell. 

 Segona reunió celebrada el 15 de març de 2016. La Comissió dóna suport al text de 
l’avantprojecte de Llei de funció social de l’habitatge. S’avança en els treballs de 
l’elaboració del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social. Així mateix, s’informa sobre 
la posada en marxa del futur Espai Sociosanitari o la proposta de crear un Espai 
Socioeducatiu, i de la marxa dels treballs d’elaboració del mapa de desigualtats de la 
Comunitat Valenciana. 

 Espai socioeducatiu. Constituïda la Comissió institucional de coordinació de l’espai 
socioeducatiu amb l’objectiu de coordinar les polítiques públiques que s’emmarquen dins 
de la intervenció entre el sistema educatiu i social. (20/5/2016) 

 S’han constituït cinc meses de treball l’objectiu de les quals és coordinar les polítiques 
públiques que s’emmarquen dins de la intervenció socioeducativa per a aconseguir la 
transformació social. Són: Igualtat social i desenvolupament comunitari; Igualtat i 
coeducació; Esports, salut i inclusió; Educació en la diversitat, i Educació inclusiva. 

 Espai sociosanitari. Millora de la coordinació sociosanitària: constitució de la comissió 
social i sanitària i de huit meses de coordinació sociosanitària (Assistència sanitària, Salut 
mental, Farmàcia, Sistemes d’informació, Pla de formació i polítiques de personal, Diversitat 
funcional, Infància i Inclusió sociosanitària), l’objectiu de les quals és aconseguir un espai 
sociosanitari en el qual confluïsquen l’acció dels serveis sanitaris i dels serveis socials, per 
tal d’aconseguir més eficiència que el model tradicional per centrar-se en la persona i les 
necessitats que té, en proporcionar la continuïtat assistencial i evitar duplicitats 
innecessàries tant per a les persones usuàries com per a les administracions públiques. 

Inclusió i cohesió social 

SGH2016: Iniciar les converses per a començar el procés normatiu d’una llei inclusiva de 
serveis socials que actualitze i millore l’actual, de manera que els serveis socials no tinguen 
un caràcter assistencial sinó universal i es reconeguen com a drets subjectius de totes les 
persones. 

 Al llarg de la legislatura, s’enviarà a les Corts una nova Llei de Serveis Socials, 
consensuada amb els diferents sectors i actors implicats, que substituïsca la de 1997, que 
necessita ser actualitzada amb urgència per a passar d’un model assistencial a un 
d’universal (anunci de la vicepresidenta a les Corts 17/9/2015). 

 Iniciada l’elaboració de la nova llei de Serveis Socials per part de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb la posada en marxa d’un procés de participació 
ciutadana directa a través d’Internet.  

 En elaboració el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social. Té com a principis la inserció 
sociolaboral a través de l’ocupació de qualitat per a les persones en situació d’exclusió 
social o vulnerabilitat, garantir la creació d’un sistema prestacions socials i assegurar 
l’accés universal als serveis públics. (5/5/2016) 

 Ronda de reunions amb els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana 
amb la finalitat d’exposar els eixos estratègics, objectius i principis d’actuació del pla i 
també per a recaptar aportacions i demandes referent a les entitats locals. El pla inclou 
en l’esborrany la perspectiva territorial, de gènere i d’infància. (29/5/2016) 

 Per a l’any 2016, la Direcció General d’Economia, Emprenedoria, ha d’elaborar un estudi 
de la situació social a la Comunitat Valenciana encarregat per la Vicepresidència i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. (15/9/2015) 

 Col·laboració amb les entitats especialitzades de persones sense llar i disseny de 
l’experiència pilot «Housing First» a València.  
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 Disseny de l’ordre del programa operatiu del fons social europeu, dotat amb 30 milions 
d’euros per a itineraris individualitzats a col·lectius vulnerables d’exclusió social. 
Disseny de la guia i manual d’execució dels FSE (fons socials europeus) per als municipis i 
entitats adjudicatàries. 

 Subscrit un acord de col·laboració entre la GV i la Caixa per a invertir 53 M€ en obra 
social a la Comunitat Valenciana durant els anys 2015 i 2016 (11/11/2015). L’acord preveu 
posar en funcionament programes per a lluitar contra l’exclusió social, fomentar 
l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, fomentar la participació en la societat i 
l’envelliment saludable de les persones majors, l’atenció integral a persones amb 
malalties avançades, la protecció de la natura i del medi ambient i la divulgació de la 
cultura. 

 Entre les actuacions que du a terme la Caixa a la Comunitat Valenciana destaca en 
l’àmbit social que més de 3.500 xiquets de València reben atenció a través del 
programa de superació de la pobresa infantil CaixaProinfancia; amb el programa 
Incorpora, de foment de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats, va generar l’any 
passat un total de 960 oportunitats de contractació; més d’11.600 persones majors 
participen cada any en alguna de les vora 700 activitats de foment de l’autonomia en 
trenta-cinc centres de majors i dins del programa d’atenció a persones amb malalties 
avançades i als seus familiars han atés 2.701 pacients i 3.900 famílies de la 
Comunitat Valenciana.  

 La preservació dels espais naturals, la divulgació de la cultura, l’accés a l’habitatge 
digne, la prevenció del consum de drogues, el suport al voluntariat, el suport a la 
infància hospitalitzada (a través de les quatre CiberCaixa als hospitals infantils 
Universitari La Fe, General Universitari d’Elx, General de Castelló i Universitari de 
València) i la millora de la integració social de les persones immigrants, són altres de 
les prioritats de la Caixa en els seus programes d’acció a la Comunitat Valenciana. 

 La creació del comité de seguiment del programa operatiu del Fons Social Europeu 
2014-2020 per a la Comunitat Valenciana en data del 3 de març de 2016 marca l’inici d’un 
programa operatiu en el qual totes les accions que es despleguen en l’EIX 2 estan 
encaminades a promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de 
discriminació. Almenys el 20% dels recursos del FSE es destinaran a la inclusió social i 
lluita contra la pobresa (101,9 M€ en tot el programa operatiu). 

Política migratòria 

SGH2016: Es posaran en marxa les oficines d’atenció a les persones migrants, amb una 
xarxa municipal (comarcal a partir del 2017) d’assistència tècnica i assessorament municipal, 
formació i coordinació de les polítiques de migració i interculturalitat 

 Oficines d’atenció a persones migrants. S’hi destinen 925.100 euros en el 2016 als 
ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana per al finançament de les 
oficines d’atenció a persones migrants «AMICS», un 30% més que l’any passat, amb 
l’objectiu de potenciar-les i reforçar-les i, al mateix temps, per a donar més cobertura i 
atenció a les persones i famílies immigrants. (6/6/2016) 

 Publicació en el DOCV de la convocatòria de subvencions destinades a les entitats 
locals, amb la finalitat de fomentar la participació en la política d’inclusió social de les 
persones immigrants. (DOCV 6/6/2016) 

 La convocatòria de subvencions del pròxim any 2017 ampliarà l’àmbit competencial per 
a donar també cobertura i servei a persones de la Comunitat Valenciana, especialment 
els joves, que migren a altres països i, a més, a persones refugiades. Així mateix, 
reforçarà el paper de mediació en els àmbits educatiu, social i sanitari. 
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 En l’actualitat, a la Comunitat Valenciana hi ha 112 oficines d’atenció a persones 
migrants, creades per la Generalitat Valenciana en col·laboració amb els ajuntaments. 
Les oficines resolen consultes relacionades amb l’acolliment i la residència a Espanya i 
presten informació sobre serveis jurídics, sanitat, habitatge, formació i educació, entre 
altres qüestions.  

 Comissió de persones expertes en política migratòria. Constitució a petició de les Corts 
de la Comissió de persones expertes en política migratòria que elabora l’informe jurídic i 
social sobre la situació de les persones migrants a la Comunitat Valenciana. 

 Centre d’internament d’estrangers de Sapadors. Creació de la Comissió de seguiment 
permanent sobre el centre d’internament d’estrangers de Sapadors. Elaboració de l’informe 
en fase de participació a les entitats.  

 Lluita contra l’explotació al camp. Disseny d’una nova estratègia que millora de l’ordre de 
temporers i lluita contra l’explotació al camp. 

 
b.  Recuperació del sistema sanitari públic 
…auditoria de les concessions administratives sanitàries i estudi de les vies adequades que en 
permeten la reversió completa. 

Millora de les infraestructures i equipament de la sanitat pública 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Paralitzar la demolició de l’antic hospital La Fe 
fins a veure amb els informes si hi ha possibilitat de rehabilitació i fins que es planifique 
l’atenció sanitària de la zona. 

SGH2016: Mapa sanitari de la Comunitat Valenciana. Decret de juliol de 2016 

 Programa de dignificació d’infraestructures sanitàries. Al juliol del 2016 es presentarà 

el Programa de dignificació d’infraestructures sanitàries, amb una inversió per a aquesta 
legislatura, de més de 330 M€ (12/4/2016). El primer any es dedicaran 66 milions d’euros 
als punts següents: 

 Els espais històricament més oblidats i desatesos: pediatria i neonatologia i 
urgències.  

 La modernització tecnològica, que afectarà tant equips, com la substitució dels 
sistemes energètics per uns altres de més eficients i menys contaminants, o la inversió 
en sistemes d’informació i comunicació. 

 Les obres de renovació, ampliació i manteniment d’infraestructures sanitàries 
insuficients, obsoletes i no adaptades a la diversitat funcional. 

 Projecte Campanar. Paralització de la demolició de l’antic hospital La Fe. 

 Publicada en el DOCV 10/7/2015 la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública per la qual es renuncia al contracte de demolició de l’antic Hospital 
La Fe. Es pretén dur a terme la revisió i planificació de l’atenció sanitària a la zona nord 
de València i estudiar i contrastar els informes sobre la possibilitat de rehabilitació de 
l’antic hospital La Fe. 

 Un informe del Col·legi d’Arquitectes de València desaconsella la rehabilitació, 
especialment, en els grans edificis. Altres, com el d’informàtica es troben en bon estat. 
(11/11/2015) 

 S’elabora un pla d’actuació, per a presentar-lo a tots els actors (pacients, veïns, 
sindicat, etc.). L’esborrany del pla preveu un nou centre de salut, un nou centre 
d’especialitzada i també un centre d’atenció 24 hores. (11/11/2015). 
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 Nous centres d’atenció primària 

 Nou Consultori auxiliar d’Atenció Primària d’Aielo de Malferit a la comarca de la 
Vall d’Albaida, amb una inversió de més de 800.000 euros. (21/1/2016)  

 Inauguració del Centre de Salut de Rafal. (15/3/2016) 

 Desbloqueig a la compra de l’accelerador lineal per a l’Hospital Provincial de Castelló 

 Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i l’hospital per a comprar el 
nou equip de radioteràpia per a pacients oncològics. Als PGV 2016 hi ha 1,6 M€, no 
obstant això davant la no disposició de crèdit per part de la Diputació Provincial de 
Castelló ha suposat que la resta de l’import fins a 3,1 M€, l’aporte també la Conselleria. 
(14/3/2016) 

 Unitats de referència del sistema públic sanitari de la Comunitat Valenciana 

 Aprovat un decret pel qual es regulen les unitats de referència del sistema públic 
sanitari de la Comunitat Valenciana. L’objectiu és establir les bases i funcions de les 
unitats de referència de manera que es garantisquen els criteris d’eficàcia, efectivitat, 
seguretat, utilitat terapèutica i integració assistencial. Aquest decret substitueix el que ha 
estat vigent fins al moment i que es va aprovar l’any 2007. (Ple del Consell 27/5/2016) 

Estabilitat en l’ocupació en la sanitat pública 

 En el 2016 se subscriurà per part de la Conselleria de Sanitat el «Pacte per l’Estabilitat en 
l’Ocupació en Sanitat», que ha de reduir la temporalitat del 37,5% al 25%. (12/4/2016) 

 La Conselleria es compromet a convocar una oferta pública d’ocupació anual. 
L’última oferta d’ocupació pública va ser l’any 2007. Fa nou anys que no s’activaven 
processos de consolidació d’ocupació. 

 Enguany, la Conselleria conclou la convocatòria del 2007 i traurà les convocatòries 
acumulades dels anys 2014, 2015 i 2016. Un total de 4.039 places. 

 Anunci a les Corts del president de la Generalitat, pel qual es preveu reorganitzar el 
sistema de recursos humans de Sanitat abans que acabe el 2016. Es negocia un nou 
decret de selecció i provisió en la mesa sectorial de Sanitat, de la qual formen part tots 
els sindicats. El Govern valencià ha de presentar una nova ordre de la borsa d’ocupació. 
Tot això, abans que acabe l’any 2016. (16/6/2016) 

Democratització del sistema sanitari 

 Transparència. Inclosos més de 10.000 pacients que s’ocultaven de la informació 
oficial de les llistes d’espera. De manera que la llista d’espera passa de 47.478 persones 
al desembre del 2015, a les 57.898 persones. La demora mitjana, sense artificis 
comptables, és de 120 dies per pacient i no de 67. Hi havia 3,7 milions de dies d’espera 
no computats en les llistes públiques. (11/3/2016) 

 Sanitat oferirà ara les dades de llista d’espera de forma trimestral (desembre, març, 
juny i setembre), en lloc de les dues actuals. El 31 de març de 2016 la llista d’espera 
quirúrgica se situava en 115 dies de mitjana. 

 Es duen a terme reunions amb grups de pacients per a millorar la presentació de les 
dades, i que, a més de certa, siga més comprensible, de manera que els pacients es 
puguen orientar de quan podran ser operats.  

 Mesures de millora de la gestió de les llistes d’espera quirúrgiques, adoptades per 
la Conselleria de Sanitat (març de 2016): 

- Extensió de les vesprades en horari ordinari com ja s’ha fet en 23 dels 24 
departaments de salut existents. 
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- Augment de l’autoconcert durant l’últim quadrimestre del 2015. 

 Participació ciutadana. S’han obert processos participatius, reforçats a través de fòrums 
en internet, com ja s’ha fet amb el primer Pla d’Igualtat, els Acords de Gestió i el Pla de 
Salut. Per exemple, en els Acords de Gestió van participar vora 9.000 persones en deu 
dies. (12/4/2016) 

Recuperació del sistema sanitari públic. Auditoria de concessions sanitàries i concerts 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): auditories de les concessions sanitàries 
privatitzades tenint en compte els informes de la Sindicatura de Comptes i si hi ha 
incompliments dels contractes es requerirà que es complisquen. 

 Direcció General d’Alta Inspecció (22/9/2015). Creació de la Direcció General d’Alta 
Inspecció per a controlar tot el que fa referència a les privatitzacions, concessions i 
concerts (22/9/2015). 

 Informe de situació del procés (27/10/2015). Reunió de la Conselleria amb els grups 
parlamentaris de les Corts i amb els representants sindicals de la mesa sectorial de Sanitat. 
Situació del procés: 

 S’han fet auditories d’infraestructures i inversions que han permés establir una 
primera foto fixa de quina és la situació en els departaments de salut gestionats per 
concessions administratives. 

 S’ha iniciat la supervisió de la qualitat assistencial que reben les ciutadanes i 
ciutadans en aquests departaments. 

 La Direcció General de l’Alta Inspecció Sanitària s’ha encarregat d’elaborar un full de 
ruta comú per als cinc comissionats de Sanitat en els departaments amb concessions 
administratives amb les directrius que han de seguir en la tasca inspectora i de 
supervisió de la gestió de les empreses concessionàries. 

 Els comissionats són els encarregats de controlar, junt amb la DG, el compliment 
dels plecs de condicions dels contractes de les concessions. Per a fer-ho, s’han 
definit amb claredat les funcions que tenen i es reestructurarà el personal que tindran al 
seu càrrec. 

 Es revisen les actes de les reunions entre Conselleria i les concessionàries, així com 
els comptes anuals de les empreses. 

 S’han publicat els contractes en el portal de transparència. 

 Informe al Ple del Consell. Actuacions dutes a terme per Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública relacionades amb els departaments de salut gestionats en règim de 
concessió administrativa (4/3/2016): 

 La Viceintervenció General de Control Financer ha iniciat durant el mes de febrer del 
2016 els treballs d’auditoria de la mercantil Marina Salud SA, empresa que gestiona el 
Departament de Salut de Dénia. La Conselleria de Sanitat ha adscrit per a la 
col·laboració amb aquest òrgan fiscalitzador el personal de les oficines dels 
comissionats que presten servei en cadascuna de les concessions. 

 S’ha sol·licitat a la Mesa de les Corts que s’inste la Sindicatura de Comptes que 
incloga dins del programa d’actuació del 2016 una auditoria operativa de l’empresa 
concessionària del Departament de Salut de Manises.  

 Paral·lelament, des de la Direcció General d’Alta Inspecció Sanitària de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a més d’haver reforçat les oficines dels 
comissionats, atorgant-los més independència de gestió, es duen a terme auditories de 
gestió sanitària. S’ha començat pels serveis d’urgències i altres unitats relacionades. En 
el primer semestre del 2016 s’han inspeccionat aquests serveis. 
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 En l’actualitat, cinc empreses privades presten el servei sanitari públic en 
departaments de salut en règim de concessió administrativa. La data de finalització 
del període de vigència d’aquestes concessions que preveuen els contractes que s’hi 
van subscriure és el següent: Alzira (1/4/2018), Torrevella (16/10/2021), Dénia 
(1/2/2024), Manises (1/5/2024) i Elx-Crevillent (1/6/2025). 

 Anunci d’inici de converses amb DKV (29/3/2016). El president de la Generalitat anuncia 
que s’iniciaran les converses amb l’empresa DKV per a aconseguir la reversió del 
Departament de Salut de Dénia-la Marina al sistema públic. 

 Primera reunió amb DKV (6/4/2016). La consellera de Sanitat i el conseller d’Hisenda 
mantenen una primera trobada amb el conseller delegat del grup d’assegurances 
mèdiques DKV i el director general financer de DKV, després del mandat rebut del 
president de la Generalitat d’establir negociacions per a explorar les possibilitats 
d’adquirir la participació accionarial majoritària (65%) que DKV manté en Marina Salud i, 
d’aquesta manera, sotmetre a control públic el departament de salut de Dénia abans 
que acabe la concessió l’1 de febrer de 2024.  

 Reunió dels comissionats de les concessions sanitàries (16/5/2016). Presideix la 
reunió el president de la GV, que anuncia que en els pròxims mesos acabaran les 
auditories de les concessions sanitàries valencianes i que l’objectiu primordial del 
Consell en aquesta matèria és començar 2017 tenint clar el mapa de les concessions, en 
termes de fiscalització, per a reduir l’arbitrarietat. Actualment, les concessions sanitàries 
atenen al voltant d’un milió de persones.  

 Pacients desplaçats atesos als hospitals de la Comunitat Valenciana. Suposen al 
voltant de 80 M€ dèficit acumulat de mitjana a l’any, perquè el Govern espanyol no posa en 
marxa el fons de garantia i no paga per l’atenció als pacients espanyols que no resideixen 
al territori valencià. 

 Contractes d’alta tecnologia: ressonàncies. Activitats en marxa: 

 Formació d’una Comissió transversal que integre les direccions de Recursos humans i 
econòmics, Assistència sanitària, Alta inspecció i la de Recerca, Innovació, Tecnologia i 
Qualitat amb experts de radiodiagnòstic, per a elaborar un full de ruta segons la 
legislació i les possibilitats vigents actualment. 

 Avançar-nos a la finalització del concert (novembre del 2018) en accions 
d’internalització de forma progressiva en funció de la situació particular de cada 
centre assistencial (amortització aparells RM, recursos humans…). 

 Molts dels aparells de RM tenen més de huit anys ja que procedien dels concerts previs 
raó per la qual s’estudia la possibilitat d’amortitzar ja a cost zero. 

 Incrementar la modalitat C amb la qual, a més de l’estalvi associat, s’inclouria 
l’assumpció progressiva de la responsabilitat i formació en l’àrea de RM entre els 
professionals. 

 S’ha elaborat una guia d’inspecció. 

Recerca sanitària 

 Iniciat el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut de la 
Comunitat Valenciana. Aquest pla, de durada plurianual i alineat amb el Pla de Salut de la 
Comunitat Valenciana, té com a objectiu impulsar un model d’atenció de salut i salut pública 
basat en el coneixement i la innovació, la qual cosa s’ha denominat «creixement 
intel·ligent», que permeta millorar l’atenció sanitària i la salut de la població. (9/12/2015) 

 Renovació dels òrgans de gestió de les fundacions i centres de recerca vinculats a la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: Fundació per al Foment de la Recerca 
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Biomèdica i Sanitària, Centre de Recerca Príncep Felipe i Fundació Institut de Recerca 
Sanitària La Fe. 

 Constitució del nou Institut de Recerca Sanitària d’Alacant, creat gràcies a un conveni de 
col·laboració entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, la Universitat d’Alacant i la Fundació per al Foment de la Recerca 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (22/1/2016). Està en fase de sol·licitud de 
l’acreditació a l’Instituto de Salud Carlos III. 

 Fins ara, a la Comunitat Valenciana només hi havia dos instituts de recerca sanitària: 
l’IIS La Fe (Fundació per a la Recerca Hospital La Fe), acreditat a l’abril del 2009, i 
l’INCLIVA (Fundació per a la Recerca de l’Hospital Clínic), acreditat al setembre del 
2011. 

 

c.  Recuperació de l’atenció sanitària 
…per a tots els col·lectius que l’han perdut amb el Reial decret 16/2012. 

Recuperació de l’atenció sanitària mitjançant el decret de sanitat universal 

SGH2016: Universalitat. Extensió de l’assistència sanitària al col·lectiu exclòs 
d’immigrants 

 Decret llei de sanitat universal. Aprovat pel Consell el Decret llei de sanitat universal 
per als estrangers que no siguen beneficiaris del Sistema Nacional de Salud (Ple 
Consell 24/7/2015). Publicat en el DOCV de 29/7/2015. Convalidat per les Corts amb l’única 
abstenció del Partit Popular (9/9/2015). 

 8.100 persones han recuperat el dret a la salut (12/4/2016). 

 El Govern d’Espanya presenta un recurs d’inconstitucionalitat contra el decret de 
sanitat universal per incórrer en extralimitació competencial. 

 El Tribunal Constitucional acorda alçar la suspensió cautelar acordada a principis 
de novembre. Ho va avalar amb l’argument que el dret a la salut, «té una importància 
singular en el marc constitucional que no es pot veure desvirtuada per un eventual 
estalvi econòmic que no ha pogut ser concretat» (4/3/2016). 

 Comissió mixta de seguiment del dret a l’accés a l’atenció sanitària universal. 
Constitució d’aquesta comissió l’objectiu de la qual és vetlar pel compliment dels objectius 
del Decret llei 3/2015 (4/5/2016). 

 Està integrada per representants de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i 
portaveus de les organitzacions socials més representatives en defensa del dret a 
l’accés a l’atenció sanitària universal. 

 Es constitueix en compliment de l’apartat 2 de la disposició addicional segona del dit 
decret i està previst que es reunisca almenys dues vegades a l’any per a avaluar el 
compliment dels objectius fixats en el text legal.  

Eliminació el copagament farmacèutic. Nou model d’atenció farmacèutica  

SGH2016: Copagament. Aprovats els decrets. Des d’1 de gener del 2016. 

SGH2016: Integració sociosanitària. Nou model d’atenció farmacèutica en l’àmbit 
sociosanitari. L’objectiu és aconseguir un estalvi econòmic en la dispensació de residències 
d’ancians tant públiques com privades. 

 Eliminació del copagament farmacèutic i ortoprotètic a majors i dependents des de 
l’1 de gener de 2016, aporta la GV 41,6 M€, i elimina la discriminació econòmica. Aprovats 
pel Consell dos decrets destinats a combatre les situacions de desigualtat derivades de la 
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introducció dels copagaments l’any 2012. Beneficiarà vora un milió de ciutadans i 
possibilitarà que cap persona deixe un tractament per raons econòmiques. Una mesura que 
protegeix la salut de les persones més vulnerables. Ple 29/12/2015. Una mesura que 
protegeix la salut de les persones més vulnerables. 

 Des de l’1 de gener de 2016, 910.000 pensionistes de la Seguretat Social i els seus 
beneficiaris amb rendes inferiors als 18.000 euros deixen de pagar pels 
medicaments receptats pel personal facultatiu del sistema públic de salut.  

 També es beneficien de les ajudes unes 136.000 persones amb diversitat funcional 
que presenten una discapacitat reconeguda del 65% o més en el cas de majors d’edat i 
del 33% o més en el cas dels menors. En aquest cas, a més de medicaments, també 
podran accedir sense pagament suplementari a les ortopròtesis que necessiten. 

 S’han habilitat dos línies pressupostàries en els PGV 2016 de 35 M€ per a 
subvencionar el copagament de medicaments i 6.630.240 € per a material ortoprotètic. 

 Tres convenis entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i els col·legis 
oficials de farmacèutics d’Alacant, Castelló i València i per l’Associació Valenciana 
d’Empresaris d’Ortopèdia (AVEO) per a gestionar les ajudes enfront del 
copagament de medicaments i productes ortoprotètics. (18/1/2016) 

 Abast del copagament farmacèutic i ortoprotètic. A data de 20 de juny de 2016, més de 
848.000 persones de la Comunitat Valenciana, tant pensionistes amb rendes baixes com 
persones amb diversitat funcional, ja han accedit als tractaments sense abonar el 
copagament que va introduir el Govern d’Espanya a través del decret 16/2012. 

 Recurs del Govern d’Espanya. El Govern d’Espanya interposa un recurs contenciós 
administratiu contra els decrets que van aprovar les subvencions al col·lectiu de 
pensionistes i de persones amb diversitat funcional per a permetre’ls mantenir els 
tractaments mèdics enfront del copagament farmacèutic i ortoprotètic (5/4/2016). La 
consellera de Sanitat exigeix en la reunió del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud la retirada del recurs (13/4/2016). 

 Tributació de les ajudes en l’IRPF. Els valencians no tributaran en l’IRPF per les 
ajudes directes la percepció de les quals va aprovar el nou Consell per a compensar el 
copagament farmacèutic i ortoprotètic. (2/4/2016) 

 Potenciar l’ús de biosimilars. Informe d’utilització dels biosimilars a la Comunitat 
Valenciana. Estratègia d’augment en la utilització de biosimilars en pacients de nou 
tractament. L’objectiu és augmentar en el 2016 la penetració dels biosimilars en un 25% 
(estalvi estimat d’1,6 M€). 

Recuperació i millora d’altres drets en matèria de salut 

SGH2016: Llei de mort digna. Setembre-octubre de 2016 

 Llei de mort digna. Hi ha prevista l’elaboració d’una llei de mort digna per a setembre-
octubre. La Comunitat Valenciana se sumaria a les sis comunitats autònomes que entre els 
anys 2010 i 2015 han legislat sobre la matèria. Andalusia, Aragó, Navarra, Canàries, 
Balears i Galícia ja ho han fet, davant la falta de legislació estatal. La fi que es vol 
aconseguir és protegir la dignitat de la persona en el procés de la seua mort, mitjançant 
una regulació que empare jurídicament el personal sanitari i garantisca les últimes cures 
com a dret de ciutadania en el si del nostre sistema de salut. (8/5/2016) 

 El grup parlamentari Podemos-Podem va presentar una proposició no de llei de 
tramitació especial d’urgència sobre el reconeixement de la mort digna i del dret a 
rebre cures pal·liatives, que va ser aprovada en el Ple de les Corts de 2 de desembre de 
2015. 
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 Reproducció assistida. Eliminat el veto per a l’accés a les tècniques de reproducció 
assistida a les dones soles i lesbianes. (19/10/2015) 

 Píndola postcoital. Recuperació de la dispensació gratuïta, eliminada en el 2009, 
acompanyada d’accés a educació i informació sexual i reproductiva. Els centres de salut 
sexual i reproductiva (CSSR) ja poden administrar la píndola del dia després de forma 
gratuïta a les dones que la necessiten. (1/10/2015) 

 Millora a l’atenció de la salut mental. Mesures: 

 Creació de l’oficina de salut mental. 

 Publicació de l’Estratègia Autonòmica de Salut Mental, en fase d’esborrany per a 
al·legacions. Data de publicació 1-2 de juliol de 2016. 

 Pla d’atenció a la cronicitat en salut mental. En procés de redacció. Participació de 
les conselleries de Sanitat i Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 Publicació dels recursos de salut mental en la pàgina web (febrer del 2016). 

 Pla d’atenció a persones ingressades en centres de menors amb l’objectiu de 
millora de l’atenció a menors institucionalitzats amb problemes de salut mental. 

 Obertura de la primera unitat d’hospitalització de portes obertes a Elda. Elaboració 
del pla funcional de la UHP. Formació per a personal de la UHP d’Elda. 

 Creació d’ETAC d’Alacant. Equip d’Atenció Terapèutica. 

 Integració de les UME, Unitats de Mitjana Estada de les diputacions de València i 
Alacant. S’incorporen huitanta llits de mitjana estada a la xarxa. 

 Centre de Mitjana Estada de Bétera (disponible). 

 Atenció a persones menors d’edat. S’han inclòs en el Sistema Valencià de Salut un total 
de 2.248 xiquets, xiquetes i adolescents que s’havien mantingut durant anys sense dret a 
l’atenció sanitària, sense targeta, sense control sobre la vacunació, vistos com a pacients 
privats per a ser facturats. (25/9/2015) 

 Prevenció i atenció al pacient amb addiccions 

 Llançament de la línia de subvencions en matèria d’atenció a les 
drogodependències i altres trastorns addictius. 

 Acreditació de programes de prevenció a través del dictamen del Comité Tècnic de 
Prevenció de les Drogodependències de la Comunitat Valenciana (gener del 2016). 

 Tramitació d’obertura de set unitats de prevenció comunitària de conductes 
addictives i contacte amb ajuntaments de localitats de més 20.000 habitants per a la 
gestió d’obertura de noves unitats de prevenció comunitària de conductes addictives. 

 Internalització de l’assistència en pacients en tractament amb metadona.  

 Desaparició de casetes provisionals (2012) al juny del 2016. 

 Normalització de l’administració de metadona en UCA (en procés). 

 Permisos de lactància. Instrucció sobre els permisos de lactància que podrà gaudir el pare 
sense que calga acreditar que la mare treballa. 

 Selecció personal. Instrucció per a la no-discriminació de la dona embarassada en la 
selecció de personal estatutari temporal a través de la borsa de treball. 

Prevenció i promoció de la salut 

SGH2016: Pla de Salut 2016-2020. Decret o Decret Llei amb la participació de professionals, 
experts i grups parlamentaris. Març-abril del 2016. 
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SGH2016: Decret d’impacte en la salut en totes les polítiques. Març del 2016 

 IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016-2020 (aprovat pel Ple del Consell 
29/4/2016 i publicat en el DOCV 6/5/2016 l’acord d’aprovació del pla). Es tracta de 
l’instrument estratègic de planificació i programació de les polítiques de salut a la Comunitat 
Valenciana en el qual s’inclouen els compromisos davant la societat per als pròxims cinc 
anys.  

 La cinc línies estratègiques del pla són, d’una banda, innovar, reorientar i reorganitzar 
el sistema sanitari per a assegurar la màxima qualitat i la millor valoració percebuda pels 
pacients; orientar cap a la cronicitat i els resultats en salut per a incrementar l’esperança 
de vida en bona salut; i enfortir l’equitat i igualtat de gènere, reduir les desigualtats en 
salut i fomentar la participació. S’hi sumen dues més: cuidar la salut en totes les etapes 
de la vida (salut en totes les edats) i promoure la salut en tots els entorns de la vida 
(salut en totes les polítiques).  

 En l’elaboració s’ha seguit un procés àmpliament participatiu, en el qual han 
col·laborat professionals, societats científiques, associacions de pacients, col·lectius 
socials i ciutadans, inclòs un fòrum de consulta pública amb més de 5.000 visites i 
entorn de 450 comentaris i aportacions considerats per a elaborar la versió definitiva del 
pla.  

 Constitució de la Comissió de persones expertes del quart Pla de Salut de la 
Comunitat Valenciana 2016-2020, integrat per un grup multidisciplinari d’especialistes 
en diferents àmbits de la medicina, l’ètica, la violència de gènere i les polítiques 
d’igualtat que s’encarregarà d’avaluar i seguir el principal instrument estratègic de 
planificació i programació de les polítiques de salut a la Comunitat Valenciana 
(2/6/2016). 

 Decret d’impacte en la salut en totes les polítiques. En elaboració el projecte decret, del 
Consell, pel qual s’estableix el procediment per a l’avaluació de l’impacte en salut a la 
Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d’avaluació de l’impacte en salut. Es va obrir un 
període d’informació pública durant 15 dies (DOCV 24/5/2016). S’aprovarà en el Ple del 
Consell de l’1 de juliol de 2016. 

 VIH/SIDA 

 Pla d’Acció sobre VIH/SIDA a la Comunitat Valenciana. 

 Pacte per la fi de l’epidèmia de la sida i per la defensa de les persones amb VIH/SIDA 
a la Comunitat Valenciana (proposta, abril de 2016). 

 Lluita contra el mosquit tigre. Es convocarà pròximament (després de l’aprovació del 
decret el 23 de juny, de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en el Consell) una 
reunió de la Comissió institucional per a informar de les darreres accions empreses, 
inclòs el pla d’ajudes als municipis més afectats amb prioritat per als de menys de 20.000 
habitants, la vigilància entomològica i la campanya de difusió poblacional. Participen a més 
de la Conselleria de Sanitat, la Conselleria Medi Ambient i Agricultura, la FVMP, diputacions 
provincials i l’Agència Valenciana de Turisme. 

Programes de vacances i reforços d’estiu 

 Pla Assistencial d’Estiu 2016. Sanitat destinarà aquest estiu un total de 52,4 M€ per a 
atendre les substitucions de vacances del personal sanitari i els professionals de reforç 
desplegats a les zones de més afluència turística, la qual cosa suposa un increment del 
7,1% i un total de 3,5 milions més d’euros que els pressupostats l’any 2015. (15/6/2016) 

 
d. Paralitzar les retallades en serveis públics 
…i progressivament garantir l’extensió i l’augment de la qualitat. 
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Pressupostos públics orientats a les persones 

 El pressupost de l’Administració de la GV per al 2016 ascendeix a 17.155 M€. El 
pressupost consolidat, que també preveu les partides destinades al sector públic 
empresarial i fundacional de la GVA, ascendeix a 18.370 M€, amb un increment del 0,9%. 
Aprovats a les Corts el 22 de desembre de 2015. 

 Els eixos que marquen l’Acord del Botànic estan reflectits en cadascuna de les 
conselleries de manera transversal. 

 Són uns pressupostos que aposten per les persones i fan un viratge cap al vessant 
social, a més d’assentar les bases del que serà el nou model econòmic. 

 S’han reordenat les prioritats de despesa, apostant per la millora de l’eficiència i la 
reassignació dels recursos disponibles. En el 2017 es farà un esforç significatiu en l’àrea 
de Sanitat, perquè totes les partides estiguen incloses des de l’inici en els 
pressupostos, i, per tant, evitar les despeses sense consignació pressupostària. 

 Increment significatiu de les línies pressupostàries en Igualtat i Polítiques Inclusives. 

Recursos humans en la GV. Reducció de la temporalitat i recuperació del poder 
adquisitiu perdut 

SGH2016: Inici dels treballs per a elaborar un pla estratègic de recursos humans a quatre 
anys per a dotar a totes les conselleries del personal necessari i adequadament format 

 Elaboració d’un Pla Estratègic de Recursos Humans en l’àmbit de l’Administració de 
la Generalitat. Es constitueix un grup de treball tècnic que ha d’elaborar una proposta 
(Resolució de 31 de maig de 2016). 

 Acord de legislatura sobre les condicions del personal de l’Administració. Acord entre 
la Conselleria de Justícia i les principals centrals sindicals de la Comunitat Valenciana, que 
fixa els compromisos de govern en diverses matèries relacionades amb les condicions 
laborals del personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l’Administració 
valenciana i que han de ser objecte de negociació al llarg de la legislatura (9/6/2016). El 
Consell ratifica l’acord (Ple del Consell 17/6/2016). 

 L’acord amplia els àmbits de negociació amb les centrals sindicals: es crearà la 
Comissió de diàleg del sector públic instrumental de la Generalitat, en el si de la 
qual es debatrà una nova llei del sector públic. També s’ha de posar en marxa el 
Fòrum de Diàleg de les Administracions Públiques Valencianes, en el qual 
participaran la Generalitat, les administracions locals (inclosos els seus sectors públics 
instrumentals) i les universitats públiques, així com la representació sindical del conjunt 
dels diferents sectors representats. A més, en atenció a les seues peculiaritats i àmbit 
competencial diferenciat, es crearà un fòrum de diàleg per a les administracions 
locals i un altre diferenciat per a les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

 Ocupació pública. Prèvia diagnosi de la situació actual amb la finalitat d’elaborar una 
verdadera planificació de personal per a tota la legislatura i dissenyar una política 
d’ocupació pública que permeta optimitzar i racionalitzar recursos, la Generalitat es 
compromet a mantenir i augmentar, si escau, el nombre de llocs de treballs de les 
plantilles dels diferents sectors per a assegurar la prestació dels serveis públics. 
L’acord inclou l’objectiu de reduir la taxa de temporalitat en cadascun dels sectors a 
un màxim del deu per cent del total d’efectius. 

 Altres acords. La Generalitat es compromet a presentar a la Mesa General de 
Negociació la proposta de reforma de la Llei d’ordenació i gestió de la funció 
pública valenciana (LOGFPV), que ja està en procés d’estudi. De manera paral·lela, 
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s’adoptaran les mesures oportunes de caràcter legislatiu, reglamentari, pressupostari i 
organitzatiu necessàries per a afavorir la recuperació del poder adquisitiu del 
personal empleat públic de la Generalitat. L’acord també preveu matèries com els 
plans d’igualtat i la lluita contra la violència de gènere, l’acció sindical o la formació dels 
funcionaris/àries. 

 Oferta d’Ocupació Pública. Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública del 2015 amb 262 
places per a ocupar llocs de treball en la funció pública valenciana (130 de torn lliure i 
132 de promoció interna). Publicada en el DOCV (9/12/2015). La Generalitat iniciarà les 
convocatòries en el primer semestre del 2016. 

 Iniciades les convocatòries de proves selectives de l’oferta d’ocupació pública de l’any 
2015 amb l’obertura del termini per a l’accés a les proves selectives de setze places 
corresponents a les categories del cos superior d’intervenció i auditoria de la 
Generalitat i del cos superior de gestió de tributs (DOCV 6/4/2016). 

 Recuperació de poder adquisitiu perdut 

 El salari dels empleats del sector públic s’incrementa un 1% en el 2016. 

 El Consell abonarà al llarg de l’exercici 2016, el 50% de la paga extra suprimida en el 
2012 a funcionaris, personal estatutari i empleats públics. El 25% d’aquesta paga extra 
s’ha abonat en la nòmina de novembre del 2015. (Ple del Consell 16/10/2015) 

 En el2016 comença a pagar-se el 33% en els suplements salarials per al personal de 
funció pública que s’haja acollit a la carrera professional, i en el 2017 es completarà el 
100% d’aquest complement. 

 Educació amplia els nomenaments del professorat interí adjudicat amb vacant entre l’1 
de setembre i el 31 de desembre de 2015, la qual cosa provoca que aquest personal 
tinga dret a cobrar les vacances (Ple del Consell 27/5/2016). Educació modifica també 
la classificació d’alguns centres docents de manera que augmenta el complement 
retributiu dels equips directius. 

 Formació. La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i 
Llibertats Públiques destinarà 2,4 M€ durant el 2016 per a impulsar el Pla de Formació 
Contínua dissenyat per l’Institut Valencià d’Administració Pública (7/4/2016). 

 Teletreball. Acord entre el Consell i les organitzacions sindicals sobre la regulació de la 
prestació de serveis en règim de teletreball dels empleats de la GV. El projecte de decret 
estableix que els empleats públics de l’Administració autonòmica poden desenvolupar part 
de la jornada laboral fora de les dependències administratives, mitjançant l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació i sota la direcció, coordinació i supervisió del 
superior jeràrquic. (29/1/2016) 

 
e.  Extensió progressiva de l’ensenyament públic 
…extensió progressiva de l’ensenyament públic de 0 a 3 anys. Increment progressiu de l’oferta 
de formació professional. 

Extensió progressiva de l’ensenyament públic de 0 a 3 anys 

 Centres públics de la Generalitat Valenciana. Es posa en marxa un projecte 
experimental d’escolarització en centres d’Educació Infantil i Primària en aules de 2-3 
anys, amb l’objectiu de millorar la conciliació de la vida familiar i laboral i per a potenciar 
l’èxit escolar de l’alumnat durant la vida acadèmica, ja que està demostrat que 
l’escolarització, sobretot a partir dels dos anys, ajuda a millorar la socialització i a 
compensar les desigualtats d’origen. (4/9/2015) 

 El projecte pilot arranca el curs 2015/2016 amb la creació de trenta-cinc aules en 
escoles públiques per a xiquets i xiquetes nascuts en el 2013. Regulació de les 



53 

 

 

 

    
 

 

 

bases que han de regir la implantació d’aquest projecte experimental (l’Ordre 
7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
DOCV 21/9/2015). Per al curs 2016-17 se sumen 34 més noves com a conseqüència 
dels resultats de l’informe d’avaluació del programa experimental, del qual s’extrau una 
valoració global positiva (14/06/2016).  

 Fòrum de l’educació infantil. S’acorda la constitució d’un fòrum per a analitzar 
conjuntament la situació de l’educació infantil en tot el territori valencià. Ha 
d’analitzar les mesures necessàries per a ampliar l’oferta d’educació infantil de 0 a 3 
anys i fer-la més accessible per al conjunt de la població, i les possibles implicacions en 
la xarxa de centres actual o en les plantilles. (14/6/2016) 

 Centres municipals i de titularitat privada: bo infantil 

 Ajudes curs 2015-2016. Ajudes per a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys en 
centres de primer cicle d’Educació Infantil, en centres de titularitat de corporacions 
locals i de titularitat privada, curs 2015-2016. Publicada la resolució per la qual es 
concedeixen vora 30 M€ a 36.042 alumnes de 787 centres (26 centres més que el curs 
anterior). 163 centres són de titularitat de corporacions locals, 75 escoles gestionades 
per concessionaris i 547 de titularitat privada (13/11/2015). 

 Ajudes curs 2016-2017. Per al curs 2016-2017 es destinen un total de 33 M€ en ajudes 
econòmiques a famílies que vulguen escolaritzar als fills en escoles infantils de primer 
cicle de titularitat municipal o privada. Aquesta quantia suposa un increment de 3 M€ pel 
que fa a les ajudes concedides durant el curs 2015-2016 (15/6/2016). 

- Com a novetat es tindrà en compte la renda familiar com a criteri principal per 
a la concessió. Es tracta d’atendre en major mesura les famílies amb menys 
recursos, les quals sense les ajudes estarien en condicions de discriminació i 
exclusió de l’oferta d’ensenyament no obligatori del primer cicle d’Educació 
Infantil.  

- S’exclouran les sol·licituds la renda familiar de les quals supere els 72.460 euros 
anuals, de manera que el 90% de les famílies podran accedir als bons. 

Increment progressiu de l’oferta de formació professional 

 Nou mapa de la Formació Professional valenciana (10/5/2016) 

 Les noves línies d’actuació del mapa se centren en una distribució més bona de 
l’oferta de cicles formatius, que atén les necessitats empresarials específiques pel 
que fa a comarques de l’interior i comarques de la costa; garantir la connexió amb el 
teixit empresarial valencià, per a assegurar l’entrada de l’alumnat al món laboral; establir 
cicles formatius necessaris per a la demanda tant de l’alumnat com dels agents 
implicats en el món laboral; i garantir la qualitat i eficàcia de la formació pràctica en 
empreses. 

 Novetats de la FP en el curs escolar 2015-2016: 

 Increment de titulacions. En el curs 2015-16 s’amplia l’oferta formativa de FP amb 18 
nous títols LOE. 

 Increment de la plantilla en cent trenta professors de FP per a ampliar els 
desdoblament en trenta-cinc mòduls de cicles formatius. Suposa un important 
reforç del professorat que atén aquestes unitats, possibilita el desenvolupament de 
classes més pràctiques i l’augment de l’atenció individualitzada (22/10/2015). 

 Creació del Programa de Segona Oportunitat per a la Formació Professional 
Bàsica, destinat a joves sense faena que no van acabar els estudis de l’ESO. Aquest 
programa s’implanta en el curs 2015-2016 en set instituts públics. 
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 Dins del programa de Formació Professional es proposarà un nou marc de pràctiques 
professionals en el qual es potencien les pràctiques en l’administració de la 
Generalitat, així com en altres administracions públiques. 

 Novetats de la FP en el curs escolar 2016-2017 

 S’incrementa en més de 280 professors la plantilla docent per a atendre l’alumnat de 
136 noves unitats de Formació Professional, tant de cicles formatius com de FP 
Bàsica, i de segona oportunitat, que es posaran en marxa.  

 Educació introdueix en el sistema de la Formació Professional 3.000 noves places, per 
la qual cosa per primera vegada l’oferta formativa arriba a les 130.000 places, la major 
oferta en Formació Professional de la història. L’augment de places suposa un 
increment en l’oferta del 2,4% pel que fa al curs 2015-2016. 

 Com a novetat principal destaca la implantació de sis títols nous que per primera 
vegada s’impartiran a la Comunitat Valenciana. Es tracta dels cicles de grau mitjà 
d’Emergències i Protecció Civil, i de grau superior de Coordinació d’Emergències i 
Protecció Civil; Electromedicina Clínica, Audiologia Protèsica, Vestuari a Mida i 
d’Espectacles, i Animació 3D, jocs i entorns interactius. 

 Increment de l’oferta d’unitats del cicle formatiu de promoció d’igualtat de gènere, 
implantat per primera vegada durant el curs 2014-2015; en l’actualitat s’imparteix en dos 
centres i s’ha d’implantar en set més, i s’ha d’ampliar l’oferta a la modalitat 
semipresencial que fins ara no existia. 

 Augmenten els centres autoritzats per a impartir cursos preparatoris de les proves 
d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior d'FP, amb huit centres més, arribant 
a un total de 25. (9/12/2015) 

 Acreditació de competència professional. La Comissió Permanent del Consell Valencià 
de FP, formada per Administració, sindicats i patronal, ha aprovat la proposta de la Direcció 
General de Formació Professional de convocar 2.800 places per a l’acreditació de la 
competència professional adquirida mitjançant experiència laboral. Es tracta d’una proposta 
de places oberta que podria variar depenent de l’evolució del mercat laboral. L’acreditació 
es durà a terme durant el curs 2016-2017 amb una inversió màxima de 490.000 euros per a 
fer les proves (29/3/2016). 

 
f. Elaboració d’una Llei valenciana d’educació  
…consensuada amb la comunitat educativa, amb la finalitat de dotar el nostre sistema educatiu 
d’estabilitat normativa i de les partides pressupostàries que necessita per a seguir millorant la 
qualitat de l’educació. 

Millora de la qualitat educativa i lluita contra el fracàs escolar 

 Reducció del fracàs escolar. Educació posa en marxa tres noves iniciatives el curs 
escolar 2016-2017 dirigides a combatre i reduir el fracàs escolar. Prevista una dotació de 
recursos als centres sostinguts amb fons públics de més de 50 M€ (11/5/2016): 

 Pla d’Actuació per a la Millora (PAM). Té com a objectiu potenciar el 
desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l’alumnat per a reduir les 
taxes d’abandó escolar prematur, així com proporcionar atenció educativa per a 
compensar desigualtats en l’educació, des d’una perspectiva inclusiva. Substitueix el 
Contracte Programa i com a novetat es proposa que l’apliquen tots els centres 
sostinguts amb fons públics i no solament aquells que el sol·liciten. 

 Programa de Reforç per a 4t d’ESO (PR4). És un programa específic d’atenció a la 
diversitat per a facilitar l’èxit escolar i l’obtenció del títol de l’ESO. Amb el PR4 es 
garanteix la continuïtat de millora de l’aprenentatge, però, com que la LOMCE no preveu 
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la continuïtat en el reforç, es pretén que els alumnes de quart amb dificultats també 
continuen amb el suport que es donava en el curs anterior. 

 Programa Aula Compartida (PAC). Té com a finalitat optimitzar el desenvolupament 
personal, intel·lectual, social i emocional de l’alumnat que presenta dificultats 
d’adaptació en l’entorn escolar i educatiu, conductes disruptives, risc d’exclusió social, 
tendència a l’abandó i a l’absentisme escolar, o escasses expectatives d’obtenir el títol 
de graduat en ESO de forma ordinària.  

 Prevenció de la violència i promoció de la convivència. Projecte d’Ordre per la qual es 
creen les unitats d’atenció i intervenció (UAI) del Pla de Prevenció de la Violència i 
Promoció de la Convivència i s’estableix el procediment de funcionament (previst per a 
juliol del 2016). 

 L’objectiu de les UAI és la realització de treballs de difusió, formació i sensibilització 
adreçats als equips directius, professorat, famílies i alumnat, així com la realització del 
seguiment de casos detectats i abordats per a avaluar intervencions i millorar els 
protocols de detecció. 

 Els protocols sobre els quals es treballa són: «Recerca sobre els centres escolars», 
«Identitat de gènere i intersexualitat», «Acolliment de refugiats», «Atenció a malalties 
cròniques», «Absentisme escolar» i «Salut mental». 

 Mesa d’Educació en Igualtat. Es crea una mesa de treball per a dissenyar un Pla director 
d’Educació en Igualtat en l’àmbit educatiu amb huit grups de treball formats per persones 
de prestigi en coeducació i igualtat de gènere en les aules. Es treballa en la revisió dels 
currículums escolars en tots els nivells educatius, en l’anàlisi dels llibres de text i els 
materials curriculars, a replantejar aspectes d’organització i funcionament dels centres 
educatius, en les bones pràctiques i en la formació del professorat. (4/2/2016) 

 Projectes de recerca i innovació educativa. Obert un procés participatiu a tota la 
comunitat educativa per a crear l’ordre per a la convocatòria d’ajudes econòmiques en 
projectes de recerca i innovació educativa per al curs 2016-2017. (15/12/2015) 

 Programa Aprofundeix CV. Posat en marxa a l’abril del 2016 el programa pilot 
Aprofundeix CV, en el qual participen 120 alumnes de Secundària i Batxillerat. El 
programa va destinat a l’alumnat amb més capacitat i motivació per a aprendre. Consisteix 
a dur a terme projectes de recerca en horari extraescolar en centres pilot seleccionats com 
a seus del programa. (11/3/2016) 

 Renovació de l’equipament informàtic. La Generalitat comença la distribució de 13.510 
nous ordinadors als centres educatius de la Comunitat Valenciana, i 425 servidors per 
a aules de Primària i Secundària amb un pressupost de 7,2 M€. (31/1/2016) 

 Primavera educativa. Celebrades més de 500 activitats de la #Primavera Educativa els 
dies 13 i 15 de maig en l’antic llit del Túria de València amb el lema «Un riu d’educació 
valenciana». Les persones assistents van superar les 100.000 entre el riu i els quinze 
espais adjacents. (15/5/2016) 

 Contractes programa curs 2015-2016. S’han concedit 4,6 M€ en ajudes a 1.210 centres 
públics i concertats autoritzats per a subscriure un contracte programa (augment del 13,6% 
de centres pel que fa al curs passat). L’objectiu principal dels contractes programa és 
desenvolupar programes dirigits a disminuir l’abandó escolar i millorar els resultats 
acadèmics (17/9/2015). Se substitueixen a partir del curs 2016-2017 pel Pla d’Actuació per 
a la Millora (11/5/2016). 

 Pla d’intervenció sobre diversitat sexual en les escoles i instituts 
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Organització de la jornada escolar 

 Regulació del procediment d’autorització d’un Pla Específic d’Organització de la Jornada 
Escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, 
Educació Primària i Educació Especial valencians. Es tracta de la primera normativa que 
estableix un procediment públic i transparent perquè els centres, en l’exercici de la seua 
autonomia, puguen sol·licitar canviar l’horari en igualtat d’oportunitats (DOCV 15/6/2016). 

 La Conselleria d’Educació va exposar el projecte d’ordre a la Comissió Permanent del 
Consell Escolar Valencià, màxim òrgan consultiu i de participació social en l’ensenyament 
valencià i ha arreplegat les diferents aportacions fetes pels representants de la comunitat 
educativa (22/3/2016). 

Plurilingüisme 

 Auxiliars de conversa en centres públics no universitaris. Educació publica en el DOCV 
(24/5/2016) la resolució per la qual se seleccionen 138 centres docents públics no 
universitaris que disposaran d’auxiliars de conversa en llengües estrangeres durant el 
pròxim curs 2016-2017. L’objectiu prioritari d’aquesta figura és aconseguir millorar el nivell 
d’ensenyament en llengües estrangeres, fer que l’alumnat isca més ben preparat i supere 
els nivells actuals de coneixement d’idiomes, especialment de l’anglés.  

 Escoles Oficials d’Idiomes. S’han presentat un paquet de mesures destinades a 
augmentar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge d’idiomes, entre les quals 
destaquen (13/6/2016): 

 L’ampliació de la doble convocatòria als alumnes lliures, la redistribució de les hores 
lectives per a posar a l’abast dels estudiants una major oferta de cursos, la 
implantació dels estudis de basc, romanés, japonés i neerlandés o la implantació 
de la matrícula en línia en totes les EOI a partir de setembre. 

 Les ràtios es redueixen: els grups de primer del nivell A2 passaran de les 42 places del 
curs 2015-2016 als 35 alumnes del pròxim curs 2016-2017. 

Taxes universitàries i ajudes per a cursar estudis universitaris 

 Decret de taxes universitàries. Aprovat pel Consell el decret pel qual es fixen les taxes 
per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2015-2016 (11/9/2015). 
Es mantenen les taxes universitàries amb la finalitat de garantir l’estabilitat en el 
finançament de les universitats. 

 Beques universitàries. Publicades en el DOCV les bases que regulen la concessió de 
beques per als estudiants de les universitats valencianes per al curs 2016-2017. Es 
destinen un total de 21,45 M€ a aquestes ajudes dirigides a beques d’estudis universitaris, 
beques d’excel·lència acadèmica, beques complementàries del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport (MECD), beques Erasmus, les beques de no abandó i les beques salari 
lligades a la renda. El programa té quasi un 27% més de fons que l’exercici anterior, en 
el qual es van destinar 16,9 M€ (14/6/2016).  

 Igualtat de gènere. Es preveu, per primera vegada, el criteri de la igualtat de gènere en 
les ajudes, de manera que, en cas d’empat en la nota entre dos o més estudiants 
s’atorgarà l’ajuda al sexe infrarepresentat en la titulació en la qual estiguen matriculats. 

 Beques salari. La novetat principal de la convocatòria 2016-2017 són les beques salari 
lligades a la renda, a les quals es destinaran 5 M€. Aquestes ajudes permetran als 
beneficiaris disposar d’un salari de fins a 600 euros mensuals per curs, per a 
contribuir a finançar la despesa que genera dur a terme estudis universitaris i impulsar 
l’economia d’aquelles famílies amb nivells de renda escassos. Tot això, sempre que 
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l’alumnat beneficiat es comprometa a complir el rendiment acadèmic establit en la 
convocatòria. 

 Beques de no-abandó. Seguint el gir social en la política d’ajudes, s’estableixen 
beques per a evitar l’abandó dels estudis, dedicades a cobrir l’import de la tercera o 
successives matrícules fins a díhuit crèdits. L’objectiu és compensar l’augment de 
les taxes a partir de la tercera matrícula i fer que l’alumnat amb dificultats econòmiques 
per a acabar els estudis puga fer-ho. La dotació és de 150.000.  

 Beques Erasmus. L’import dedicat a les beques Erasmus augmenta un 100% fins a 
doblar la quantitat del curs anterior i passarà a ser de 600.000 euros. 

 Beques complementàries del MECD i beques d’estudis universitaris. La modalitat 
de més dotació pressupostària és la dedicada a beques complementàries del Ministeri 
d’Educació, amb 11,3 M€. S’exigeix ser becari del ministeri i la quantitat compensa la 
pujada de taxes dels últims anys fins a aconseguir l’exempció total en primera matrícula, 
tant per a grau com per a màster. Quant a les beques d’estudis universitaris, tenen 
consignat un import de 3 M€. Com a novetat, es rebaixa a 5 la nota mínima i també es 
flexibilitza el criteri de renda. 

 Beques d’excel·lència: estudis a l’estranger. Passen d’un pressupost de 650.000 a 
1.000.000 euros, que serà destinat als millors expedients de cada promoció i dels 
centres de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics, perquè puguen millorar la 
formació. L’ajuda màxima serà de 3.000 i per primera vegada s’obri la possibilitat que 
l’ajuda cobrisca la formació en centres privats i internacionals. 

Mapa de titulacions universitàries 

 Mapa de titulacions universitàries. S’ha elaborat un esborrany relatiu a l’oferta de 
titulacions, classificades per branques de coneixement, universitat i localitat d’impartició, 
que facilita l’orientació de l’oferta i que permet gestionar els recursos més bé. La finalitat és 
vincular el mercat de treball i les eixides professionals amb els títols de grau i màsters de la 
universitats. (6/4/2016) 

 Pràctiques de l’alumnat de les universitats privades en institucions i centres sanitaris 
dependents de la Conselleria de Sanitat 

 Els actuals convenis marc de col·laboració en la docència de les institucions i centres 
sanitaris de la Conselleria de Sanitat amb les universitats privades (Universitat Cardenal 
Herrera-CEU i Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir i Universitat Europea 
de València) no tenen fonament legal. En tot cas, la regulació de les pràctiques amb les 
universitats privades –la creació de les figures de professors associats i professors de 
pràctiques– correspondria a l’Estat que és qui té la competència exclusiva en aquesta 
matèria, tant en el camp de l’educació, de la funció pública i de la sanitat. Tampoc es té 
constància que la Conselleria competent en matèria d’educació i universitats haja 
participat en l’elaboració i aprovació d’aquests convenis.  

 Els convenis subscrits amb universitats privades suposen la creació de les categories 
de professor ajudant assistencial de pràctiques (modalitat A) i de professor associat 
(modalitat B) de les universitats privades, que impliquen una invasió de la legislació 
estatal i que contravenen la normativa vigent, especialment, la Llei d’incompatibilitats. 
S’apropien de la normativa que regula el règim excepcional de compatibilitat amb 
universitats públiques i de les figures de les places vinculades i dels professors 
associats assistencials.  

 La publicació del RD 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i 
acreditació d’universitats i centres universitaris, estableix en la disposició final tercera la 
modificació del RD 1558/1986, resultant redactada la base cinquena de l’article 4t, 
apartat 2, en els termes següents: «Un hospital universitari només podrà estar 
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vinculat per concert o conveni a una universitat per a impartir una mateixa 
titulació», i a continuació estableix l’excepció, subscrivint convenis específics, perquè 
puguen haver-hi estudiants d’una altra universitat prèvia consulta per escrit a la 
universitat vinculada. 

 La firma de nous convenis, adaptats al nou marc normatiu RD 420/2015 i als 
anteriorment vigents de la Llei general de sanitat sobre places vinculades. Només es 
podran firmar els nous convenis amb les universitats públiques, i els convenis amb les 
universitats privades no procedeix firmar-los la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública (competent referent als centres de gestió directa). 

 
g. Reduir progressivament la ràtio en totes les etapes educatives 
…incrementant el nombre de professors i presentant un calendari d’eliminació de tots els 
barracons. 

Reducció de la ràtio d’alumnes en totes les etapes educatives 

 Ràtios d’alumnat en centres educatius. Aprovat el decret pel qual es fixa el nombre 
màxim d’alumnat en els diferents nivells educatius no universitaris que s’imparteixen en 
centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana (Ple del Consell 
13/5/2016). 

 La ràtio màxima de segon cicle d’Educació Infantil i Educació Primària queda 
establida en 25 alumnes per unitat. En Educació Secundària serà de 30 alumnes; en 
Batxillerat s’estableix en 35 alumnes, o 45 en el cas de les modalitats de nocturn i 
semipresencial o a distància.  

 La ràtio en Formació Professional Bàsica serà de 18 alumnes per unitat. En el cas 
dels cicles formatius de grau mitjà i grau superior, el nombre màxim d’alumnes serà 
de 30 per unitat, i 45 alumnes si es tracta de modalitats semipresencial o a distància. 

 Arranjament escolar. Publicat en el DOCV l’arranjament escolar definitiu tant de 
l’ensenyament públic com per a l’ensenyament concertat per al curs 2016-2017 després de 
la posada en comú amb tota la comunitat educativa. Es tracta de la planificació educativa 
que fa la Conselleria d’Educació quant al nombre d’unitats educatives per al pròxim curs 
escolar (6/5/2016). 

 S’augmenta en 442 les unitats per als centres sostinguts amb fons públics com a 
resposta al compromís de rescatar les persones adquirit pel Govern valencià. 

 La planificació educativa elaborada en l’arranjament 2016-2017 té com a principis 
generals de servei públic, la reducció de ràtio i l’augment de professorat amb una 
inversió de 12 M€. 

 La Conselleria d’Educació continua treballant perquè en cursos successius la ràtio puga 
rebaixar-se encara més perquè milloren la qualitat de l’ensenyament i les condicions 
laborals del professorat. 

 L’arranjament escolar del curs 2016-2017 permetrà oferir un total de 48.105 places en 
infantil de tres anys (18/5/2016). 

Increment del nombre de professors i estabilitat de la plantilla 

SGH2016: Decret de convocatòria d’oposicions a docents. Es convocaran 1.055 places de 
docents en el 2016, de primària, secundària, escoles d’idiomes, FP i ensenyaments de règim 
especial, és la major convocatòria de places des del 2010. 

 Oferta Pública d’Ocupació docent 2016. Inici de les proves per a cobrir 1.185 places 
de personal docent de l’OPE del 2016, de les quals 482 són per a mestres; 400 professors 
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d’ESO; 65 professors tècnics de FP; 50 professors d’EOI; 30 professors de Música i Arts 
Escèniques, i 38 de catedràtics de Música i Arts Escèniques. A aquestes places se sumen 
les de promoció interna, que són 120 per a professors d’ESO (28/6/2016). L’Ordre de 
convocatòria de l’OPE 2016 es va publicar en el DOCV 6/5/2016. 

 Concursos de trasllats per a la consolidació de les plantilles docents. El concurs 
general de trasllats de professors per al curs 2016-2017 suposarà l’adjudicació de plaça 
definitiva als quasi 2.000 docents en expectativa de destinació, molts esperant aquesta 
solució des de fa vora una dècada. La mesura s’aplica als ensenyaments de Primària, 
Secundària, conservatoris i escoles oficials d’idiomes. Es tracta d’una mesura fonamental 
amb la finalitat de millorar la qualitat de l’educació pública, ja que permet la consolidació de 
les plantilles docents, la continuïtat dels projectes educatius i una major implicació del 
professorat en l’entorn sociocultural del centre. (16/2/2016) 

 Substitucions efectives i ràpides. S’han establit un conjunt de procediments per a acurtar 
la substitució de les baixes del professorat, especialment, les que es consideren de difícil 
cobertura (publicat en el DOCV 25/2/2016 la resolució per la qual es regulen els 
procediments d’adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil 
cobertura). 

 Elecció de directors pionera pel grau de participació de centres. Es proposa un procés 
més obert i participatiu. S’efectuarà a través de la constitució de comissions de selecció i 
preveu una participació activa, tant del professorat que conforma el claustre com dels 
consells escolars, on hi ha representats els diferents col·lectius implicats en el dia a dia del 
centre. (3/2/2016) 

Nou mapa d’infraestructures i eliminació de barracons 

 Nou mapa d’infraestructures escolars. Presentat el mapa de les infraestructures 
escolars de la Generalitat 2016-2019, que té com a prioritat eliminar durant la 
legislatura els barracons i construir 124 centres educatius nous. (26/1/2016) 

 Segons dades de la Conselleria d’Educació, dels 1.391 centres educatius públics (1.004 
escoles d’Infantil i Primària, 29 centres d’Educació Especial i 358 IES), 703 necessiten 
d’algun tipus d’actuació en infraestructures i açò equival al 50% del centres amb un 
total aproximat de 270.000 alumnes afectats.  

 En l’actualitat hi ha 116 escoles i instituts que estan parcialment en mòduls 
provisionals. S’ha establit una prioritat d’actuació en els centres que tenen tres mòduls 
o més i una altra prioritat d’actuació en centres que tenen fins a dos mòduls 
prefabricats. El pressupost estimat per a abordar aquestes actuacions és de 60 M€.  

 A més, també es preveuen 463 centres que necessiten algun tipus de reforma o 
rehabilitació. Aquestes reformes són molt diverses i tenen una relació directa amb el 
manteniment de les infraestructures i les instal·lacions escolars. 

 Per a dur a terme les actuacions referides i cobrir les necessitats en matèria 
d’infraestructures educatives es modifica el ROF de la Conselleria d’Educació de 
manera que el Servei d’Infraestructures Educatives es converteix en la Subdirecció 
General d’Infraestructures Educatives amb dos serveis adscrits (Decret 73/2016, 
10/6/2016). 

 Centres d’iniciativa social. Acord per a deixar sense efecte l’autorització que permetia la 
construcció de centres d’iniciativa social - CIS (Consell 28/8/15). Es tractava d’un 
procés per a promoure la construcció i gestió de centres privats concertats en terreny públic 
a la Comunitat Valenciana. 

 Cap dels centres d’iniciativa social promoguts a Elx, Calp, la Vall d’Uixó, Santa Pola, 
València, Torrent o Alacant s’han construït. En el cas dels centres d’Elx i Calp, les 



60 

 

 

 

    
 

 

 

licitacions es van declarar desertes i la resta de centres no van arribar a licitar-se o no 
van veure culminat el procés de cessió de sòl. 

Admissió d’alumnat 

SGH2016: Decret d’admissió escolar. Regulació (amb caràcter anual) de l’admissió 
d’alumnes en els centres educatius sostinguts amb fons públics, seguint els principis d’igualtat 
d’oportunitats independentment del nivell de renda, la millora constant de la qualitat educativa i 
l’ensenyament públic com a element central del sistema educatiu 

 Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat (15/4/2016) 

 Aprovat pel Ple del Consell el decret pel qual es regula l’admissió als centres 
docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació 
Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Ha rebut un ampli suport, tant en el procés de 
negociació com en el Consell Escolar Valencià, màxim òrgan consultiu i de participació 
social de l’ensenyament valencià (DOCV 22/4/2016). 

 Entre les novetats principals, facilita la llibertat d’elecció de centre per part de les 
famílies, ja que garanteix que tots els centres sostinguts amb fons públics tinguen els 
mateixos criteris d’escolarització. A més, el procés d’admissió garanteix que la 
matriculació en els centres s’ajuste a les preferències de les famílies, ja que el sistema 
barema igual fins a deu opcions. 

 Entre els criteris d’admissió hi ha: l’existència de germans i germanes matriculats en 
el centre; pares, mares o tutors legals que treballen en el centre; proximitat del domicili o 
del lloc de treball d’algun dels pares, mares o tutors legals; renda de la unitat familiar; 
condició legal de família nombrosa i concurrència de discapacitat funcional en l’alumne 
o alumna o en algun dels pares, mares o germans. 

 A més, es valora la condició de família monoparental i es té en compte la prioritat 
d’accés de l’alumnat que es troba en situació d’acolliment familiar, afectat per canvi de 
centre derivat d’actes de violència de gènere, per ser víctima del terrorisme i d’aquell 
la família del qual haja sigut objecte de desnonament. 

Servei de transport escolar 

 Transport escolar en centres públics. El Ple del Consell aprova autoritzar la contractació 
del servei de transport escolar en centres docents públics de la Comunitat 
Valenciana per al període comprés entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2019. 
Pressupost base de licitació, 161.403.648 euros (22/4/2016). 

 Es presta el servei de manera gratuïta per als alumnes d’Educació Primària i 
Secundària que es troben escolaritzats en un municipi diferent al de residència per no 
haver-hi oferta educativa, i per a l’alumne escolaritzat en centres i aules específiques 
d’educació especial. També els alumnes el domicili habitual dels quals es trobe a una 
distància de tres quilòmetres o més del centre educatiu més proper dins de la localitat o 
àrea d’influència. 

 Els plecs del nou contracte inclouen com a principal novetat criteris socials, que es 
tindran en compte en el cas que hi haja diverses propostes amb la mateixa puntuació. 

 També es preveu com un altre criteri que les empreses tinguen contractades dones que 
hagen sigut víctimes de violència de gènere com a instrument per a facilitar-ne la 
inserció laboral.  
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h. Mesures per a pal·liar els efectes negatius de l’aplicació de la LOMCE 
…acordarem amb la comunitat educativa les mesures necessàries per a pal·liar els efectes 
negatius que tindrà l’aplicació de la LOMCE fins que es derogue. 

Inici de la reconstrucció de l’educació valenciana  

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Consensuar l’inici de curs escolar en la segona 
setmana de setembre. 

 Curs escolar 2015-2016: 

 Programa experimental de 2-3 anys. S’avança l’entrada als centres d’educació infantil 
als dos anys (escoles públiques i escoles infantils) 

 Transport. Per primera vegada funciona des de setembre. Es retira la condició de la 
línia recta (Resolució de 14/8/2015), que dóna la possibilitat a uns 1.500 beneficiaris 
més. En total 37.879 beneficiaris i 57 M€ en beques (augment de 660.000). 

 Menjador. Per primera vegada s’obrin al setembre i al juny, des del primer dia de classe 
fins a l’últim. 85.000 beneficiaris i 53,7 M€ en beques (augment de 7 M€). 

 Unitats educatives. Reobertura de 33 unitats educatives. Les raons pedagògiques 
s’imposen a les anteriors raons ideològiques de tancament d’unitats públiques. 

 Currículums i ordenació acadèmica. Aprovat el decret de modificació dels 
currículums i l’ordenació general de l’Educació Infantil, Primària i Batxillerat:  

 Els centres educatius d’Infantil i Primària podran ampliar les hores lectives 
de 45 a 60 minuts. A més, es flexibilitza la coordinació docent per a recuperar una 
millor comunicació entre el professorat.  

 S’amplia l’horari de les assignatures troncals optatives de primer de 
Batxillerat per a garantir una base de coneixement més bona d’àrees fonamentals 
que permeta una preparació més bona per a l’accés de l’alumnat a l’educació 
superior. S’incrementa una hora lectiva, de 3 a 4 setmanals en aquestes 
assignatures. 

 Programa Experimental de Coordinació Horària. S’autoritza l’ampliació del 
Programa Experimental de Coordinació Horària entre instituts de Secundària i 
conservatoris de Música i Dansa, amb la finalitat de donar continuïtat a aquesta mesura 
posada en marxa durant el curs 2014-2015 (DOCV 15/9/2015). 

 Substitucions de professorat. L’Acord de substitucions firmat entre Educació i els 
sindicats majoritaris per a garantir que l’alumnat no es quede sense professorat més de 
deu dies quan hi ha una baixa o una vacant. (11/12/2015) 

 Curs escolar 2016-2017: 

 Avaluacions. Es mantindrà el procediment d’avaluació final de tercer i sisé de 
Primària marcat per la LOMCE. Aquest procediment es basa en l’elaboració d’un 
informe individualitzat, fruit de l’avaluació contínua, que ha de tenir en compte tots 
els elements i procediments d’avaluació emprats pel professorat durant el curs i que es 
lliura a les famílies. A més, es preveu que els centres que vulguen puguen fer les proves 
finals aplicant el model facilitat per la Conselleria (8/6/2016). 

 Unitats educatives. S’augmenten en 442 les unitats educatives per als centres 
sostinguts amb fons públics (6/5/2016). 

 Ràtios. Les ràtios en primer d’Infantil seran de 25 alumnes, en primer d’ESO de 30 i en 
primer de Batxillerat de 35. En aquest sentit, la Conselleria d’Educació continua 
treballant perquè en cursos successius la ràtio puga rebaixar-se encara més perquè 
milloren la qualitat de l’ensenyament i les condicions laborals del professorat 
(13/5/2016). 
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 Escoles Oficials d’Idiomes. Una de les principals novetats per al curs 2016-2017 és 
que els alumnes lliures tindran una doble convocatòria per a les proves de 
certificació. D’aquesta manera tindran una segona oportunitat de la qual ja disposaven 
els alumnes oficials. A més, les ràtios es redueixen. Així doncs, els grups de primer 
nivell A2 passaran de 42 places del curs 2015-2016 a 35 alumnes per al curs 2016-
2017. També a partir de setembre s’implantarà la matrícula en línia en totes les EOI, la 
qual cosa facilitarà els tràmits als estudiants. Respecte a l’oferta formativa, 
s’implantaran els estudis de basc, romanés, japonés i neerlandés. (16/6/2016) 

 Programa experimental de 2-3 anys. S’amplia l’oferta d’aules de 2-3 anys. Hi haurà 69 
aules en centres educatius públics de tot el territori valencià. 

 Conferència sectorial d’educació. La Conselleria d’Educació forma part del grup de 
responsables d’Educació de dotze comunitats autònomes que han demanat una 
convocatòria urgent de la Conferència Sectorial d’Educació per a debatre conjuntament 
les mesures d’implantació de la LOMCE en l’actual context polític i social. L’objectiu és 
posar fi a la inseguretat i la incertesa que genera en les famílies temes tan fonamentals per 
a l’educació dels alumnes com les revàlides, els itineraris, les proves d’accés a la universitat 
o els accessos a la Formació Professional i posar fi a la indefinició que presideix la situació 
actual. (6/4/2016) 

Gratuïtat dels llibres de text #XarxaLlibres 

 Pla per a la Gratuïtat dels Llibres de Text #XarxaLlibres iniciat en el curs 2015-2016. 

 Inversió al voltant de 100 M€. Aportació de l’import a parts iguals entre la Generalitat, 
les diputacions i els ajuntaments. Autorització del Ple del Consell per a la signatura dels 
convenis amb les diputacions per a l’aplicació del pla, així com per a la creació de 
bancs de llibres de text en els centres públics i privats concertats (2/10/2015). 

 Estalvi per estudiant de centres públics i concertats d’un màxim de 200 € en el 
curs 2015-2016. Rebran 100 € a la compra (en els ajuntaments) en una primera fase i 
100 € en el centre educatiu si els retornen en bon estat en acabar el curs (segona fase 
del programa); s’hi constituirà un banc de llibres (2/10/2015). 

 Banc de llibres. La creació dels bancs de llibres és l’objectiu final del programa 
#XarxaLlibres per a garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars a partir del 
curs 2016-2017 i, al mateix temps, complir l’objectiu pedagògic d’involucrar l’alumnat i 
tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, des de valors com la solidaritat i 
la coresponsabilitat (19/5/2016). 

 Primera fase del programa (100 € per la compra de llibres) 

 Acords amb grans ajuntaments i diputacions. El Ple del Consell autoritza la 
concessió de 6,1 M€ en subvencions als ajuntaments de València i Elx (13/11/2015) i 
de 3,2 M€ en subvencions als ajuntaments d’Alacant i Castelló (20/11/2015). Així 
mateix, s’han signat acords amb diputacions: València, 12/11/2015; Castelló, 
26/11/2015; Alacant, 18/12/2015. 

 Ajuntaments adherits. S’han adherit un total de 528 ajuntaments i entitats locals 
menors, als quals la Conselleria ha concedit 32,5 M€. 

 Pagaments fets. En la primera fase d’ajudes de #XarxaLlibres, a data de 19 de maig de 
2016, s’han registrat un total de 318.491 sol·licituds (100.743 corresponen a la 
província d’Alacant, 40.097 a la de Castelló i 177.651 a la de València). Els imports que 
ja s’ha pagat o estan en tràmit si es fan efectius arriben al 84,14% (20,5 M€). Dels 
quals, un 55% corresponen a ajudes que ja s’han fet efectives (13,4 M€), mentre que el 
29% estan tramitades i preparades per a pagar (7,1 M€). 
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 Segona fase del programa (100 € per la devolució i constitució banc de llibres) 

 Instruccions. La Conselleria d’Educació dicta les instruccions que han de seguir les 
famílies per al lliurament dels llibres de text i materials curriculars del curs actual i la 
recepció de la segona fase de l’ajuda del programa. Les famílies, al final del curs 2015-
2016, han de lliurar en el centre escolar els llibres de text i materials curriculars 
utilitzats. Els llibres s’admetran sempre que siguen susceptibles de ser reutilitzats. 
(19/5/2016) 

 Posada en funcionament del banc de llibres. Publicada l’ordre per la qual es regula 
la creació i posada en funcionament de bancs de llibres i material curricular en els 
centres sostinguts amb fons públics. També regula les ajudes que rebran els centres 
per a la reposició i renovació dels materials. (15/6/2016) 

 Pagaments. S’ingressarà als ajuntaments la segona part de l’ajuda al final de juny del 
2016, de manera que es començarà a pagar el segon tram d’ajudes quan els centres 
acaben el procés de comprovació i validació dels materials el 15 de juliol de 2016. 

 
i. Ràdio i televisió pública 
…garantir el dret fonamental a la informació mitjançant una ràdio i televisió públiques 
valencianes. 

Nou model de radiotelevisió pública obert a la societat valenciana 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Cessar els liquidadors de RTVV 

SGH2016: Proposta al Consell per la qual es modifica el Decret ACC i DT. Incloure a proposta 
dels partits de cinc representants per al procés de transició i possibles emissions de 
RTVV fins a la nova llei. 

 Creació de l’Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de 
comunicació (ACC-RTV) 

 Per a propiciar una participació de la societat civil en la configuració del que ha de ser el 
desenvolupament dels mitjans de comunicació i el sector audiovisual, especialment en 
el desenvolupament de l’article 56 de l’Estatut d’Autonomia de la CV, es crea per Decret 
del Consell de 17/07/2015 l’ACC-RTVV, com a òrgan col·legiat consultiu i de 
participació social de la Generalitat, adscrit a la Presidència. 

 A més, per a donar compliment a la Resolució 150/IX de les Corts, de 24/2/2016, es 
va modificar la composició d’aquest ACC-RTV per Decret del Consell 37/2016 de 8 
d’abril de 2016, i per Resolució del SAC s’hi van incorporar els cinc vocals proposats 
per tots els grups polítics de les Corts. 

 S’han dut a terme set reunions de l’ACC-RTV i d’altres de la Comissió de valoració 
de projectes, en les quals s’han debatut i proposat les necessitats tècniques i de 
continguts per a posar en marxa el servei de radiotelevisió pública, adoptant acords 
sobre propostes de continguts, la difusió i selecció a través de consultes preliminars de 
mercat, responent als dubtes del sector audiovisual i, en aquests moments, en procés 
de selecció de projectes de continguts animats, de ficció (documentals, sèries, 
pel·lícules…) i de programes per a la futura televisió pública. 

 Fòrum social de l’audiovisual i comissió d’experts en comunicació 

 Suport i participació en el Fòrum social de l’audiovisual a les Corts per a abordar el 
nou model de RTVV amb representants del sector audiovisual, dels grups parlamentaris 
i de l’Alt Comissionat (7/9/2015). 

 El president de la Generalitat rep de mans dels membres de la comissió d’experts en 
comunicació de les universitats valencianes el document sobre les bases per a la 
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renovació de l’espai comunicatiu valencià i la restitució del servei públic de ràdio 
televisió. Aquest informe junt amb altres aportats pel Consell serviran de base per al 
debat de la Comissió de radiotelevisió i de l’espai audiovisual, creada a les Corts, 
amb un acord que recupera i amplia les funcions de la que va ser la Comissió de 
Control de RTVV (18/11/2015). 

 Llei per a la recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió 

 Proposta i aprovació a les Corts de la Llei 12/2015, per a la recuperació del servei 
públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, 
amb els vots a favor dels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podemos-Podem 
i l’abstenció del grup parlamentari Popular i Ciutadans (22/12/2015). 

 Amb aquesta Llei es deroga la Llei de 2013 que va tancar la radiotelevisió pública 
valenciana i la prohibició de la Generalitat per a la prestació del servei públic de ràdio i 
televisió, al mateix temps que es preveu la paralització de la liquidació de RTV SAU i la 
reversió dels béns al patrimoni de la Generalitat.  

 Aquesta llei (publicada en el DOCV 31/12/2015) preveu que ha d’aprovar-se una nova 
llei de la radiotelevisió pública en un termini de sis mesos des de l’elaboració dels 
primers informes.  

 Llei del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’àmbit autonòmic 

 Elaboració i presentació davant la Comissió de Radiotelevisió i de l’espai 
Audiovisual de les Corts dels informes dels liquidadors de la RTV SAU (febrer i maig 
del 2016) sobre l’ens públic RTVV i la RTV SAU en liquidació, per a exposar la situació 
econòmica financera del procés de liquidació i avaluar el cost de la posada en 
marxa del servei públic de radiotelevisió. 

 També s’elabora un informe sobre la situació i perspectives de les instal·lacions i 
material tècnic de l’extinta RTVV, així com de les possibilitats i costos d’iniciar les 
emissions (febrer del 2016). 

 Presentat un informe elaborat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques 
(IVIE) que estima que l’obertura d’una nova radiotelevisió pública valenciana 
generaria un impacte de 46 M€ de renda sobre l’economia de la Comunitat Valenciana i 
la generació de 1.275 ocupacions, directes i indirectes. (19/5/2016) 

 La Comissió de Radiotelevisió i de l’Espai Audiovisual de les Corts aprova la 
proposta de text normatiu que servirà de base per a la futura llei de RTVV. La futura 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que preveu el text normatiu, estarà 
adscrita orgànicament a Presidència de la Generalitat i actuarà amb plena autonomia i 
independència. (9/5/2016) 

 El Consell acorda manifestar a les Corts el seu criteri favorable a prendre en 
consideració la Proposició de Llei del servei públic de radiodifusió i televisió 
d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, presentada pels grups parlamentaris 
Podemos-Podem, Compromís i Socialista (Ple del Consell 20/5/2016). 

- La proposició de Llei ha sigut elaborada de conformitat amb les previsions 
contingudes en la Llei 12/2015, en el marc de la ponència constituïda en el si de 
la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual. 

- En l’articulat, la iniciativa defineix els principis generals i el marc de govern de la 
nova Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació, que haurà 
d’assegurar la prestació del servei públic de radiotelevisió a la Comunitat 
Valenciana, així com el marc normatiu bàsic i línies estratègiques per a la 
producció, continguts i emissions, el règim econòmic i de recursos humans, a 
més dels mecanismes de control als quals que haurà d’estar sotmesa, segons 
inclou el preàmbul de l’acord. 



65 

 

 

 

    
 

 

 

 El ple de les Corts aprova la presa en consideració de la proposició de llei per a la 
posada en marxa de la nova RTVV. Prevista l’aprovació en Ple extraordinari del 20 
de juliol de 2016. (8/6/2016) 

 Consultes preliminars de mercat sobre els continguts de la nova televisió. Aprovació 
per l’ACC-RTV de les consultes preliminars de mercat per a la presentació i selecció 
de continguts d’animació, així com de ficció (documentals, sèries, pel·lícules, etc.), i 
programes per a la pròxima televisió autonòmica de la Comunitat Valenciana, com a pas 
previ abans d’iniciar el procediment de contractació (DOCV 3/5/2016 i 26/5/2016).  

 La Generalitat va optar per aquestes consultes de mercat, una opció que s’arreplega en 
l’article 40 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu amb la finalitat de 
planificar i desenvolupar el procediment de contractació de cara a l’aprovació de la 
nova RTVV, avançar les contractacions i dinamitzar el sector audiovisual (1/6/2016) 

 S’han presentat un total de 502 projectes, entre ficció (167), animació (57) i 
documentals (287), dins de la consulta preliminar de mercat per a arreplegar ofertes de 
continguts per a la pròxima radiotelevisió autonòmica. Està previst que es destinen 
15 M€ per a seleccionar i comprar aquests continguts i començar a posar en marxa la 
nova RTVV (1/6/2016). 

 A més, el sector audiovisual valencià ha enviat un total de 303 noves propostes de 
programes, en una tercera consulta preliminar de mercat que cercava arreplegar 
ofertes de programes de varietats de tot tipus (21/6/2016). 

 Recuperació béns i drets RTVV. El Ple del Consell del 17 de juny de 2016, constituït en 
Junta General d’Accionistes de Radiotelevisió Valenciana SAU, acorda: 

 Instar els liquidadors de la societat a fer les operacions mercantils necessàries per a 
l’adjudicació a la Generalitat de tots els béns i drets que comprenen l’immobilitzat 
material i intangible de RTVV. 

- L’acord s’adopta atesa la Llei 12/2015, de 29 de desembre, per a la recuperació 
del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, que estableix les 
condicions de la reversió dels béns necessaris per a la prestació dels serveis 
públics de radiodifusió i televisió.  

- En virtut de l’acord adoptat pel Consell, s’inicien els passos per a cedir a la 
Generalitat, garant legal del pagament dels deutes de la societat RTVV, tots els 
actius necessaris per a la prestació del servei públic autonòmic de ràdio i 
televisió per part de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. 

 Instar els liquidadors de la societat a resoldre el contracte de dret de superfície 
subscrit en el 2002 amb la mercantil Mizquitillas per a la seu de RTVV a Alacant i 
encomanar a l’Advocacia de la Generalitat que estudie l’adopció d’actuacions per a 
defensar els interessos de la Generalitat. 

- La resolució del contracte permetrà alliberar del pagament d’una quantitat 
global propera als 3 M€, corresponents al cànon mensual establit fins al 2035. 
Els liquidadors ja van deixar de fer front a les obligacions del contracte per 
considerar les clàusules abusives, la qual cosa ha permés a més deixar de 
pagar 371.398,45 euros. 
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Generació d’un nou espai audiovisual de la Comunitat Valenciana 

SGH2016: Proposta de Resolució del Consell per a l’adjudicació de les llicències de TDT en 
les demarcacions i als operadors que han aportat documentació. 

SGH2016: Proposta d’acord del Consell per a sol·licitar al Govern la gestió d’un segon 
múltiplex d’àmbit autonòmic a la Comunitat Valenciana.  

SGH2016: Decret pel qual es modifica el Decret 212/2009 del Consell, pel qual es regula el 
registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana. 

SGH2016: Decret pel qual es regula el règim jurídic per a la prestació dels serveis de 
comunicació audiovisual sense ànim de lucre en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 Llicencies TDT. Acords del Consell pels quals s’adjudiquen concessions administratives, 
que es transformen en llicències, per a l’explotació de programes del Servei Públic de 
televisió digital terrestre (TDT) amb cobertura local.  

 El Ple del Consell del 26 de febre de 2016 aprova l’adjudicació de les concessions 
administratives per a l’explotació de programes del servei públic de la Televisió 
Digital Terrestre (TDT) amb cobertura local pertanyents a tres demarcacions. 
S’adjudiquen les concessions i es transformen en llicències els lots 7-Castelló (Canal 50 
TL01CS), 9-Vinaròs (Canal 53 TL04CS) i 13-València (Canal 23 TL06V). 

 El Ple del Consell del 22 d’abril de 2016 aprova l’adjudicació de les concessions 
administratives per a l’explotació de programes del servei públic de la Televisió Digital 
Terrestre (TDT) amb cobertura local pertanyents a quatre demarcacions, Elda, Morella, 
Sagunt i Torrent. 

 Són a punt d’adjudicar-se en les pròximes reunions del Consell: lot 11 Ontinyent-
Xàtiva, i lot 3 Benidorm. 

 Queden per adjudicar els lots de cinc demarcacions (Alacant, Alcoi, Elx, Oriola-
Torrevella i Alzira), en les quals s’està pendent de rebre o analitzar l’adequació jurídica 
de la documentació aportada, com a pas a la corresponent adjudicació pel Consell. 

 Llicències de FM. Concurs públic per a l’adjudicació de 31 llicències per a la prestació del 
servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació 
de freqüència (FM). 

 Després de diverses reunions, el 13 d’abril de 2016, la mesa de licitació del concurs 
públic per a l’adjudicació de 31 llicències per a la prestació del servei de comunicació 
audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, 
convocat mitjançant resolució de 9 de novembre de 2011, de la Conselleria de 
Presidència i Vicepresidenta del Consell (publicada en el DOCV de 14/11/2011), va 
acordar, al marge de la possible existència d’infraccions no reparables en la tramitació 
del procediment que podrien justificar el desistiment del procediment, que concorren 
raons d’interés públic suficients per a renunciar al procediment convocat. 

 Així mateix, es considera necessari procedir a convocar un nou concurs sobre bases 
jurídiques i tècniques més actuals, així com amb la reserva de certes freqüències per a 
les emissores de radiodifusió sense ànim de lucre. 

 Protecció de l’espectre radioelèctric d’interferències i emissions il·legals. En 
l’actualitat, s’estima que a la Comunitat Valenciana operen unes 400 emissores de 
radiodifusió i unes 100 de TDT que desenvolupen la seua activitat sense disposar de la 
preceptiva llicència, utilitzant freqüències reservades pels corresponents plans tècnics 
nacionals de FM i TDT, per la qual cosa s’han iniciat les actuacions administratives 
pertinents per a determinar quines són i on estan situades aquestes emissores a l’efecte 
d’iniciar els corresponents expedients sancionadors. 
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 Sol·licitud de més freqüències i convocatòria per a l’adjudicació de llicències de FM 
per a entitats sense ànim de lucre 

 L’article 32 de la Llei General de Comunicació Audiovisual disposa que les entitats 
privades que tinguen la consideració legal d’entitats sense ànim de lucre podran prestar 
serveis de comunicació audiovisual comunitaris per a atendre les necessitats socials, 
culturals i de comunicació específiques de comunitats i grups socials, així com per a 
fomentar la participació ciutadana i la vertebració del teixit associatiu, amb uns 
continguts que hauran de ser en obert i sense cap tipus de comunicació comercial. 

 El Ple del Consell del 22 de gener de 2016 va acordar sol·licitar al Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme que habilite l’espai radioelèctric necessari per a la posada en 
marxa de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a 
la Comunitat Valenciana. A més s’han mantingut diverses reunions amb el Ministeri per 
a reclamar l’inici d’un nou pla tècnic que l’habilite.  

 Sol·licitud d’un segon canal múltiple digital de TDT cobertura autonòmica  

 El Consell del 22 de gener de 2016 va acordar sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Energia 
i Turisme que habilite l’espai radioelèctric necessari per a la gestió d’un segon 
múltiplex de TDT d’àmbit autonòmic, que la Comunitat Valenciana va perdre després 
de la reordenació de l’espectre radioelèctric que es va produir en el 2014. 

 Amb aquest nou múltiple la Comunitat Valenciana pot disposar de dos canals múltiples: 
un, per a les emissions en alta definició i estàndard de la futura TVV i un altre, per als 
llicenciataris privats i per a les emissions de les televisions públiques de les altres 
comunitats autònomes amb les quals ja hi ha un acord per a la reciprocitat de les 
respectives emissions. 

 Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual. Aprovació del Decret 
pel qual es modifica el Decret 212/2009 del Consell, pel qual es regula el registre de 
prestadors de serveis de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana. S’ha 
elaborat primer esborrany (juny de 2016). 

 Prestació dels serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre. Aprovació del 
Decret pel qual es regula el règim jurídic per a la prestació dels serveis de comunicació 
audiovisual sense ànim de lucre en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. (S’ha elaborat 
primer esborrany (juny del 2016). 

 Llei del sector audiovisual. Pròxima elaboració de l’avantprojecte de la Llei del sector 
audiovisual de la Comunitat Valenciana per la qual es reforma i actualitza la Llei del 
2006.  

Altres actuacions relacionades amb el sector audiovisual: Ciutat de la Llum 

 Subhasta del complex Ciutat de la Llum. El Consell d’Administració de Ciutat de la Llum 
d’Alacant, constituït com a mesa de contractació, declara deserta l’alienació mitjançant 
subhasta pública dels equipaments del complex audiovisual. És la segona subhasta que 
queda deserta (25/4/2016). 

 L’única oferta presentada per l’empresa Cinespace Ñ no ha constituït la garantia 
provisional del 5% per la proposta realitzada a la totalitat dels actius de Ciutat de la 
Llum i que, com arreplegava el plec de condicions relatives al contracte, ascendia a 
4,7 M€. 

 Inici del procés de liquidació de Ciutat de la Llum. El Consell d’Administració de Ciutat 
de la Llum SA aprova la liquidació de la societat. En ser el major creditor del complex 
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV), és aquesta entitat la que 
assumeix Ciutat de la Llum, tant els actius, com els deutes, que es xifren en 193 M€ a 
SPTCV més uns 30 M€ a l’IVF i a la Generalitat directament (26/5/2016). 
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 El procés de liquidació durarà dos mesos. A partir d’ací, la Generalitat rescatarà tots 
els actius a través de Societat Projectes Temàtics i haurà d’estudiar com els gestiona. 

 S’ha enviat a Brussel·les el document en el qual s’explica aquest procés de liquidació i 
el seu pas a SPTCV. S’està a l’espera de resposta per part de la Comissió Europea. 

 Cursos Ciutat de la Llum 2016. Conveni entre Presidència de la Generalitat i la Universitat 
d’Alacant per al desenvolupament de cursos de contingut audiovisual i altres activitats 
culturals en matèria de comunicació a la ciutat d’Alacant (Ple del Consell de 6/5/2016). 

 L’activitat es portarà en diferents àrees com són: la realització i producció audiovisual, la 
iniciació per a joves a les tècniques audiovisuals i de comunicació, així com el doblatge 
en valencià.  

 Es realitzaran quatre cursos que tractaran sobre «De la idea a la pantalla», impartit per 
Montxo Armendariz i Puy Oria; «L’actor davant la càmera», impartit per Gracia 
Querejeta; Workshop d’iniciació al cinema #makers», impartit per Giovanna Rives i José 
Luis Siurana, i «Curs de doblatge», impartit per Benjamín Figueres i José Luis Siurana. 

 
j. Aprovar una Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI 
…i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere i un Pla autonòmic per a la 
igualtat de tracte, contra el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància. 

Mesures contra la discriminació per orientació sexual 

SGH2016: Llei integral de transsexualitat 

SGH2016: Pla d’Intervenció sobre Diversitat Sexual a les escoles i instituts, en coordinació 
amb la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport 

 Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere a la 
Comunitat Valenciana. La primera reunió del grup de treball que s’encarrega d’elaborar 
aquesta Llei es va realitzar a la fi d’octubre de 2015 i l’última a la fi de març de 2016, en la 
qual es va tancar una redacció consensuada. La CV comptarà amb la primera Llei integral 
de transsexualitat. 

 S’està elaborant per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en col·laboració amb 
Educació, Sanitat, Justícia i Economia i entitats del sector (28/1/2016). 

 La llei es troba en el procés de tramitació, en espera dels informes preceptius de la 
Direcció General de Pressupostos; Intervenció General i Advocacia General, previs al 
fet que l’avantprojecte tinga l’acord i la certificació del Consell per al dictamen del 
Consell Jurídic Consultiu i el Consell Econòmic i Social, previs la seua transformació en 
projecte de llei i enviament a les Corts. 

 L’avantprojecte de llei reconeix el dret de totes les persones a determinar la seua 
identitat de gènere, sense necessitat de cap certificat mèdic o psicològic. 
S’estableixen una sèrie de mesures amb la finalitat d’assegurar la no discriminació de 
les persones transsexuals, entre les quals: la realització d’una documentació 
administrativa autonòmica que servisca per a aquelles persones transsexuals que no 
complisquen els requisits estatals per al canvi registral de nom i esment de sexe; oferta 
en la sanitat pública d’una cartera de serveis completa segons les necessitats de cada 
persona trans, incloses les menors d’edat; l’existència d’un protocol educatiu per a 
tractar conforme a la seua identitat de gènere xiquetes, xiquetes, adolescents i joves 
trans; la inclusió de les realitats de la diversitat de gènere, sexual i familiar en totes les 
etapes educatives; mesures per a promoure la inserció sociolaboral de les persones 
trans, entre d’altres. 

 La llei també arreplega que en els currículums de les diferents etapes educatives 
s’hauran d’incloure continguts, criteris i indicadors d’avaluació referents a la identitat de 
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gènere, expressió de gènere, orientació sexual i diversitat sexual, incorporant-los de 
manera transversal, per a garantir un millor coneixement i sensibilitzar sobre aquestes 
realitats. Per a fer-ho efectiu es preveu la introducció de formació en aquest àmbit per al 
professorat i especialment els equips directius (15/5/2016). 

 Ajudes per a programes de suport a la igualtat en la diversitat. La Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives subvenciona per primera vegada entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen programes de suport a la igualtat en la diversitat, que permeten la posada 
en marxa de projectes destinats a la defensa de la diversitat sexual, familiar, ètnica, cultural, 
religiosa i de culte. Es finançaran, especialment, les dirigides al col·lectiu de lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals (Col·lectiu LGTBI) i al poble gitano (DOCV 7/6/2016). 

 Declaració institucional. El Consell aprova una Declaració Institucional a favor que es 
descatalogue la transsexualitat com una patologia, sumant-se així a la celebració del 
Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans. Amb aquesta declaració 
institucional, el Consell pretén també manifestar el seu compromís amb el dret a la identitat 
sexual i de gènere de totes les persones i la seua voluntat per a eradicar desigualtats i 
discriminacions a la Comunitat Valenciana (23/10/2015). 

 Campanya de sensibilització contra l’homofòbia. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives s’afig a la celebració del Dia Internacional contra l’Homofòbia, Transfòbia i 
Bifòbia (LGTBIfobia), 17 de maig , amb una campanya de sensibilització que pretén fer 
visibles situacions de discriminació i de vulneració dels drets humans que continuen 
produint-se cap al col·lectiu LGTBI (15/5/2016). 

 Amb aquesta campanya, que es distribuirà entre escoles i instituts, a més de la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i de l’Ajuntament de València i 
Castelló, la Generalitat vol denunciar la discriminació que pateixen les persones LGTBI 
(lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals), amb la finalitat d’avançar en els 
seus drets. 

Mesures per la igualtat de tracte i la no discriminació 

 El Pla autonòmic per a la igualtat de tracte, contra el Racisme, la Xenofòbia i la 
Intolerància es realitzarà en el segon semestre de 2016. 

 Realització de la I Jornada de Treball contra els Delictes d’Odi a la Comunitat 
Valenciana (20-21 d’abril de 2016), en la qual comptem amb la participació de totes les 
administracions implicades i les entitats que treballen en aquest àmbit. 

 Per primera vegada en 2016 hi ha una línia específica de subvencions per a programes 
de sensibilització i prevenció dels delictes d’odi, així com per a l’atenció a les víctimes. 

Inclusió del poble gitano 

 El Consell posarà en marxa una Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del 
Poble Gitano, en col·laboració amb totes les entitats representatives, i que pretén ser el 
punt de partida sobre el qual abordar aquelles qüestions pendents per a la integració 
d’aquest col·lectiu (7/4/2016). 

 Aprovada una declaració institucional i campanya de sensibilització per a manifestar 
públicament el suport i reconeixement a la comunitat gitana de la Comunitat 
Valenciana, amb motiu de la celebració el 8 d’abril del Dia Internacional del Poble Gitano 
(Ple del Consell 8/4/2016). 
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Diversitat de culte 

 La Generalitat s’ha reincorporat al Consell Assessor de la Fundació Pluralisme i 
Convivència (octubre de 2015). 

 S’han mantingut reunions amb líders de les diferents confessions: catòlica, evangèlica, 
jueva i islàmica, entre d’altres. 

Promoció, defensa i respecte a la diversitat familiar  

 Per primera vegada en 2016 s’equipararan les famílies monoparentals a les 
nombroses en els beneficis previstos en la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, 
a través d’una modificació de la legislació mitjançant la Llei de Mesures Fiscals, Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per a l’exercici 2016 (aprovada 
en els Corts 21/12/2015). 

 També s’han equiparat les famílies monoparentals amb les nombroses en els beneficis 
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, així com en la puntuació d’accés als 
centres educatius. 

 
k. Promoure la paritat en els òrgans institucionals 
…i posar en funcionament un pla d’igualtat retributiva. 

Pressupostos amb perspectiva de gènere 

 61 programes pressupostaris, dels 107 que conformen els comptes públics de 2016, 
tenen incorporada la perspectiva de gènere. Tots analitzen l’impacte de les seues 
actuacions i plantegen mesures per a corregir situacions de discriminació. 

 Les principals actuacions en aquest sentit són: 

 Exigència, per l’Advocacia de la Generalitat, de l’informe d’impacte de gènere en la 
tramitació de les normes. 

 Incentius per a la contractació pública per a aquelles empreses que implanten plans 
d’igualtat o faciliten mesurades per a la conciliació. 

 Reforma de la llei electoral valenciana per a incrementar un 10% les subvencions 
electorals per als escons obtinguts per dones. 

 Activació del teletreball en l’Administració per a afavorir la conciliació. 

 Programes d’educació en igualtat i coeducació o plans de salut específics. 

 Compromís d’acabar amb el llenguatge sexista. 
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l. Apostar per unes administracions compromeses amb la cultura valenciana 
…i, especialment, en el paper del valencià. 

 

ELX2016 – Projecte 7: Pla Estratègic Cultural 

Pla Estratègic Cultural Valencià 

 Presentat #FesCultura, el primer Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020, dissenyat a 
partir d’un estudi encomanat a l’Àrea de Recerca en Economia de la Cultura de la 
Universitat de València. Es tracta d’un pla pioner a Europa, pel fet de definir les polítiques 
culturals mitjançant un procés participatiu i obert a la ciutadania mitjançant un estudi 
previ (31/3/2016). 

 Les grans línies d’actuació de Fes Cultura en el període 2016-2020 són la creació i la 
consolidació d’una vertadera indústria cultural valenciana, la democratització de 
l’accés a la cultura, la descentralització territorial, la internacionalització i la 
cooperació entre institucions. 

 Prevista una inversió de 500 M€ fins a 2020 amb el compromís que puga augmentar-
se si s’aconsegueix un finançament just. Això suposa arribar en 2020 al 1% del 
pressupost de la Generalitat. A més, es preveu que les mesures incloses puguen 
augmentar en un 7% la productivitat de l’economia valenciana. 

 Els 7 objectius de #FesCultura són: 

 Fomentar l’increment en 200 M€ de la despesa que fan els valencians i les valencianes 
en béns i serveis culturals.  

 Creació de 8.000 a 10.000 llocs de treball i augment del nombre d’empreses culturals 
a 12.000.  

 200.000 lectors més per a estar en la mitjana espanyola de lectura. 

 80 nous punts de lectura i incorporació de 300.000 usuaris a la xarxa de biblioteques. 

 Aconseguir 6 milions de visitants als museus valencians. 

 Aconseguir 2 milions d’espectadors teatrals anuals i incorporar 8.000 persones en la 
pràctica amateur d’arts escèniques.  

 Augmentar fins a 2,5 milions els espectadors de música en viu i duplicar l’oferta de 
concerts de música a 10.000.  

 Mesures immediates de #FesCultura: 

 Codi de Bones Pràctiques per a la Cultura Valenciana. 

 Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura. 

 Pla Valencià per a la Internacionalització de les Indústries Culturals i Creatives. 

 Pla Valencià del Mecenatge.  

 Pla Valencià de Democratització Cultural.  

 Pla Valencià de Foment de les Arts Escèniques. 

 Mesa de la Cultura Valenciana. 

Respecte a la diversitat cultural del poble valencià 

 Aprovada la Llei 1/2016, de 26 de gener, de derogació de la Llei 6/2015, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, de reconeixement, protecció i promoció dels senyals d’identitat del poble 
valencià (DOCV 27/1/2016), a iniciativa dels GP Socialista, Compromís i Podemos-Podem. 
El Consell manifesta el seu criteri favorable a la llei en la seua reunió de 20 de novembre de 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/27/pdf/2016_474.pdf
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2015. La Llei és aprovada amb l’oposició del PP i l’abstenció de la meitat dels diputats de 
Ciutadans (l’altra meitat vota a favor). 

 La Llei 6/2015 va ser aprovada únicament amb els vots favorables del Grup 
Parlamentari Popular. A la falta de consens amb la resta de forces de l’arc parlamentari 
es va afegir que la seua tramitació va comptar amb la qualificació d’innecessària tant 
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana com del Consell Econòmic i 
Social Comunitat Valenciana. 

 El respecte a la diversitat cultural del poble valencià ja està arreplegat i reconegut 
en l’article 12 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i, per tant, 
l’esmentada Llei 6/2015 és contrària a aquesta norma en delimitar numerus clausus que 
en cercenen l’esperit integrador. 

 El Consell acorda aprovar el criteri desfavorable a la tramitació parlamentària de la 
Proposició de Llei de reconeixement, protecció i promoció dels senyals d’identitat del 
poble valencià, presentada pel Grup Parlamentari Popular al maig de 2016. El Consell 
estima que continuen sent vàlides les consideracions que, en la reunió del dia 20 de 
novembre de 2015, ja va realitzar per a acordar el criteri favorable a la presa en 
consideració de la Proposició de Llei sobre la derogació de la Llei 6/2015, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, de reconeixement, protecció i promoció dels senyals d’identitat del poble 
valencià (Ple del Consell de 3/6/2016). 

Altres mesures per al foment de la cultura 

 Posada en marxa del projecte Palaus Transparents, a través del qual s’obrin les portes 
dels diferents palaus i immobles de la Generalitat a tota la ciutadania (27/8/2015). El 
projecte continua en 2016 mitjançant el disseny i la planificació del programa per a 
l’obertura de 26 palaus i edificis institucionals a la fi de 2016 o la celebració de Pasqua al 
Palau (29/3/2016). 

 El Consell acorda la constitució d’una comissió bilateral entre la Generalitat i l’Ajuntament 
d’Elx davant el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a realitzar les gestions pertinents 
per afavorir la creació d’una subseu del Museu Arqueològic Nacional en l’actual Museu 
d’Arqueologia i Historia il·licità com a ubicació permanent de la Dama d’Elx (15/4/2016). 

 Constituït el nou Patronat de les Arts el 30 de desembre de 2015. El pressupost per al 
2016 és de 22,7 M€. Respon a un procés de racionalització de les despeses i a la voluntat 
d’incrementar les activitats artístiques. D’aquesta inversió, 524.000 euros corresponen al 
Ministeri de Cultura, que en espais semblants a les Arts inverteix quantitats més elevades 
com és el cas del Teatre Reial de Madrid, amb més de 9 M€, o el Liceu de Barcelona, amb 
més de 7 M€ per a l’exercici de 2016. 

 Reunió del conseller d’Educació amb el ministre d’Educació per a oferir a l’Administració 
estatal la seua incorporació al Patronat del Palau de les Arts (9/3/2016). 

 Declaració de 2016 com l’any del pintor Ignasi Pinazo i Camarlench i la proclamació 
honorífica de Pinazo com a ambaixador de la cultura i la identitat valencianes a l’exterior. 
Aprovat pel Ple del Consell de 22/1/2016. 

 Conveni entre l’Institut d’Art Modern (IVAM), la Universitat de València (UV) i la Universitat 
Politècnica de València (UPV) per a la creació de la Càtedra d’Estudis Artístics. Segles 
XX/XXI - IVAM-UV-UPV. (Aprovat per Ple del Consell de 22/1/2016). 

 Les Falles optaran a ser Patrimoni de la Humanitat. El Consell de Patrimoni Històric, en el 
qual està representat el Ministeri de Cultura i les CCAA, ha ratificat la candidatura 
(2/10/2015). 
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Potenciar l’ús del valencià 

 El Consell acorda recuperar la Declaració d’Ares del Maestrat sobre l’ús del valencià 
en l’Administració pública. També aprova les mesures de la Comissió Interdepartamental 
per a l’aplicació de l’ús del valencià en l’Administració pública (Ple del Consell de 
4/12/2015). 

 Inici d’incoació de l’expedient de la declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial a favor 
de les Normes de Castelló, per iniciativa de la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i 
Esport (DOCV, 21/12/2015). 

 La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques recuperarà els cursos de coneixements de valencià dirigits específicament a 
jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i a la resta de funcionariat del 
món judicial de la Comunitat Valenciana, que van deixar de rebre aquesta formació 
lingüística en 2009 per falta de pressupost (18/11/2015). 

 Constituït el Ple de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià que ha de 
conduir l’organisme cap als sis nivells que estipula el Marc Europeu Comú de Referència 
per a les Llengües (19/11/2015). 

 Augment de les ajudes per al foment del valencià. 

 Adjudicades ajudes per al foment del valencià en els mitjans de comunicació social: 
empreses de televisió, ràdio i premsa en paper o digital, per import d’1,24 M€ amb 
càrrec al pressupost de 2015 (5/1/2016). La partida per al foment del valencià en 
mitjans de comunicació s’ha ampliat fins als 2,6 M€ per al 2016 (20/11/2015). 

 Educació destinarà 2,1 M€ en 2016 per al foment del valencià en l’àmbit empresarial 
i associatiu (13/1/2016). 

 Trobada de la Conselleria d’Educació amb ajuntaments, diputacions i representants de la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a coordinar els esforços de totes les 
administracions en matèria de política lingüística. Es tracta de la primera vegada en més 
de trenta anys d’autogovern que les diferents administracions presents en la reunió 
aborden accions conjuntes de promoció del valencià (3/6/2016). 

Foment del llibre i la lectura 

 Presentat el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura amb el lema «Llegim, llegim, 
llegim», encarregat per la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport a la Fundació 
pel Llibre i la Lectura (FULL), que compta amb representants dels editors, els llibreters i els 
il·lustradors. En 2016 es disposa d’una dotació específica de 250.000 euros que, juntament 
amb d’altres línies d’ajudes complementàries sumen 1,3 M€ (13/1/2016). 

 

Altres actuacions per a governar per a les persones 

Joventut 

SGH2016: Llei de Joventut, Adolescència i Infància. Substituirà, millorarà i ampliarà la Llei 
de Joventut de la Comunitat Valenciana 18/2010 

SGH2016: Creació d’una comissió valenciana de tuteles que elabore un nou model de gestió 
de tuteles 

SGH2016: Posada en funcionament d’un pla d’emancipació i acompanyament per a 
persones joves extutelades de la Generalitat 

SGH2016: Elaboració del Tercer Pla Integral de famílies, infància i adolescència 
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 Nova Llei de Joventut. Es dissenyarà una nova Llei valenciana de la Joventut 
consensuada amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) i es 
desenvoluparà un pla estratègic de joventut per al període 2016-2020 (27/10/2015). 

 Reunió del Consell Rector de l’IVAJ, en la qual s’ha lliurat un document proposat pel 
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana per a l’elaboració de la nova Llei de 
Joventut i en la qual es comptarà amb les propostes d’entitats, grups polítics i diversos 
departaments de la Generalitat (19/1/2016). 

 Pacte Valencià per la Infància. Com a conseqüència del Pacte Valencià per la Infància els 
treballs de la qual van concloure a les Corts el 24 de juny de 2016, juntament amb UNICEF, 
Save the Children i Creu Roja, la llei prevista de la joventut se segregarà en dues: Llei de la 
Joventut i Llei de la Infància i Adolescència. 

 Ajudes a programes de joves extutelats. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
convoca les subvencions per a 2016 dirigides a centres de dia i programes de prevenció, 
protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de 
protecció, i per a programes d’emancipació i autonomia personal de joves extutelats que 
hagen aconseguit la majoria d’edat. Per a aquestes ajudes es destina un pressupost de 
3,9 M€ (17/5/2016). 

 Iniciativa Xarxa Jove. Suposarà transformar l’estructura actual d’oficines de l’IVAJ en 250 
serveis locals de joventut que fusionen i establisquen sinergies amb altres recursos 
socials i amb altres municipis (28/10/2015). 

 Mesa per a l’Emancipació i la Inclusió dels joves. Es constitueix davall la coordinació de 
l’IVAJ i composta també per la DG del Servef i la DG d’Habitatge i el Consell de la Joventut 
de la CV, amb l’objectiu de coordinar polítiques transversals en ocupació, emancipació i 
formació no formal i en valors i amb les quals es vol donar resposta a les necessitats de la 
joventut de la Comunitat Valenciana (27/10/2015). 

Aposta per l’esport valencià 

 En elaboració un Pla Estratègic de l’Esport durant 2016 amb la participació de les 
universitats, les federacions esportives i els esportistes (18/9/2015). 

 S’incorporarà per primera vegada al procés d’admissió de l’alumnat en centres educatius 
de la Comunitat Valenciana l’accés directe d’estudiants que acrediten la condició 
d’esportista d’elit als centres educatius més propers al seu lloc d’entrenament (1/4/2016). 

 Per a l’any 2016, la Conselleria ha decidit concedir, després de la reunió de la comissió 
d’avaluació d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, la consideració d’esportista 
d’elit a un total de 2.851 esportistes de la Comunitat Valenciana, un 5% més 
d’esportistes d’elit que en 2015. 

 Pilota valenciana: 

 El Consell aprova el conveni entre Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport i la 
Universitat de València-Estudi General per a la creació de la Càtedra de Pilota 
Valenciana i la posada en funcionament dels seus continguts i objectius acadèmics. La 
Generalitat aportarà 30.000 euros (Ple del Consell 17/6/2016). 

 Jugadors d’escala i corda i de raspall, trinqueters, clubs i federació han constituïda la 
Comissió del Món Professional de la Pilota a iniciativa de la Conselleria d’Educació. 
Pretén elaborar un marc que permeta aconseguir l’estabilitat necessària i dignificar 
econòmicament tots els sectors implicats en el món professional de la pilota 
(10/12/2015). 

 Obertura del programa «Pilota a l’Escola» (8/3/2016). Pressupost de 100.000 €. 
L’objectiu és introduir la pilota a l’escola i despertar l’interés de l’alumnat. El programa 
es clausura el 31 de maig de 2016 després de promocionar l’esport autòcton en 321 
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centres educatius de tot el territori, la qual cosa suposa un increment del 23% de 
participació pel que fa a l’any anterior. 

Esdeveniments esportius 

 Volvo Ocean Race. El Consell donarà suport que la Volvo Ocean Race continue eixint 
des d’Alacant en les edicions de 2020 i 2023, amb un pressupost de 22 M€ per a 
cadascuna. El Consell aprovarà la creació d’una comissió per a la promoció, el seguiment i 
l’avaluació d’aquesta competició esportiva (11/5/2016). 

 El Consell d’Administració de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana aprova autoritzar el director general de l’entitat, la signatura de l’acord 
d’intencions amb Volvo Ocean Race (VOR) per a la celebració de les edicions de 2020 i 
2023 a Alacant com a port d’eixida (14/5/2016). 

 Aprovat l’acord pel qual autoritza a Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, SAU (SPTCV) a subscriure el contracte de port d’eixida de la Volvo 
Ocean Race (VOR) des d’Alacant per a les edicions de 2020 i 2023. S’ha aconseguit 
una millora de les condicions econòmiques respecte a les edicions anteriors (congelació 
del cànon per drets d’amfitrió), així com de l’eficiència i la transparència, amb la garantia 
que les actuacions estaran subjectes a la llei de contractes del sector públic (Ple del 
Consell 17/6/2016).  

Justícia 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015):  

- Sol·licitar informes a prevenció de riscos laborals per a conéixer la situació dels jutjats per a 
poder prioritzar reformes en els jutjats més necessitats.  

- Iniciar el diàleg amb els Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana per a revisar els 
barems del torn d’ofici que situa els costos en una situació de precarietat. 

- Crear una Comissió Interdepartamental per a millorar la reparació de les víctimes de delicte. 

SGH2016: Decret per a la creació d’una xarxa pública d’oficines d’atenció a les víctimes 
del delicte 

 Xarxa pública d’oficines d’atenció a les víctimes del delicte. Es preveu que el decret 
que arreplega la creació d’una xarxa pública d’oficines d’atenció a les víctimes del 
delicte entre en vigor en el termini de dos mesos. Aquesta xarxa substituirà les que ara 
gestiona la fundació privada Favide. La nova xarxa d’oficines serà de nova planta, amb 
servei públic gratuït i de gestió directa des de l’Administració general de Justícia, de la 
qual dependrà orgànicament i funcionalment (compareixença a les Corts de la consellera de 
Justícia en la Comissió de Justícia, Governació i Administració Pública 23/2/2016). 

 En l’actualitat la Comunitat Valenciana compta amb 16 oficines (6 a València, 7 a 
Alacant i 3 a Castelló) que són ateses únicament i exclusivament per lletrats, la qual 
cosa fa impossible l’atenció multidisciplinària que marca la llei. 

 Per decret del Consell es crearà i regularà tres oficines centrals, una en cada 
província i comptaran amb cinc psicòlegs, set treballadors socials, tres criminòlegs, cinc 
lletrats i tres auxiliars administratius. També es crearan 19 oficines comarcals, en els 
diferents partits judicials, per a cobrir les necessitats d’aquelles víctimes que no 
resideixen en les capitals de província. 

 Nova Oficina Judicial (17/5/2016) 

 El procés per a la creació del Servei Comú General, base de la nova oficina judicial 
(NOJ), s’inicia després de la reunió del grup de coordinació d’Alacant, de similar 
contingut a les que s’han celebrat a Castelló i València. S’inicia així la fase intermèdia 
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del procés d’implantació de la Nova Oficina Judicial a la Comunitat Valenciana, gràcies 
a l’acord subscrit entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques i quatre dels cinc sindicats amb representació en la 
Mesa Sectorial de Justícia. 

 La implantació de la NOJ pretén optimitzar i racionalitzar els recursos humans i 
materials disponibles amb la finalitat última d’oferir un servei més eficaç, ràpid i 
personalitzat als ciutadans i ciutadanes. Per a aconseguir-ho, el primer pas serà la 
creació d’un total de 35 serveis comuns generals (SCG) distribuïts en els diferents 
partits judicials. Aquest organisme conjuminarà el treball que actualment es realitza en 
els deganats i en els serveis comuns de notificacions i embargaments.  

 Model valencià de justícia gratuïta  

 Torn d’ofici. S’incrementa la dotació dels lletrats de torn d’ofici i recuperen el poder 
adquisitiu perdut en 2012. El pressupost per a sufragar el cost de la Justícia gratuïta a la 
Comunitat Valenciana creixerà en 2016 fins als 24,6 M€, 4,6 milions més que el 
pressupostat per a 2015 (9/11/2015). Els nous barems s’aplicaran amb efecte retroactiu 
des de l’1 d’octubre (3/12/2015). 

 Acord amb els consells valencians de col·legis d’advocats i procuradors per a 
implantar un nou model de justícia gratuïta a la Comunitat Valenciana, que inclourà 
nous torns d’ofici i ampliarà l’àmbit d’actuació dels serveis d’orientació jurídica per a 
donar una cobertura més bona a les persones que pateixen qualsevol tipus de 
discapacitat, als immigrants i als qui compleixen penes de privació de llibertat 
(21/6/2016). Pas previ a l’aprovació del nou reglament de justícia gratuïta. 

 Infraestructures judicials 

 Aprovat el conveni mitjançant el qual l’Ajuntament d’Alcoi cedirà a la Generalitat l’ús 
d’un immoble municipal perquè s’hi situen els jutjats i la fiscalia del partit judicial, 
així com altres serveis per a l’Administració de Justícia en la capital de la comarca de 
l’Alcoià (Ple del Consell de 13/5/2016). 

 Auditoria sobre l’estat dels edificis de les seus judicials, realitzat per l’Invassat, 
per a definir les prioritats en les inversions necessàries en els edificis judicials (9/2015). 

 Sol·licitud al Ministeri de Justícia perquè inicie la tramitació administrativa per a crear 10 
nous jutjats a la Comunitat Valenciana durant l’any 2016 després que l’anterior 
Consell renunciara en 2011 a la posada en marxa de 15 noves unitats judicials 
autoritzades en 2010 pel Ministeri de Justícia (20/11/2015). 

- Els Pressupostos GV 2016 preveuen els recursos econòmics per a dotar amb 
persones i material els 10 nous jutjats; la ubicació encara està per determinar. 

 Inversions per a millora de la justícia en 2015, per 860.000 €, segons conveni signat 
amb Ministeri Justícia (9/9/2015). Es dedicarà a programes de millora del servei 
d’assistència jurídica gratuïta o en projectes d’impuls de les noves tecnologies que 
coadjuven a una justícia més àgil, accessible i de qualitat. 

- El conveni formalitza el compromís financer inclòs en un acord del Consell de 
Ministres del 22 de maig de 2015 pel qual es va aprovar la distribució d’un crèdit 
total de 6 M€ entre les comunitats autònomes que tenen transferides les 
competències de Justícia a invertir en els objectius fixats per la Conferència 
Sectorial d’Administració de Justícia celebrada el 8 d’abril anterior. 

 Recursos humans en l’àmbit de la justícia: 

 Posada en funcionament d’un pla de reforç als registres civils de la Comunitat 
Valenciana per a millorar l’atenció que presten als usuaris. Es reforcen amb un total de 
16 funcionaris els registres civils que presenten una major càrrega de treball, 
s’impartiran cursos de formació i s’implantarà un servei informatitzat de cita prèvia i 
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gestió de cues en tots aquells registres civils cap de partit judicial que no disposen 
d’aquest servei (27/10/2015). 

 Nou model d’oficina fiscal. La Direcció General de Justícia començarà a l’abril de 2016 a 
implantar la nova oficina fiscal, el model de la qual ha sigut acordat en la reunió de la 
comissió mixta que canalitza les relacions entre la Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i la Fiscalia del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana. Millorarà l’organització i l’execució del treball a les 
fiscalies valencianes, amb la qual cosa s’aconseguirà una major eficàcia i eficiència en la 
distribució i gestió d’aquestes (29/2/2016). 

Dret Civil Foral Valencià 

 Declaració institucional en defensa del Dret Civil Foral Valencià. Aprovada pel Consell 
(ple d’1/04/2016) una declaració institucional en defensa de la competència exclusiva de la 
Generalitat sobre la conservació, el desenvolupament i la modificació del Dret Civil 
Foral Valencià.  

 S’insta al Govern d’Espanya a retirar els recursos d’inconstitucionalitat formulats 
contra la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de règim econòmic matrimonial 
valencià; la Llei 5/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de relacions familiars dels fills i 
filles els progenitors dels quals no conviuen i, finalment, de la Llei 5/2012, de 15 
d’octubre, de la Generalitat, d’unions de fet formalitzades a la Comunitat Valenciana. 

 Llei del Règim Econòmic Matrimonial Valencià. El Ple del Tribunal Constitucional 
estima el recurs presentat pel Govern contra la Llei del règim econòmic matrimonial 
valencià (LREMV) i l’ha declarat inconstitucional i nul·la. La sentència no tindrà efectes 
retroactius, de manera que les unions formalitzades en els últims huit anys seguiran amb el 
mateix repartiment de béns que van pactar en casar-se (5/5/2016). 

 Reunió entre la Conselleria de Transparència, i els degans de les facultats de Dret 
valencianes, per a analitzar la situació del Dret Civil Valencià, després de la sentència 
del TC que anul·la la Llei de règim econòmic matrimonial valencià. Culmina el conjunt 
d’accions i reunions amb els interlocutors valencians que podien realitzar aportacions 
des del punt de vista tècnic i jurídic sobre les conseqüències de la citada sentència i 
com afecta a les competències en matèria de Dret Civil Valencià (16/6/2016). 

 Llei d’unions de fet. El Ple del Tribunal Constitucional ha estimat parcialment el 
recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern contra la Llei d’unions de fet 
formalitzades de la Comunitat Valenciana, aprovada l’octubre de 2012. La sentència afecta 
els preceptes que regulen les conseqüències civils d’aquestes unions de fet, en entendre 
que depassen el marge de competència que la Constitució atribueix a les Comunitats 
Autònomes per a la «conservació, modificació i desenvolupament» dels «drets civils, forals 
o especials, allà on n’hi haja» (article 149.1.8 de la Constitució Espanyola). Per contra, 
desestima el recurs pel que fa a aquells altres preceptes que no tenen caràcter civil i que 
serveixen a la Comunitat Autònoma per a regular aspectes de les unions de fet que 
incideixen en l’exercici de les seues competències (23/6/2016) 

 Comissió de Codificació Civil Valenciana. Reunió de la Comissió de Codificació Civil 
Valenciana per a analitzar la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la Llei de 
règim econòmic matrimonial valencià (11/5/2016).  

 El Consell aprova una declaració institucional en relació amb la sentència del Tribunal 
Constitucional (TC) de 28 d’abril de 2016, per la qual es declara inconstitucional la Llei de 
règim econòmic matrimonial (13/5/2016). 

 La declaració mostra el punt de vista del Consell sobre aquesta sentència, que acata en 
virtut del principi de lleialtat constitucional, però sobre la qual en manifesta la 
discrepància més profunda. 
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 La sentència posa la Comunitat Valenciana en una situació de greuge comparatiu 
amb altres Comunitats Autònomes, a les quals sí que s’han reconegut competències 
per a legislar sobre el seu dret civil propi, per la qual cosa s’exigeix al Govern de l’Estat 
la retirada immediata dels recursos pendents davant el Tribunal Constitucional. 

 El Consell declara assumir el compromís total de defensar l’evolució oberta del dret civil 
valencià i usar totes les vies jurídiques possibles per a la seua actualització, sense 
descartar la petició de la reforma de l’article 149.1.8 de la Constitució Espanyola.  

 El 29 de juny de 2016 se celebra un acte institucional en defensa del Dret Civil 
Valencià.  

Seguretat i protecció ciutadana 

SGH2016: Llei de coordinació de policies locals. Desenvolupar un nou marc normatiu en 
matèria de Policia Local 

 Coordinació de Policies Locals. Aprovada la Llei 3/2016, de 23 de març, de la 
Generalitat, de modificació dels articles 33 i 33 bis de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de 
policies locals i coordinació de les policies locals de la Comunitat Valenciana (DOCV 
29/3/2016). Llei aprovada per les Corts a iniciativa el Grup Parlamentari Compromís, amb 
els vots a favor dels grups parlamentaris Compromís, Socialista i Podemos-Podem (PP vota 
en contra i Ciutadans s’absté). El Consell va manifestar a les Corts el seu criteri favorable a 
la presa en consideració de la Proposició de llei en el Ple del Consell de 31/7/2015: 

 Es modifica de manera puntual la Llei 6/1999 de coordinació de policies locals (DOCV 
29/3/2016). S’elimina el límit d’edat per a accedir al cos de policies i no hi haurà una 
reserva de places per a militars. 

 S’ha constituït la comissió de coordinació de la Policia Local per a l’elaboració d’una 
nova Llei de coordinació dels policies locals. S’ha lliurat un esborrany de 
l’avantprojecte als diferents sindicats (abril de 2016). 

 Pla de Protecció del Patrimoni Cultural. La Conselleria d’Educació i l’Agència de 
Seguretat i Resposta a les Emergències han elaborat un Pla de Protecció del Patrimoni 
Cultural que implica als agents de la Policia autonòmica i Policia local en la vigilància, 
preservació i protecció dels jaciments arqueològics, béns d’interés cultural i altres elements 
patrimonials de la Comunitat Valenciana (3/5/2016). 

Emergències 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Creació de l’Agència Valenciana de Resposta 
a les Emergències que aglutinarà la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana amb 
un comandament únic. 

SGH2016: Llei de creació de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències 

 Llei de creació de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències. Aprovat el 
projecte de Llei pel qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergències (AVSRE), organisme autònom adscrit a la Presidència de la Generalitat al 
qual s’encomana l’execució de les polítiques de la Generalitat en matèria d’interior, 
seguretat pública, protecció ciutadana i coordinació de policies locals (Ple del Consell de 
17/6/2016). 

 Per al compliment de les seues finalitats, l’AVSRE desenvoluparà i coordinarà la política 
i els programes en matèria de protecció civil i gestió d’emergències; elaborarà el Pla 
Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana, els plans especials, els 
procediments d’actuació i els protocols operatius del Centre de Coordinació 
d’Emergències i del 112 Comunitat Valenciana, i gestionarà el Registre Autonòmic de 
Plans d’Autoprotecció. 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/29/pdf/2016_2080.pdf
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 També establirà els mitjans per a fomentar actuacions que contribuïsquen a la 
prevenció de sinistres, a l’atenuació dels seus efectes i, en general, a la presa de 
consciència i sensibilització de la ciutadania de la importància de la protecció civil; 
gestionarà el Centre de Coordinació d’Emergències; s’encarregarà de l’extinció 
d’incendis forestals i la coordinació de la recerca de les causes, i coordinarà les 
actuacions de la Generalitat amb altres administracions públiques en matèria de 
protecció civil i gestió d’emergències. 

 Igualment, s’ocuparà de la direcció i la gestió de les polítiques de la Generalitat en 
matèria de seguretat pública i seguretat ciutadana; la gestió del Registre de policies 
locals de la Comunitat Valenciana; l’estudi, assessorament i elaboració del 
desenvolupament normatiu en matèria de policies locals de la Comunitat, i dirigirà i 
gestionarà les polítiques relacionades amb la formació i selecció de policies locals i dels 
serveis de bombers, la formació dels serveis essencials i complementaris 
d’emergències. 

 Planificació territorial d’emergències i d’actuació enfront de riscos: 

 Inundacions. Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació a la 
Comunitat Valenciana (PATRICOVA). Aprovat pel Ple del Consell (29/10/2015). 

 Radiologia. L’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències impulsarà el Pla de 
Vigilància Radiològica en Emergències per a la Comunitat Valenciana juntament amb 
la Universitat Politècnica i la Universitat de València, encarregades de la seua 
realització 3/2/2016). 

-  Reunió anual a la seu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), de la Comissió 
Mixta de Seguiment de l’acord d’encàrrec de funcions que el CSN té signat amb la 
Generalitat Valenciana, per a inspeccions i control d’instal·lacions radioactives de 
segona i tercera categoria, i per a la inspecció de transports a la Comunitat Valenciana. 
La secció radiològica de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha 
realitzat un total de 31 inspeccions, durant el primer trimestre de 2016, el 26% de la 
planificació aprovada per a enguany. En 2015 es van dur a terme un total de 169 
inspeccions, amb la qual cosa es va complir en més del 100% la planificació per a l’any 
2015. (3/5/2016). 

 Programes de formació i recerca en seguretat i emergències: 

 Pla Anual de Formació de l’Institut Valencià de Seguretat Pública 2016-2017. 2.104 
agents de la policia local o de la unitat adscrita de la Policia Nacional realitzaran un dels 
8.532 cursos que s’han sol·licitat en seguretat, i 1.103 persones relacionades amb les 
emergències com bombers, tècnics o brigades d’emergència, ho faran en un dels 3.914 
cursos de l’àrea d’emergència (14/3/2016). 

 Signatura de convenis de col·laboració entre el Consell i les universitats públiques 
de la Comunitat Valenciana en matèria de seguretat i emergències, que implica la 
posada en funcionament de projectes i programes de formació, recerca i 
desenvolupament en els camps de l’ètica i la deontologia, la mediació, la gestió policial 
de la diversitat, la prevenció i la lluita contra la violència de gènere, la seguretat en les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació i la formació en habilitats i recursos 
per als diferents comandaments (9/5/2016). 

 El Nou Mapa de la Formació Professional Valenciana (10/5/2016) presenta com a 
novetat principal, l’oferta del pròxim curs de 6 títols nous que per primera vegada 
s’impartiran a la Comunitat Valenciana, entre els quals els cicles de grau mitjà 
d’Emergències i Protecció Civil, i del grau superior de Coordinació d’Emergències i 
Protecció Civil (10/5/2016). 

 Centre de Seguretat i Emergències a Oriola. El Consell impulsarà el Centre de Seguretat 
i Emergències a Oriola que es troba paralitzat des de 2012. Es tracta d’un projecte inclòs en 
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2010 en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat 
Valenciana (PIP), paralitzat a causa que l’empresa responsable del projecte es va declarar 
en situació de concurs de creditors (9/6/2016). 

Accessibilitat 

 Constitució de la Mesa per l’Accessibilitat de la Comunitat Valenciana que pretén 
fomentar i fer realitat la participació de tots els implicats per a aconseguir un entorn lliure de 
barreres de tot tipus. S’han creat dues comissions: la de Transports i la d’Edificació i Entorn 
Urbà (23/2/2016): 

 La Generalitat ja ha començat a instal·lar les Plataformes fixes per a Persones de 
Mobilitat Reduïda (PMR) en la xarxa de Metrovalencia que faciliten l’accessibilitat 
d’aquest col·lectiu en el trànsit entre l’andana i els trens. Al mes d’abril s’escometran les 
obres corresponents a deu estacions, en concret les de Bétera, Túria, Plaça Espanya, 
Safranar, Paterna, l’Eliana, Salt de l’Aigua, Nou d’Octubre, Marítim-Serrería i Amistat-
Casa de Salut, que s’espera estiguen acabades abans de l’estiu. Quan acaben aquests 
treballs, s’iniciarà una nova fase de deu estacions més, a executar en 2017 (Paiporta, 
La Canyada, Machado, Mislata, Mislata-Almassil, Faitanar, Manises, Rosas, Aiora i 
Aragó). 

 En el primer trimestre de 2016 es va a publicar l’ordre en matèria d’ajudes a la 
rehabilitació, que preveu quasi 12 M€, amb l’aportació del Ministeri i la Conselleria, per 
a la sostenibilitat i accessibilitat dels edificis.  
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4. Nou model productiu 

 
«El desplegament d’un nou model productiu és un requisit per a l’eixida de la 
crisi i la generació de benestar a llarg termini. Ha de basar-se en el 
coneixement, la recerca i el desenvolupament innovador i articular-se sobre el 
principi de sostenibilitat (social, productiva, ambiental, política)» 

Bases del nou model productiu 

 Document d’Elx. Informe al Ple del Consell (25/3/2016) elaborat per la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic, per a la implantació a la Comunitat Valenciana d’un nou 
model econòmic, que fixa les línies estratègiques per a la transformació del model 
econòmic. Després de les aportacions de totes les conselleries, el Ple del Consell 
(15/4/2016) aprova mitjançant Acord les bases i els elements orientadors per a la 
transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana (Document d’Elx, 
ELX2016). 

 El plantejament del Consell aposta per un model econòmic basat en la millora de la 
productivitat a través de la incorporació de coneixement als processos productius, i 
emfatitza la convergència estratègica entre els objectius de millorar d’una manera 
sostenible la competitivitat a través de la millora de la productivitat, i el manteniment 
d’un model social desenvolupat. 

 Entre les línies estratègiques que són clau per a avançar en la implantació d’aquest nou 
model productiu, es troba el desenvolupament de la capacitat innovadora de les 
empreses, per a la qual cosa s’ha constituït ja el Consell Valencià de la Innovació, que 
impulsarà la creació de l’Agència Valenciana d’Innovació. 

 Es considera essencial impulsar la transformació modernitzadora de l’estructura 
productiva valenciana, dotant-la d’un nivell més alt de sofisticació, amb tecnologia més 
avançada que produïsca un valor afegit més elevat. 

 Incideix també a recuperar la inversió i el finançament empresarial, treballant per 
augmentar la confiança a llarg termini dels inversors, promovent també que els 
projectes valencians tinguen finançament adequat, per a la qual cosa es reforça el 
paper de l’Institut Valencià de Finances com a banc públic de la Generalitat. A més, a 
través de l’IVF es reforça l’obtenció de recursos de fons del BEI i del Pla Juncker. 

 Un determinant fonamental d’un model econòmic basat en el coneixement és el nivell 
de formació del conjunt de la població i un sistema educatiu més connectat amb el 
sistema econòmic i el món empresarial. 

 Avançar en un model de relacions laborals que acabe amb la precarietat laboral i 
impulse la creació d’ocupacions de qualitat i salaris dignes.  

 Fomentar l’economia social, augmentant el grau d’implantació de les entitats 
d’economia social en els diferents sectors productius. Apostar per una societat de les 
atencions, com a font de riquesa sostenible i no deslocalitzable. 

 Apostar per la internacionalització i el creixement empresarial competitiu, generant 
una economia de base exportadora. Per a aconseguir-ho, és necessari millorar la 
logística d’aquesta comunitat, impulsat infraestructures com el Corredor Mediterrani.  

 L’Acord del Consell destaca la necessitat de fomentar la igualtat i la integració social, 
sense deixar de costat l’equilibri mediambiental i territorial, ambdues com a 
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estratègies transversals que han de ser considerades en totes les actuacions de política 
econòmica. 

 És essencial deixar a un costat la confrontació i buscar els punts d’acord, per a la qual 
cosa ja s’ha constituït la Mesa de Diàleg Social, que comptarà amb tres meses 
sectorials especialitzades en el creixement econòmic, la recuperació social i les 
polítiques públiques. El Consell ha presentat el Document d’Elx ja a la consideració dels 
agents econòmics i socials a través de la Mesa de polítiques públiques (17 de juny de 
2016), i està previst portar-lo també al Ple de la Mesa General de Diàleg Social. 

 Presentació del nou model productiu. Presentat pels consellers d’Economia i d’Hisenda, 
el nou model econòmic del Consell parteix de 20 projectes tractors concrets, als quals 
aniran sumant-se noves iniciatives en el procés de desplegament en les Conselleries, i 
integrarà també les aportacions d’empresaris, sindicats, universitats i associacions. El 
Consell pretén que el procés de reflexió sobre la transformació del model econòmic siga un 
procés col·lectiu, coordinat, obert i amb un alt grau de contrast social (26/4/2016). 

 Alguns projectes se centren en la innovació, com són l’impuls de l’Agència Valenciana 
de la Innovació, i l’Estratègia Regional en Innovació. 

 Altres projectes s’orienten cap a la promoció del sector industrial com el Pla de 
R+D+I de l’IVACE, el Pla d’Industrialització, el Pla Energètic de la Comunitat Valenciana 
2020 i el RIS 3 CV (Estratègia d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació). 

 Les empreses valencianes veuran augmentar les seues oportunitats amb iniciatives 
com la transformació de l’IVF en banc de foment empresarial, la refundació del 
SERVEF, el Pla Integral de Formació i Qualificació Professional, la nova Estratègia de 
suport a l’Emprenedoria, la Xarxa Exterior de la Comunitat Valenciana i l’extensió de 
bones pràctiques empresarials i els instruments financers que siguen impulsats amb 
Fons Estructurals 

 Les infraestructures són un altre dels grans eixos del nou model econòmic que es veu 
reflectit en projectes com la Connexió amb el Port de València, l’espai intermodal Font 
de Sant Lluís i, sobretot, el Corredor Mediterrani. 

 Tot això, sense oblidar altres àrees com la seguretat i salut en el treball amb el Pla 
d’Actuacions de l’Invassat, la promoció de la cultura amb el Pla Estratègic Cultural, la 
millora de les regulacions i la simplificació administrativa, el Pla Integral de 
l’Economia Social, i el Pla de Millora de la Reputació de la Comunitat Valenciana. 

 Grup de Treball Model Econòmic. Aquest grup, format per representants de les 
Conselleries d’Hisenda i Model Econòmic i d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, ha mantingut reunions periòdiques de coordinació per al disseny i la 
implementació de l’estratègia per a la transformació del model econòmic de la Comunitat 
Valenciana i en la seua reunió de 8 de juny de 2016 han establit els principals punts del 
treball a desenvolupar durant els pròxims mesos. Els punts més rellevants sobre els quals 
se centren les tasques del grup de treball són els següents: 

 Establir contactes amb agents socials, organismes i entitats rellevants en matèria de 
model econòmic. 

 Elaboració del qüestionari per a la participació dels premis Jaume I d’Economia en el 
procés de fixació del nou model econòmic. 

 Disseny i implementació del procediment d’interlocució amb les conselleries i ens per al 
desplegament del model econòmic. 

 Determinar les vies de col·laboració d’estudis, investigadors i professionals de 
reconegut prestigi en l’elaboració de l’estratègia per a la transformació del model 
econòmic. 
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a. Apostem per la reindustrialització de la nostra economia 
…per a la recuperació de l’agricultura valenciana, per l’impuls d’un turisme sostenible i de 
qualitat i per un model de comerç equilibrat que done suport al comerç de proximitat 

Reindustrialització de l’economia valenciana 

SGH2016: Llei de mineria sostenible. Regulació de l’activitat minera amb sectors com el del 
marbre a Alacant i altres llocs de la Comunitat per a trobar l’equilibri entre impacte 
mediambiental i producció 

ELX2016 - Projecte 4: Pla d’Industrialització 

Pla d’Industrialització 

 Antecedents. La reindustrialització és un objectiu essencial del nou Consell. Per això es 
crearan meses comarcals i per unitats productives dirigides a potenciar la participació 
de les empreses en la redefinició del model industrial i econòmic, per a vertebrar el territori i 
conéixer les necessitats de cada zona (28/11/2015). 

 L’Estratègia de Política Industrial de la Comunitat Valenciana (CV) es va aprovar al 
novembre de 2010 amb la finalitat d’impulsar la competitivitat regional amb l’horitzó 
temporal situat en 2015. Fruit de l’acord entre els agents econòmics i socials es 
desenvolupa i impulsa l’Observatori de la Indústria i els Sectors Econòmics 
Valencians, una plataforma de participació en la configuració de les accions a 
desenvolupar per la Generalitat en matèria de competitivitat. 

 La segona recessió de 2012 va obligar a realitzar una redefinició de l’Estratègia que va 
ampliar l’horitzó a 2020 per a adaptar-la a les noves circumstàncies i sincronitzar-la 
amb els objectius europeus. Així es va crear l’EPI Visió 2020 en la qual es definien 
objectius generals, intermedis i accions estratègiques a desenvolupar durant el període. 
Al desembre 2015 l’Observatori es va reunir amb la finalitat d’analitzar la situació 
econòmica de la CV i dels seus principals sectors econòmics i proposar els canvis que 
s’estimen oportuns, tant en els objectius generals com en les accions prioritàries que 
s’han realitzat des de les diferents àrees competencials de l’administració. 

 Elaboració d’un full de ruta per a la reindustrialització. Pròxima posada en 
funcionament d’un pla per a elaborar el full de ruta per a reindustrializar la Comunitat. 
Hi ha previst iniciar el procés per a reindustrializar les comarques de l’Alcoià, el 
Comtat i La Vall d’Albaida, una zona estratègica tradicionalment industrial que ha patit 
especialment els efectes de la crisi en el sector del tèxtil en les últimes dècades 
(8/10/2015), així com en la comarca dels Ports de Castelló. 

 Reinserció laboral dels treballadors de la comarca del Camp de Morvedre. Un dels 
objectius principals és la recol·locació i reinserció dels treballadors de Bosal (5/11/2015). 

 La Generalitat, a través del Servef, ha sol·licitat formalment a la Unió Europea que els 
ex treballadors de Bosal puguen rebre ajudes del Fons Europeu d’Adaptació a la 
Globalització (FEAG). 

 Es beneficiaran també del nou plec de comercialització de Parc Sagunt.  

 Pla de Modernització Industrial 2015. S’amplia el pressupost inicial del programa 
d’Instruments Financers per a Projectes del Pla de Modernització Industrial 2015 de 
l’IVACE. Permetrà la posada en funcionament de 120 projectes de modernització 
tecnològica (14/11/2015). 

Llei de mineria 

 En elaboració la proposta d’avantprojecte de llei, que serà presentat pròximament al 
sector en la Mesa de la Mineria de la CV. Actualment la CV no té una norma amb rang 
legal per a aquesta matèria, estant vigent una llei estatal bàsica preconstitucional (1973) 
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que es va promulgar davall uns criteris molt allunyats dels principis i valors de sostenibilitat 
social, mediambiental i econòmics vigents en l’actualitat. A l’Estat se li ha sol·licitat 
l’actualitze, sense resultat, per la qual cosa és necessari escometre la renovació normativa 
des de les competències autonòmiques. 

 Amb la finalitat, essencialment, de cohonestar l’aprofitament ordenat i sostenible dels 
recursos naturals miners disponibles (marbre a Alacant, argiles a Castelló i València, etc.) al 
nostre territori (lligats al desenvolupament econòmic d’importants sectors productius 
radicats a la CV que els utilitzen com a matèria primera: ceràmic, construcció, etc.) amb els 
valors ambientals i d’ordenació territorial que facen aquest sector sostenible en el sentit 
més ampli i ambiciós. 

 La proposta també aprofundirà decididament en la coordinació de les diferents 
Administracions Públiques i òrgans que hi intervenen, amb diferents pronunciaments i 
informes, a fi de simplificar al màxim la càrrega administrativa associada a l’obtenció dels 
diferents permisos que habiliten per al desenvolupament de les activitats mineres, així com 
en la introducció d’elements de participació sectorial i social que asseguren el màxim 
consens, especialment dels territoris afectats per les activitats extractives, en les decisions 
administratives que s’han d’adoptar. 

 Es tracta de disposar d’una norma ajustada a la realitat del nostre temps per al 
desenvolupament de les activitats mineres en el nostre territori davall els principis del 
desenvolupament sostenible vigents en les societats més avançades, que evite la 
proliferació de problemàtiques (en aquest sentit, preventiva) i permeta un desenvolupament 
ordenat de l’activitat minera aprofitable existent a la CV. 

Àrees industrials i sòl 

SGH2016: Decret d’àrees industrials. De la mà d’empresaris, ajuntaments i la Federació de 
Polígons Industrials, es regularan els espais destinats a les empreses i les indústries. Es 
marcaran les línies i requisits que hauran de seguir les noves zones i també les obligacions, 
deures i serveis de cadascun dels agents participants en els polígons existents 

 Nova Llei d’àrees industrials. En elaboració la nova normativa que el Consell està 
preparant amb l’objectiu de posar en valor i revitalitzar els més de 700 parcs industrials 
de la Comunitat (10/04/2016). 

 Norma de qualitat d’àrees industrials. Elaborat el projecte de norma sobre qualitat sòl 
industrial. Els polígons industrials constitueixen una activitat econòmica d’interés 
estratègic per a la Comunitat Valenciana. La norma pretén dotar als polígons 
d’infraestructures precises per a escometre projectes industrials adequats, aconseguir el 
manteniment correcte, fomentar i regular l’associacionisme entre les empreses 
instal·lades en un mateix polígon, impulsar la col·laboració entre universitats, 
organismes públics de recerca i sector productiu, facilitar el disseny d’un pla de sòl 
industrial, així com la seua comercialització.  

 Elaboració del mapa de sòl industrial. Permetrà conéixer tots els sòls industrials situats a 
la Comunitat Valenciana, les seues infraestructures i serveis, així com, en última instància, 
la disponibilitat i el preu. Fins hui s’han enviat sol·licituds d’informació a tots els 
ajuntaments (543), i se n’ha rebut resposta de 224. Aquestes respostes més el treball de 
camp realitzat han permés indexar 266 polígons industrials, fins a juny de 2016. 

 PARC Sagunt. El parc empresarial PARC Sagunt adapta el preu de comercialització de 
parcel·les a la situació actual de mercat. El metre quadrat de sòl industrial del parc 
disminuirà una mitjana de 13% depenent de la superfície de les parcel·les (9/5/2016). 

 Adjudicació de parcel·les industrials 

 Escripturada una parcel·la de 1.353,87 m2 al parc empresarial El Campaner, a Alcalà 
de Xivert, en la modalitat de dret de superfície. Permetrà la posada en funcionament 
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d’un projecte emprenedor dedicat a la fabricació i envàs de suplements 
d’alimentació (31/3/2016) 

 Arrendada una nau industrial al Parc Empresarial Nuevo Tollo d’Utiel, per a la 
implantació d’un comerç destinat a la venda de llavors. 

 L’IVACE lliura 12 parcel·les de sòl industrial al Parc Empresarial El Maigmó de Tibi a 
una empresa d’enginyeria. S’ha formalitzat l’escriptura en la modalitat de dret de 
superfície sobre una superfície de 12.222,98 m2. L’empresa invertirà prop de 4,5 M€, 
970.000 euros per a la posada en funcionament del projecte empresarial i 3,5 milions 
d’euros per a R+D+I i generarà un total de 24 noves ocupacions (15/6/2016). 

Recuperació de l’agricultura valenciana 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/07/2015): Aprovació del Pla de Desenvolupament Rural 

SGH2016: Llei d’ordenació i modernització d’estructures agràries 

SGH2016: Llei d’integració ramadera 

SGH2016: Llei de l’IVIA 

Les bases de l’estratègia per a l’agricultura en l’exercici 2016 se centren en 6 eixos que 
s’estan definint mitjançant la participació i el diàleg amb els màxims representants del sector 
agrari valencià (19/01/2016).  

 Eix 1. Ordenació i modernització d’estructures del sector agroalimentari, que 
comptarà amb la Llei d’ordenació i modernització d’estructures agràries, ja en 
preparació i que es donarà a conéixer al llarg de l’exercici 2016. La Llei pretén incrementar 
la competitivitat en la producció agrària valenciana, millorar la renda de les persones que 
treballen en l’agricultura i la ramaderia, així com articular mecanismes per a aconseguir 
explotacions de dimensions econòmiques viables. 

 Convocatòries i resolucions d’ajudes: 

- Es recuperen les ajudes per a modernització de regadius, que no es 
convocaven des de l’any 2011, dotades amb 1 M€ en 2016 (5/1/2016). 

- Publicada l’Ordre 8/2015 d’ajudes a la reposició d’ametlers afectats per la 

sequera (DOCV 13/12/2015). Pressupost 2015/2016: 2,4 M€. 

- Publicada la Resolució de les ajudes per a les entitats de reg amb augment 
addicional dels imports 2016/2019 a 10,39 (DOCV 9/6/2016), beneficiant a 26 
entitats de reg. 

- Resolta la convocatòria addicional de plans de reestructuració i reconversió 
de vinyer per al període 2016-2018 

- Publicada la Resolució per la qual es convoquen per a l’exercici 2016 les 
ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel 
a la CV (DOCV 24/2/2016). 

- Publicació de la línia pressupostària i l’import màxim per a l’exercici de 2016 de 
l’Ordre 10/2011, de 24 de març, per la qual s’apliquen els barems 
d’indemnització per sacrifici obligatori d’animals sospitosos, malalts o amb 
el risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la 
declaració oficial d’una malaltia, o formant part de les campanyes de control o 
eradicació de malalties en la CV (DOCV 9/3/2016). Pressupost de 460.000 €. 

- Dotació de 25 M€ de la línia de suport a l’Assegurança Agrària Combinada. 
S’ha aconseguit ja incloure als productors de la nova DO Granada Mollar. 
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- Convocades per 2,7 M€ les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat 
Valenciana per a la promoció en mercats de països tercers arreplegades en el 
Programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol (4/02/2016). 

- Iniciats els treballs de condicionament dels camins i infraestructures de reg 
afectats per les pluges torrencials de novembre de 2015. Atesa la magnitud del 
succés, la Conselleria d’Agricultura ha pogut sumar als 1,5 M€ aportats pel Fons 
de Contingència, 3 M€ de fons propis. 

 Infraestructures hidràuliques i regadius: 

- Finalitzada la construcció de l’embassament La Cuesta, i tramitat el projecte 
del Tram VII de la Conducció del Marge Dret del Vinalopó. Amb això, el 
postransvasament en el marge dret està ja conclòs. 

- Iniciats els treballs de l’Estudi Agronòmic per a la redacció del Pla d’Obres de 
Millora dels Regadius de la Vega Baixa. 

- Finalitzades obres de reparació dels camins i infraestructures de reg 
afectades per les pluges torrencials d’agost de 2015, declarades d’emergència, 
per valor d’1,5 M€ en el Racó d’Ademús.  

 Concentracions parcel·làries: 

- Finalitzada la concentració parcel·lària de Jarafuel i la construcció de la nova 
xarxa de camins corresponent a aquesta concentració amb un import d’1,2 M€. 

- Iniciats els treballs per a la concentració parcel·lària de Aras de los Olmos. 
A l’abril es va celebrar una consulta popular en el municipi que va eixir favorable 
a aquesta concentració. 

- Acordat reprendre els treballs de concentració parcel·lària a la marjal de 
Pego-Oliva, afectats per la declaració del Parc Natural i que havien d’haver sigut 
represos després de la formulació del PRUG del Parc, fa ja uns quants anys. 

 Celebració de la primera Mesa de la cadena agroalimentària per a debatre solucions 
al problema dels preus percebuts en cítrics (abril de 2016). 

 La Comunitat Valenciana ha defensat la inclusió de nous productes en les mesures de 
suport al «Veto Rus», i a partir del segon semestre de 2016 també tindran cobertura: 
caqui i cireres. 

 Eix 2. Avançar cap a un sistema d’informació i transferència agroalimentari valencià, 
per al qual serà necessari desenvolupar una nova Llei de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries (IVIA), per a actualitzar i fer més operativa, sostenible i 
funcional la dinàmica de treball i continguts de l’IVIA. 

 L’IVIA compta amb un pressupost de 16,5 M per a 2016 €, un 2,4% més que en 2015. 
Es pretén donar suport a les línies de recerca en matèria de sostenibilitat mediambiental 
i econòmica, així com transferència de tecnologia (9/11/2015). 

 Acord del Consell Rector de l’IVIA (20/1/2016) per al desenvolupament de la Llei 
d’Innovació Agroalimentària, a través d’un procés participatiu i buscant el màxim 
consens entre els sectors implicats. 

- Avanços en la proposta de llei d’innovació agroalimentària, que permetrà 
recuperar el servei de transferència tecnològica per a l’estructura de la 
Conselleria d’Agricultura.  

- Reunió del grup de treball que ha de concloure la seua tasca amb l’informe 
sobre una proposta consensuada, producte del procés de participació emprés 
per al disseny de la nova llei. En formen part representants del mateix IVIA, del 
CSIC, de l’AINIA, de FEDACOVA, de la Universitat Politècnica de València, de la 
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Universitat de València, de la Unió de Llauradors i Ramaders, d’AVA i de la 
mateixa Conselleria (19/05/2016). 

 Definició de les línies prioritàries de recerca de l’IVIA: plagues emergents i innovació 
varietal; impacte de l’agricultura en la mitigació del canvi climàtic; millora dels costos de 
producció agrària i rendibilitat de les explotacions; professionalització del sector a través 
de la millora en la formació, assessorament i acompanyament. 

 Actuacions realitzades: 

- Intensificació del treball de l’IVIA en canvi climàtic: creació d’un grup de treball 
dins del Centre per al Desenvolupament de l’Agricultura Sostenible. 

- Inici (gener de 2016) de les activitats del projecte europeu FERTINOWA per 
part de l’IVIA (xarxa d’innovació i transferència en matèria de reg i fertirrigació). 
Projecte 100% finançat UE. 

- Participació en l’European Bioeconomy Stakeholders panel meeting on es 
definirà el manifest europeu sobre la bioeconomia. Identificar les oportunitats i 
amenaces i accelerar la transició des de l’economia basada en energies fòssils a 
la bioeconomia. 

- Pla d’actuació per a la prevenció de la pol·linització creuada del caqui en 
col·laboració amb les OCAPA de les comarques en plena producció: 14 
jornades, més de 600 participants. 

- Col·laboració amb el CRDO Carxofa de Benicarló per a millorar les tècniques 
de cultiu i augmentar la qualitat i la productivitat. 

- Col·laboració amb el CRDO Xufa de València per a la millora de la qualitat i la 
sanitat de la xufa de la DO. 

- Col·laboració amb l’Estratègia Valenciana d’Especialització Intel·ligent (RIS3) i 
el Pla d’Actuació H2020 de la Generalitat Valenciana. En tots dos casos, 
coordinació de les activitats relacionades amb el sector agroalimentari, creació 
del grup de treball i dels grups assessores.  

- Programa de capacitació agrària: augment del pressupost en un 23% respecte 
a l’any anterior. 

- S’està tramitant el projecte d’ordre sobre bases reguladores de l’ajuda a la 
distribució de fruites i/o hortalisses als alumnes de centres escolars a la 
Comunitat Valenciana. L’import per a 2016-2017 ascendeix a 0,96 M€. 

- S’estan instruint les sol·licituds d’ajuda per a les ajudes als Consells 
Reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada 
agroalimentària de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de 
l’autorització de l’ús de la marca «CV». Consignats 0,8 M€ per a 2016. 

- Aprovat el reglament de la denominació d’origen protegida Granada Mollar 
d’Elx/ Granada d’Elx i del seu Consell Regulador (juny de 2016). 

- Participació en fires agroalimentàries: Fruit Logística (Berlín), Biofach 
(Nuremberg), Prowein (Düsseldorf), Gourmets (Madrid), Alimentaria (Barcelona), 
i en l’últim trimestre hi ha previstes Sial (París), Iberflora (València), Fruit 
Attraction (Madrid) i Gastrónoma (València). 

- Acord amb la Federació Empresarial d’Agroalimentació de la CV per a 
l’execució d’un pla de formació per al sector per 50.000 €. 
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 Eix 3. Posada en marxa del Programa de Desenvolupament Rural 2014-20 i del 
Programa Operatiu per a la Pesca:  

 El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020, aprovat per la Comissió 
Europea, conté mesures i operacions d’estímul econòmic per a aplicar les polítiques de 
desenvolupament rural (30/7/2015). Està dotat amb 450 M€, dels quals 204 milions 
provenen del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i 54 milions 
de l’Administració General de l’Estat. La Generalitat aporta 192 milions d’euros. Arribarà 
a prop de 30.000 beneficiaris. Avanços: 

- Tornen a convocar-se les ajudes a la instal·lació de joves agricultors, que 
van deixar de convocar-se en 2013. Import de 10 M€ durant el període 2016-
2018 DOCV (10/03/2016). En el conjunt del PDR, suposen 40 M€ fins a 2020. 

- En tràmit, en espera de l’informe del Consell Jurídic Consultiu, la línia de 
suport a la inversió en explotacions agràries. En conjunt suposen 38 M€. 

- En tràmit la mesura d’inversions en infraestructures públiques de regadiu 
que en conjunt suposen 25 M€ d’inversió. 

- Publicació de l’Ordre 5/2016, per la qual es convoca i regula l’elecció dels 
grups d’acció local LEADER 2014-2020 i de les estratègies de 
desenvolupament local participatiu (DOCV 20/4/2016) amb un pressupost de 
27 M€ per a tot el període i un impacte sobre 300 municipis de la Comunitat 
Valenciana. Un grup d’experts de les 5 universitats públiques de la Comunitat 
dóna suport al procés, en el qual la societat civil té tot el protagonisme per a 
prioritzar les accions generadores de treball estable en el territori de major 
ruralitat. Realització de 6 jornades divulgatives de l’Ordre de selecció de grups 
d’acció local. 

- En tramitació l’ordre de bases reguladores d’ajudes per a la formació i 
adquisició de competències (submesura 1.1 PDR) per a activitats 
agroalimentàries. 3,5 M € per al període 2014-2020. 

- En tramitació l’ordre d’ajudes a la participació per vegada primera d’agricultors i 
agrupacions d’agricultors en règims de qualitat de productes agrícoles i 
alimentaris (submesura 3.1 PDR) i ajudes a la promoció i informació sobre 
règims de qualitat (submesura 3.2 PDR). 3 M € per al període 2014-2020. 

- Publicació de l’Ordre 13/2016, d’ajudes a les inversions en millora de la 
condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles 
(DOCV 16/6/2016), després de cinc anys sense convocar-se i amb un 
pressupost de 92 M € per al període 2014-2020. 

- Adequació de l’Ordre de cessament anticipat de l’activitat agrària per a 
adequar l’edat de jubilació anterior a l’actual i que cap agricultor perda pensió. 

- Convocades per 2,7 M€ les ajudes al sector vitivinícola de la Comunitat 
Valenciana per a la promoció en mercats de països tercers arreplegades en el 
Programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol (4/02/2016). 

 Al llarg del segon semestre de 2015 s’han abonat 108,76 M€ en ajudes al sector 
agroalimentari. 

- 20,8 M€ corresponen al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER), que inclou, entre altres conceptes, la instal·lació de joves agricultors, 
la modernització d’explotacions agrícoles, les ajudes agroalimentàries i les 
inversions finançades a través dels grups d’acció local de desenvolupament rural 
(GAL). 

- 87,8 M€ corresponen al Fons Europeu de Garantia Agrària (FEAGA), del 
qual formen part la sol·licitud única, els programes operatius de les 
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organitzacions de productors de fruites i hortalisses, les inversions en cellers 
vitivinícoles, les retirades pel veto rus, la promoció del consum de vi a països 
tercers i la reestructuració i la conversió de vinyers. 

 Eix 4. Pla d’Acció de la Producció Ecològica. Presentació del Pla de Producció 
Ecològica Valenciana 2016-2020 en la Comissió Europea el 12 de febrer de 2016. El 
PDR té prevista una dotació de 23 M€.  

 Aproximadament un 6% de la superfície agrària valenciana té caràcter ecològic, i 
després de la posada en funcionament d’aquest pla s’espera aconseguir el 20% cap a 
l’any 2020. Actualment la producció ecològica genera entre 150 i 200 M€ de facturació, 
la qual cosa representa entre el 3% i el 5% del valor de la producció final agrària i 
l’objectiu és duplicar-lo al 10%, tenint també en compte la ramaderia, l’apicultura i 
l’aqüicultura ecològiques que tenen un gran potencial de creixement. 

 Participació en la Smart Regions Conference a Brussel·les, celebrada l’1 i 2 de juny 
de 2016, atés que el Pla de Producció Ecològica havia sigut seleccionat pel seu 
caràcter innovador, integrador, vertebrador del territori i com a estratègia de 
desenvolupament rural. 

 Celebració de més de 25 reunions comarcals de presentació del Pla de Producció 
Ecològica amb l’assistència de més de 1000 persones. 

 Conclòs el procés participatiu per a la definició del Pla, havent intervingut més de 
500 experts i entitats (23/06/20146). Es van crear de grups de treball específics per a 
àrees temàtiques de més interés dins del marc del pla i en coordinació amb altres 
conselleries, diputacions, universitats i centres de recerca. 

 Prevista per al mes de juliol la presentació dels resultats del procés participatiu, la 
memòria i el pressupost econòmic. 

 Eix 5. Impuls a la sanitat de la producció agrària, animal i vegetal, un dels àmbits en el 
qual estem exposats a més riscos externs, tant derivats de la globalització dels mercats 
com per desafiaments climàtics o espècies invasores. 

 Llei d’integració ramadera. Reunió de la Conselleria d’Agricultura amb representants 
de tots els agents de la cadena de producció ramadera per a consensuar i elaborar el 
text definitiu del projecte de llei d’integració ramadera. Podran analitzar l’esborrany de 
projecte de llei presentat per la Conselleria per a fer les aportacions que estimen 
oportunes, i se n’iniciarà la tramitació legal en 15 dies (23/3/2016). 

 Llei d’integració ramadera. Presentació de l’esborrany de la llei a representants de 
tots els agents de la cadena de producció ramadera per a consensuar i elaborar el text 
definitiu. Inici de la tramitació legal a l’abril (23/3/2016). 

 Convocatòries i resolucions d’ajudes: 

- Publicada la Resolució (DOCV 7/3/2016) per la qual es convoquen ajudes a les 
associacions de defensa sanitària ramadera, per valor de 800.000 euros. Es 
recuperen després d’un any sense publicar. 

- En tramitació el projecte d’Ordre de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores de les ajudes a projectes de desenvolupament i estudis de viabilitat 
de la integració productiva i ecològica de les explotacions ramaderes de la 
CV, amb un import màxim de 500.000 euros. 

- En tramitació l’Ordre d’ajudes a les explotacions de cries de conills 
afectades per la crisi per import de 450.000 euros. 

 Celebrades la Mesa de la Sanitat Vegetal, la Mesa de Sanitat Animal i la Mesa del 
Sector Apícola. 
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 Animals de companyia: 

- Celebrat el Consell Assessor d’Animals de Companyia. 

- Publicada l’Ordre 3/2016, de 4 de març de 2016, de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual 
es regulen els tractaments sanitaris obligatoris, els models de cartilla sanitària 
per als animals de companyia i es crea la xarxa de vigilància epizootiològica a 
la Comunitat Valenciana. 

- En tramitació el projecte d’ordre de bases reguladores per a les ajudes a la 
millora de la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes 
de la CV. 

- En tramitació la modificació de la Llei d’animals de companyia per a 
incorporar entre d’altres la prohibició de l’ús d’animals salvatges en circs. 

 Lluita contra plagues: 

- Intensificació de la lluita contra el morrut de les palmeres amb més mitjans i 
nous mètodes de lluita, particularment a l’entorn del palmerar d’Elx i amb la total 
col·laboració de l’Ajuntament i el Patronat del Palmerar Històric. 

- Intensificació de la lluita contra la mosca de la fruita (ceratitis capitata) amb 
més mitjans. Es treballarà a extraure el màxim de les potencialitats de la tècnica 
de l’insecte estèril. La bioplanta de Caudete està prop d’aconseguir el seu màxim 
rendiment i s’està estudiant com millorar-ne els resultats. 

- Fruit de l’experiència en l’ús d’aquesta tècnica de lluita contra la ceratitis 
capitata, s’ha aprovat la posada a punt de la cria en massa d’insectes estèrils 
de mosquit tigre, de cara a plantejar un projecte pilot per a l’any 2016 en dos 
municipis escollits. 

- Posada en funcionament de la campanya contra la mosca de l’olivera després 
d’anys sense campanya oficial fet que ha suposat danys molt quantiosos en el 
sector de l’oli. El disseny de la campanya es basa en el monitoratge i seguiment 
de la plaga, el control mitjançant trampes massives i el control biològic amb la 
cria i solta de psyttalia concolor. 

- Nova campanya de lluita biològica contra el chilo supressalis basada en la 
utilització de feromones, sexuals aquesta vegada sobre varietats biodegradables 
la qual cosa n’augmenta substancialment la bondat ecològica. 

- Redacció i aprovació del Pla de Contingència de la Comunitat Valenciana 
enfront de xylella fastidiosa. 

- Redacció i aprovació Pla de Contingència de la Comunitat Valenciana 
enfront del bacteri candidatus liberibacter spp responsable de la malaltia del 
greening o HLB en els cítrics i dels insectes vectors associats. 

- En tramitació el projecte d’Ordre per la qual s’adopten mesures fitosanitàries 
per a l’eradicació i control de l’organisme nociu xantomonas campestris pv. 
pruni (Smith). 

- En tramitació el projecte d’Ordre per les quals s’aproven les bases de les 
ajudes per indemnització per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena 
erwinia amylovora (Burrill). 

- Desenvolupament de l’estratègia temàtica de la UE per a l’ús sostenible de 
plaguicides, l’objectiu de la qual és la màxima protecció possible de la salut dels 
consumidors, animals i medi ambient. S’han de finalitzar les inspeccions dels 
equips d’aplicació de plaguicides el 26 de novembre pròxim i donar compliment a 
la resta de prescripcions contingudes, a nivell nacional, en el Reial decret 
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1311/2012 pel qual s’estableix el marc d’actuació per a aconseguir un ús 
sostenible dels productes fitosanitaris. 

- Posada a la disposició del sector el Sistema de Gestió Integrada de Plagues i 
Malalties del caqui. 

- Participació en el panell de fitoplasmologia i virologia de l’EPPO (European 
and Mediterranean Plant Protection Organization). Laboratori nacional de 
referència de bacteris fitopatògens. 

- Acreditació segons norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per ENAC per a la detecció 
de determinats patògens. 

- Participació en el projecte PonTE (projecte transnacional de recerca per a la 
lluita contra la xylella fastidiosa). 

- Participació en el projecte europeu H2020 Breeding Invertebrates for Next 
Generation BioControl Training Network 

 Reducció de l’ús de pesticides: 

- Iniciades les accions necessàries per a donar compliment a la Resolució 87/IX 
de 2 de desembre de 2015 del Ple de les Corts sobre la reducció de l’ús de 
pesticides i promoció de l’agroecologia a la Comunitat Valenciana pel que fa a la 
sanitat vegetal, entre altres l’elaboració de plans per a la reducció de l’ús de 
productes fitosanitaris, amb objectius, calendaris i indicadors en els percentatges 
següents: 

- Reducció del volum de productes fitosanitaris utilitzats en el territori de la CV en 
un 10% en 2017 en un 20% per al 2018 i en un 30% en 2020. 

- Els primers treballs ja s’han iniciat, començant per intentar establir quin és el 
volum de productes fitosanitaris utilitzats en el territori de la CV. No hem trobat 
estadístiques clares i particularitzades. 

 En tramitació l’Ordre per la qual es regula la utilització dels fangs de depuració en el 
sector agrari de la CV. 

 En tramitació l’Ordre sobre la utilització de productes fertilitzants nitrogenats en les 
explotacions agràries de la Comunitat Valenciana. 

 En tramitació el Decret pel qual es regula el procediment d’autorització, el 
reconeixement de l’acreditació i el registre dels laboratoris en l’àmbit agroalimentari i 
de sanitat vegetal a la CV. 

 Seguretat alimentària: 

- Aprovat pel Ple del Consell (20/5/2016) el decret pel qual es regula el Pla de 
Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, així com la creació de la 
Comissió de Seguretat Alimentària. És l’instrument de planificació estratègica 
de la Generalitat per a garantir la salut i la seguretat dels consumidors 
valencians en matèria alimentària (DOCV 26/5/2016). 

- En tramitació, conjuntament amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, el Decret pel qual es regula el procediment de gestió d’emergències 
alimentàries a la Comunitat Valenciana. 

- En tramitació, conjuntament amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, el Decret pel qual es regulen les condicions d’higiene de la venda de 
proximitat de productes primaris i productes agroalimentaris lligats a 
l’explotació agrària i ramadera. 
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 Eix 6. Impuls al sector del cooperativisme agrari valencià. 

 Acord en l’àmbit del Consell València del Cooperativisme sobre el Pla Estratègic 
d’aquest Consell i creació en el seu si de la Comissió per al desenvolupament del Pla 
de Suport i Foment del Cooperativisme prevista en la Llei, però encara pendent. 

 Celebració de tres reunions conjuntes amb la Federació de Cooperatives 
Agroalimentàries per al desenvolupament del pla del cooperativisme agrari valencià. 

 Celebració al juliol del taller sobre estructures comercials associatives amb 
membres del sector per a debatre canvis necessaris en les cooperatives agràries. 

 Altres actuacions per a la recuperació de l’agricultura valenciana. Addicionalment a les 
accions dutes a terme al voltant dels 6 eixos assenyalats, hi ha, a més, mesures 
considerades com a transversals, ja que afecten al sector agroalimentari d’una manera 
global. Són les següents: 

 Sector citrícola. S’han realitzat reunions amb el sector citrícola per a formar un front 
comú davant els problemes de sanitat i d’altres a la UE. 

 Organitzacions professionals agràries. S’han convocat les ajudes a les 
organitzacions professionals agràries: ajudes a actuacions que promoguen la 
integració de la dona en l’àmbit rural i ajudes per a la promoció associativa i 
representativa dels joves agricultors, tot amb un pressupost de 250.000 euros després 
de no ser convocades en 2015 (DOCV 30/5/2016). 

Nova política pesquera 

SGH2016: Llei de pesca. Refondre en un sol text la Llei de pesca i la de conservació dels 
recursos pesquers donant un instrument adequat per a aplicar la nova política pesquera 
comuna i la nova organització comuna de mercats de productes de la pesca i incorporant una 
major sensibilitat ambiental. 

 Llei de pesca marítima i aqüicultura. Aprovat el projecte de Llei, de la Generalitat, de 
pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana, que actualitza i unifica la 
normativa existent en matèria de pesca marítima i aqüicultura (Ple del Consell de 3/6/2016). 

 Els objectius d’aquesta nova norma consisteixen a regular la pesca marítima en aigües 
interiors, la pesca de marisc i l’aqüicultura; la comercialització dels productes de la 
pesca i de l’aqüicultura; establir un marc per a l’ordenació específica del seu sector 
pesquer i també a regular el procediment sancionador, tant en matèria de pesca 
marítima professional i recreativa en aigües interiors, com en pesca de marisc i 
aqüicultura, i en la comercialització dels seus productes.  

 Fons Europeu Marítim i Pesquer. Posada en funcionament del Fons Europeu Marítim i 
Pesquer per al període 2014-2020, peça clau per a millorar la competitivitat i satisfer bona 
part de les demandes del sector (21/01/2016). 

 Publicat el Pla de Gestió per a la pesca de mol·luscos bivalves amb dragues 
mecanitzades a la Comunitat Valenciana l’objecte del qual és regular l’activitat de la 
pesca de mol·luscos bivalves, que es realitza des d’embarcació fent servir dragues 
mecanitzades en les zones on l’exercici d’aquesta activitat es troba autoritzat (Decret 
62/2016, de 20 de maig) 

 Ordres d’ajudes en tramitació: 

- Ordre d’ajudes a activitats de la pesca i l’aqüicultura marina. 

- Ordre d’ajudes a la comercialització i transformació de productes de la 
pesca. 

- Ordre d’ajudes a parades temporals. 
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- Ordres per a la selecció d’estratègies de desenvolupament local pesquer 
dels GALP i per a ajudes als projectes de les estratègies. 

- Ordre d’ajudes a la innovació i desenvolupament tecnològic del sector de la 
pesca i l’aqüicultura. 

 Projecte de creació d’una marca col·lectiva per al peix fresc de llotges de la 
Comunitat Valenciana (12/05/2016). 

 En tramitació el Decret d’Ordenació de la pesca artesanal del polp. 

 Celebrada la Mesa del Pla Estratègic de l’Aqüicultura. 

 Publicat el Decret 23/2016 de 26 de febrer del Consell, pel qual es modifica el Decret 
162/1999, de 17 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s’estableixen les 
condicions per a l’exercici del busseig professional a la Comunitat Valenciana. 

 Juntament amb Catalunya i Balears, ens hem afegit a l’acord per a declarar el Corredor 
de Cetacis de la Mar Llevantina i Balear com a zona d’especial protecció 
d’Importància per al Mediterrani (SEPIM). 

 S’han impulsat els treballs amb les altres CCAA i el Ministeri d’Agricultura, Medi ambient 
i Alimentació per a impulsar les Mesures Estratègiques de Gestió de la Pesca del 
Mediterrani. 

 S’ha realitzat l’estudi de la capacitat pesquera de la flota d’arts menors de la 
Comunitat Valenciana i les seues possibilitats reals de pesca. 

Aigua 

 Política en matèria hídrica. La principal política que s’ha desenvolupat des de la 
constitució d’aquest Govern, ha sigut deixar d’utilitzar l’aigua com a arma de guerra 
política i portar el debat i les accions al terreny del diàleg, el coneixement tècnic i científic i 
les actuacions basades en el compliment de la Directiva Europea de l’Aigua i en la 
legislació espanyola. 

 Actuacions realitzades. S’ha posat l’èmfasi en la busca de solucions realistes i 
fonamentades, amb l’objectiu de l’autosuficiència i amb l’orientació cap a la utilització 
combinada de tots els recursos: aigües superficials i subterrànies, transvasaments ja 
existents i dessalinització i reutilització. 

 Transvasament Xúquer-Vinalopó. El projecte per a la distribució de les aigües 
transvasades del Xúquer en el marge esquerre del postransvasament ha sigut redactat, 
supervisat favorablement i sotmés a informació pública (DOCV 22.4.2016) i està en 
tràmit d’avaluació ambiental, després del qual n’està prevista la licitació per fases (la 
globalitat del projecte ascendeix a 46 M€). (22/6/2016) 

- Marge dret del postransvasament. S’ha redactat el projecte de l’únic branc 
pendent d’execució –denominat ramal 7 o de l’Hondón– i es troba en fase de 
supervisió tècnica. (22/6/2016) 

- Finalitzades les obres de la Bassa de la Cuesta, en espera de l’autorització de 
la connexió elèctrica per a la posada en funcionament dels equips 
electromecànics instal·lats, s’ha informat favorablement el projecte de 
telecomandament dels senyals d’explotació instal·lats (22/6/2016). 

- S’ha instat el Ministeri a l’acabament de les obres de reparació de 
l’embassament de San Diego, perquè amb això contribuirà a aconseguir una 
major eficiència entre el transvasament i el postransvasament i a la reducció dels 
costos energètics per a l’enviament de l’aigua des de la presa en l’Assut de la 
Marquesa. (22/6/2016). 
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 Transvasament Tajo-Segura. La Conselleria d’Agricultura es compromet davant els 
regants a defensar el compliment del transvasament Tajo-Segura ja que està regulat 
per un instrument legal com és el Memoràndum, el qual ofereix garanties jurídiques al 
sector (25/2/2016). La Generalitat s’ha personat en els procediments oberts per 
Castella-la Manxa contra el transvasament Tajo Segura (30/3/2016). 

 Depuració aigües residuals. Proposta d’incrementar la reutilització d’aigües 
residuals depurades. En 2015, el 31% de l’aigua depurada a la Comunitat Valenciana 
(133 hectòmetres cúbics) va ser presa directament de la planta depuradora per a ser 
reutilitzada, el 28% (122 hectòmetres cúbics) es va reincorporar als llits naturals i el 41% 
(176 hectòmetres cúbics) va ser abocada al mar. Per usos, la reutilització per a finalitats 
agrícoles és la dominant i ha arribat al 97% del total (22/6/2016). 

 Altres actuacions (22/06/2016): 

- En l’últim any s’han représ les obres de la canalització de Puçol – El Puig així 
com la xarxa de col·lectors de pluvials en el cas històric de Silla. Aquesta 
actuació finalitzarà enguany. 

- S’ha redactat el projecte de col·lectors partida de la Bega Fase IV a Silla. 
Aquesta actuació finalitzarà enguany. 

- Hi ha prevista la licitació i inici abans de finalitzar aquest any de les obres 
següents: substitució xarxa d’aigua potable en polígon El Pastoret de Monòver, 
millora xarxa de pluvials urbanització La Rajola a Monòver, col·lector via Ronda 
platja d’Oliva, obres de millora camí de servei canalització El Barranquet de Vila-
real, reparació canonada de reg MD riu Magre a Real, millora col·lectors carrer 
de l’Àngel a Manuel, canalització aigües pluvials a la pujada Sant Cristòfol a 
Cocentaina i millora de la xarxa de proveïment d’aigua potable a Jérica. 

- S’està procedint a proveir, per segon any consecutiu, d’aigua potable les 
poblacions de la Ribera del Xúquer, d’acord amb el concurs d’explotació 
aprovat. 

Prevenció i extinció d’incendis 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Traslladar un missatge a la ciutadania sobre la 
necessitat d’un comportament cívic per a evitar possibles incendis forestals. En aquest sentit, 
es proposa dur a terme una campanya a través dels municipis. 

 Pla de Vigilància Contra Incendis Forestals. Presentació del Pla de Vigilància Contra 
Incendis Forestals. El total dels recursos que destinarà la Conselleria d’Agricultura 
ascendeixen a 441 efectius humans distribuïts en 3 llocs de coordinació (llocs UBE), 86 
unitats mòbils, 4 unitats de prevenció i suport a serveis especials, 11 unitats motoritzades, 
68 observatoris forestals, 27 corretorns, una unitat tècnica d’anàlisi i l’equip tècnic i logístic 
encarregat de la coordinació i posada a punt de tots els recursos (15/3/2016). 

 Les hores de presència de recursos en el territori (unitats i observatoris) respecte a 
la campanya anterior s’han incrementat prop d’un 9% arribant fins a les 468.461 hores 
dedicades a tasques de vigilància, dissuasió i informació al llarg de tot el territori 
valencià. 

 A més de les tasques pròpies del Pla de Vigilància, es treballarà en estreta relació amb 
l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències en aquelles situacions 
en què siga requerida la participació del personal del pla.  

 Pla Especial d’Incendis Forestals. Reunió de coordinació del Pla Especial d’Incendis 
Forestals, en la qual s’ha presentat l’esborrany que s’està elaborant de la revisió del pla. 
Aquest esborrany es remetrà el 23 de juny de 2016 a la Comissió de Protecció Civil, que 
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emetrà un informe per a la seua entrada en vigor i a la fi del mes de juny de 2016 es 
remetrà als organismes per a la seua posada en marxa (7/6/2016). 

 En 2016 destaca l’increment d’un 21% dels pressupostos destinats a aquesta matèria, 
amb un total de 82 M€. Ha permés posar en funcionament tres noves brigades 
d’emergència de caràcter anual, per a les quals s’han adquirit tres autobombes. 

 També s’han atés les demandes de millora d’equipament de les brigades no anuals i 
s’ha duplicat la consignació destinada a les bases aèries, realitzant-se també millores 
substancials en l’ajust de les hores de vol de les brigades helitransportades 
d’emergència. 

 Als més de 600 bombers forestals de la Generalitat se sumen les unitats de prevenció, 
els 2.080 bombers que treballen als 54 parcs que depenen dels consorcis provincials i 
dels cossos de bombers municipals de les tres capitals de província; policies locals, 
policia de Generalitat, voluntaris de Protecció Civil o agents mediambientals. 

 Plans de prevenció d’incendis entre la Comunitat Valenciana i Aragó. El president de 
la Generalitat i el d’Aragó anuncien que ambdues comunitats posaran en marxa plans de 
prevenció d’incendis per al pròxim estiu i, per això, els responsables de cada autonomia es 
reuniran en les pròximes setmanes per a establir més reforços i espais de col·laboració per 
a la prevenció. Es pretén que aquests plans puguen tenir la millor resposta davant 
previsibles incendis i, per tant, fer una crida a la població perquè extreme la precaució 
(11/6/2016). 

 Altres mesures de prevenció  

 Prohibició de realitzar cremes en terrenys forestals o adjacents. Hi ha la prohibició 
de realitzar cremes als terrenys forestals, als confrontants o amb una proximitat menor 
de 500 metres, marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com realitzar 
cremes de canyars, canyissars o matolls. Amb caràcter preventiu, la Conselleria ja va 
ampliar el període en el qual no s’autoritzen aquest tipus de cremes, entre el 15 i el 30 
de juny de 2016, tots dos inclusivament, i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre de 
2016 (DOCV 2/6/2016).  

 Vols preventius de vigilància aèria davant el risc d’incendis forestals. L’Agència de 
Seguretat i Resposta a les Emergències programa el 3 de gener de 2016 tres vols 
preventius de vigilància aèria davant el risc d’incendis forestals a tota la Comunitat 
Valenciana per ratxes fortes de vents. 

 S’ha renovat l’encàrrec del Pla de Vigilància Preventiva implementant millores en els 
períodes de vigilància (mitjançant l’augment dels mesos en els quals el personal de 
vigilància està operatiu). 

 S’ha constituït el Comité Permanent de coordinació entre L’Agència de Seguretat i 
Resposta a les Emergències i la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic 
i Desenvolupament Rural com a instrument operatiu en matèria d’incendis forestals. 

 S’ha abordat el manteniment i la millora de les pistes forestals dels municipis que van 
patir la declaració d’emergències a causa de danys per les pluges torrencials de la 
passada tardor. 

 S’ha tramitat una modificació del PDR per a poder subvencionar als ajuntaments la 
realització de plans locals de prevenció d’incendis per a 2017. 

 S’està redactant el Pla de valorització de les restes agràries per a reduir les cremes 
agrícoles com a causa principal d’incendis forestals per negligències. 

 S’ha constituït la Mesa de Coordinació de treballs forestals de les diferents brigades que 
actuen en terreny forestal de les diputacions, consorcis de bombers i brigades 
d’emergència, per a posar en funcionament un programa d’actuació en la interfície 
urbanoforestal. 
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 S’està treballant amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a la posada en marxa 
d’un projecte conjunt per a eliminació de canyes en llits amb índex més elevat d’incendis 
i restauració d’hàbitats de ribera. 

 S’ha elaborat el primer esborrany de l’Estratègia de Prevenció d’Incendis i Adaptació al 
Canvi Climàtic per a sotmetre al procés de participació en la Mesa Forestal. 

 S’ha preparat una campanya de sensibilització en els mitjans dirigida al públic en 
general per a la prevenció d’incendis forestals. 

 S’està desenvolupant un programa de formació a agents mediambientals en ús 
d’emissores TETRA, elaboració dels comunicats d’incendis forestals (nova metodologia 
MAGRAMA), protocols d’actuació davant emergència d’incendi, etc. 

 S’ha iniciat un grup de treball per a la revisió del disseny de les àrees de discontinuïtat 
per al suport dels mitjans d’extinció als parcs naturals, sobre la base de la realització 
d’estudis de modelització d’incendis. Paral·lelament, es treballa en solucions per a 
formacions focus amb un alt risc d’incendi forestal: projectes d’eliminació de canyars en 
àrees de ribera de cursos fluvials, en col·laboració amb la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer; criteris de tractament d’àrees d’interfície urbanoforestal i agricolaforestal; criteris 
per a la renaturalització de zones amb hiperdensitat de pineda i argelagar. 

 Noves infraestructures forestals 

 Nova torre de vigilància. Inauguració de l’Observatori Forestal a Alto de Pina al 
terme municipal de Pina de Montalgrao, en un punt estratègic. La superfície que pot 
observar-se des dalt de la torre és aproximadament de 48.800 hectàrees, de les quals 
quasi 40.000 hectàrees són forestals. A més, es té una visió parcial dels parcs naturals 
de la Serra d’Espadà i de la Serra Calderona (15/3/2016). 

 Mesa de Coordinació de Treballs Forestals. S’ha impulsat la creació d’una Mesa de 
Coordinació de Treballs Forestals, amb l’objectiu d’establir una estratègia comuna en 
matèria de prevenció d’incendis i de gestió forestal. Aquest grup de treball se centrarà a dur 
a terme actuacions de millora i de creació d’infraestructures de prevenció d’incendis, així 
com projectes de gestió forestal sostenible i el desenvolupament d’un programa de 
conscienciació i divulgació del risc d’incendis en zones d’interfície urbanoforestal mitjançant 
l’elaboració d’un pla de sensibilització per a les zones d’interfície urbanoforestal 
(18/4/2016). 

 Formació 

 Màster Foc. S’imparteix a València per primera vegada el Màster Foc: Incendis 
Forestals, Ciència i Gestió Integral, amb la implicació de l’Agència de Seguretat i 
Resposta a les Emergències, a través de l’IVASPE. És el primer d’aquestes 
característiques que s’imparteix a Europa i ofereix una novetat substancial: el 
tractament en les assignatures de qüestions relatives a l’ecologia i la física del foc, a 
més d’utilitzar simulacions a través de les quals es pot predir el comportament del foc en 
determinades situacions d’emergència en el terreny. Aquest màster ha obtingut dos 
premis: el Batefuegos d’or i el segell d’excel·lència educativa que atorga l’Agència 
Nacional de Valoració de la Qualitat del Ministeri d’Educació. (12/11/2015). 

 III Seminari de Lluita Contra Incendis Forestals. L’Institut Valencià de Seguretat 
Pública i Emergències (IVASPE) acull el III Seminari de Lluita Contra Incendis Forestals, 
organitzat conjuntament amb la Unitat Militar d’Emergències (UME), fruit del conveni 
que mantenen tots dos organismes per a estrényer llaços i reforçar-ne la coordinació en 
la resposta a possibles incendis en l’entorn urbanoforestal. L’enfocament se centra en 
els incendis registrats en entorns urbanoforestals, ja que aquests són cada vegada més 
freqüents en zones en les quals els habitatges es troben localitzats en entorns forestals. 
Així mateix, s’afrontarà l’ús de noves tecnologies, com l’ús d’avions no tripulats (UAV) i 
les tècniques de treball amb eina manual (24/5/2016). 
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 Mesures adoptades per a pal·liar els danys dels incendis. La consellera d’Agricultura 
anuncia a les Corts que les noves accions de la Direcció General de Prevenció d’Incendis, 
consistiran a crear meses de concertació i participació en àrees que han patit grans 
incendis amb la finalitat de definir i redissenyar els objectius de restauració. Aquest 
mecanisme es complementa amb la recuperació de la línia de treball amb el Centre 
d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), per a elaborar un protocol d’actuació post-
incendi que definisca els criteris a seguir per a la regeneració de les zones cremades a 
mitjà i llarg termini, així com per a controlar l’erosió i lluitar contra la desertificació 
(13/1/2016). 

 Incendi de la Vall d’Ebo. Agricultura impulsa una Mesa de Concertació per a 
contribuir a la recuperació de la zona afectada per l’incendi de la Vall d’Ebo. L’acord 
de constitució també ha sigut signat pels municipis afectats i diferents associacions. 
Aquesta Mesa es defineix com un instrument de participació per a identificar solucions 
als problemes comuns i estimular els tres grups de treball creats que faciliten l’intercanvi 
d’informació i permeta consolidar línies d’acció en el territori afectat. Els grups de treball 
creats estan orientats a l’elaboració de plans de prevenció d’incendis en l’àmbit 
municipal, a la restauració de la zona afectada i a la posada en valor i la protecció de 
les zones no cremades (11/12/2015). 

 Incendis de Bolbait, Carcaixent, Terrateig i Benifairó de les Valls, del 15 al 17 de 
juny de 2016, s’estima que els incendis han cremat al voltant de 4.000 hectàrees. 

- La consellera d’Agricultura i el director general de l’Agència de Seguretat i 
Resposta a les Emergències, han sol·licitat la seua compareixença a les Corts per 
a donar comptes de l’actuació que s’ha dut a terme fins al moment i per a orientar 
sobre quin és el procés que s’abordarà d’ara endavant(19/6/2016). 

- Reunió amb els alcaldes i alcaldesses de tots els municipis afectats pels 
incendis, a més de la Diputació de València i de les àrees de la Generalitat 
corresponents per a establir les ajudes i les bases de tot el procés de regeneració. 
(22/6/2016). 

- Acord de 23 de juny de 2016, del Consell, pel qual s’inicien les actuacions per a 
pal·liar els danys produïts pels incendis forestals ocorreguts a la Comunitat 
Valenciana els dies 15, 16 i 17 de juny de 2016. Els ajuntaments tenen un mes de 
termini per a avaluar-ne els danys. 

- Es convocaran les meses de concertació per als dos grans incendis de Bolbait i 
Carcaixent la primera quinzena de juliol, una vegada estiguen realitzats els primers 
informes tècnics que està elaborant el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani.  

Vertebració del territori 

SGH2016: Aprovació del PATRICOVA. Abandonat en un calaix pel Govern del PP. 

SGH2016: Inici de la tramitació del Pla d’Acció Territorial del Litoral. Moratòria d’un any per 
a evitar l’aprovació de programes que afecten els 500 primers metres de la costa. 

SGH2016: S’ha revisat el Pla d’Acció Territorial de l’Horta, s’han mantingut converses amb 
gran part dels ajuntaments afectats, per a compassar-ne els creixements urbans a la 
necessària protecció de l’Horta de València, a fi d’exposar al públic en els pròxims mesos una 
nova versió molt més ambiciosa i el més consensuada possible. 

SGH2016: S’ha donat caràcter vinculant als informes relatius a l’estratègia territorial de la 
Comunitat, perquè siga la base real del planejament, evitant en el futur creixements no 
justificats des de la perspectiva dels interessos generals 
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SGH2016: Inici del procés de desclassificació del sòl, amb consens municipal i preservant la 
seguretat jurídica, per a adaptar-se a la nova política de racionalització de l’ús el sòl i a la 
protecció de medi ambient 

 Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat 
Valenciana (PATRICOVA). Aprovat pel Ple del Consell (29/10/2015) el PATRICOVA, que 
presenta importants novetats respecte a l’anterior de 2003 per a regular els usos de les 
zones inundables i dirigir les activitats del territori a zones sense risc. Ha comptat amb els 
dictàmens favorables del Consell Assessor i de Participació en matèria de Medi Ambient, 
CAPMA, i del Consell Jurídic Consultiu (publicat en el DOCV 3/11/2015). 

 Protecció de l’Horta. La Generalitat està treballant en l’elaboració d’instruments per a 
protegir l’horta de la pressió urbanística que ha vingut patint en els últims anys (19/4/2016): 

 Pla d’Acció Territorial i d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València. Revisió 
del Pla d’Acció Territorial de l’Horta defensant així la reivindicació d’un territori que 
siga capaç de compatibilitzar el desenvolupament econòmic amb la protecció de la 
natura. S’han mantingut converses amb gran part dels ajuntaments afectats. 

 Nova Llei de l’Horta. En elaboració l’avantprojecte de Llei de l’Horta, que pretén 
reactivar la recuperació de l’horta en aquells espais degradats que estiguen aïllats en el 
si de l’horta o aquells que compten amb expectatives urbanístiques racionals a les vores 
urbanes. Amb la finalitat de dinamitzar l’activitat agrícola, la Llei proposa un ens de 
gestió de l’horta en el qual estaran presents les diferents administracions implicades 
(Generalitat, Diputació de València, les sèquies del Tribunal de les Aigües i de 
Montcada, les associacions agràries, col·lectius en favor de la protecció de l’horta, etc.). 

 Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL). Presentació 
del PATIVEL, que la Generalitat posarà en funcionament per a complir així amb un dels 
objectius prioritaris del Consell per a aquesta legislatura com és el de protegir d’una manera 
activa el litoral valencià (11/11/2015). L’inici del procediment d’elaboració i tramitació del pla 
ha sigut posat en coneixement del Consell (Ple del 20/11/2015). 

 Per a fer efectiu el compliment dels objectius d’aquest pla, cal efectuar una moratòria 
en l’aprovació dels programes d’actuació que afecten la franja litoral definida pels 
500 metres des de la ribera del mar durant un període d’un any, que és el temps que la 
Conselleria considera pertinent per a l’elaboració del Pla Territorial de la Infraestructura 
Verda del Litoral. 

 Iniciada la visita a les zones afectades pel Pla per part dels tècnics de la GV, per a 
recaptar tota la informació urbanística vigent en cada ajuntament (2/1/2016). 

 Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP). Iniciats els tràmits per a 
modificar la llei actual d’urbanisme. S’ha marcat un termini de sis mesos de termini per a 
presentar una proposta (16/2/2016). S’ha constituït el grup Espai Territori: experts per un 
nou urbanisme, en el qual han participat més d’una vintena de professionals procedents del 
món acadèmic i institucional, així com de diverses àrees multidisciplinàries.  

 Aprovat el reglament pel qual es determina la referència cartogràfica i els formats 
de presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial de la 
Comunitat Valenciana. Estableix les condicions de presentació dels documents, 
especialment pel que fa al format digital, per a facilitar-ne tant la integració i posterior 
accés i consulta com l’anàlisi i el tractament (Ple del Consell 10/6/2016). 

 Desclassificació del sòl. Inici del procés de desclassificació del sòl, amb consens 
municipal i preservant la seguretat jurídica, per a adaptar-se a la nova política de 
racionalització de l’ús el sòl i a la protecció de medi ambient (10/2/2016): 

 Mitjançant les Comissions Territorials d’Urbanisme. Des de juliol de 2015 les 
comissions territorials d’urbanisme han denegat o arxivat expedients que hagueren 
suposat la classificació com a sòl urbanitzable de 13,7 milions de metres quadrats. Això 
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ha suposat que s’ha impedit la construcció de més de 25.000 habitatges a tota la 
Comunitat, una quantitat innecessària si tenim en compte tots els habitatges buits que hi 
ha en l’actualitat. 

 Les competències per a la desclassificació del sòl de la Generalitat, aplicant un criteri 
territorial supramunicipal, requereixen d’instruments com els Plans d’Acció Territorial. 
Per això s’ha aprovat i iniciat la tramitació dels més urgents com el Patricova que 
determina les zones de risc d’inundacions, el Pla d’Acció Territorial del Litoral (Pativel) 
que és la zona que més pressió urbanística pateix i s’iniciarà pròximament la tramitació 
del Pla de l’Horta i els plans metropolitans. 

Aposta pel turisme 

SGH2016: Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana 

La nova política turística de la Generalitat Valenciana s’orienta des de tres grans eixos 
estratègics: 

 Treballar per l’increment de la rendibilitat del sector, des de la diversificació de 
productes i la desestacionalització. 

 Treballar per vertebrar el territori des d’una nova concepció de l’espai turístic.  

 Treballar des del turisme per la millora de la imatge i la reputació de la Comunitat 
Valenciana 

Des d’aquests tres grans eixos, els objectius i accions orientats a la consecució d’aquests 
poden concretar-se en: 

 Establiment d’un nou marc per a una nova política turística 

 Nou marc normatiu. Tramitació d’una nova llei autonòmica de Turisme, Oci i 
Hospitalitat (l’anterior és de 1998). S’ha presentat l’esborrany de la nova llei en la 
comissió d’Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies de les Corts. El text 
arreplega importants novetats respecte a l’actual llei vigent en àmbits com l’ordenació 
turística, la planificació territorial, l’orientació al mercat de l’oferta i els productes, l’impuls 
al turisme ètic, responsable i sostenible i la coordinació i gestió compartida de l’activitat 
turística pel conjunt d’agents turístics del territori (juny de 2016).  

 Nova Estratègia Turística. Definició de la nova estratègia turística de la Comunitat 
Valenciana sobre la base d’un llibre blanc del turisme elaborat en col·laboració amb 
les universitats valencianes, els municipis i el sector empresarial (document ja en fase 
inicial de redacció per la UA). 

 Coordinació en els criteris d’orientació turística. Incorporació transversal dels criteris 
d’orientació turística en els departaments del Consell a través d’una renovada Comissió 
Interdepartamental de Turisme de la Comunitat Valenciana. Es modifica el Decret 
de creació d’aquesta comissió per a adaptar-la a l’actual Consell (DOCV 29/9/2015). 
Reunions celebrades: 

- 19 de novembre de 2015. Es constitueix després de la modificació del decret. 
Un dels temes tractats és l’anàlisi de la situació actual i el balanç del turisme a la 
Comunitat Valenciana. També se sol·licita al Ministeri un reajustament de 
calendari i pressupost de l’IMSERSO. 

- 3 de març de 2016. N’aprova el programa de treball per a 2016, que se 
centra a impulsar el territori sostenible i el turisme inclusiu, així com a eliminar 
aquells obstacles que troben les empreses i destinacions turístiques i la 
resolució de les quals és competència exclusiva de la Generalitat. El programa 
de treball aprovat implica la creació de tres comissions tècniques: 
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 Comissió tècnica per a impulsar el turisme responsable i sostenible, 
amb l’objectiu de posar en valor turístic el paisatge i d’identitat 
mediterrània del nostre territori, per al que impulse valors ètics i de 
consum responsable. 

 Comissió tècnica de promoció del turisme inclusiu i integral, que té 
com a missió establir una gestió col·laborativa entre els diferents 
departaments de la Generalitat en aquest àmbit i incidir en l’hospitalitat 
com a senyal d’identitat turística de la Comunitat Valenciana.  

 Comissió tècnica per a eliminar aquells obstacles que afecten al 
sector turístic, que durà a terme accions des de la Generalitat la 
resolució de les quals implica directament a diversos departaments de 
l’Administració autonòmica, amb la qual cosa s’agiliten les gestions 
necessàries que han de fer empreses i destinacions turístiques. 

 Potenciar la política turística des de la governança col·laborativa 

 Aprovació del nou Decret de coordinació de les diputacions en matèria turística, 
instrument dirigit a dotar de major eficiència a les polítiques públiques de foment i 
promoció del turisme al nostre territori. 

 Diàleg permanent amb el sector a través del Consell de Turisme i les seues 
comissions tècniques, la formalització de convenis de col·laboració amb les principals 
associacions empresarials i meses de treball en àmbits com la promoció de la nostra 
oferta i l’impuls integral a la qualitat de les destinacions a través del Consell de 
Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana (certificats de qualitat i programa 
SICTED). 

 En preparació, el futur contracte programa del turisme de la Comunitat Valenciana 
amb la participació de l’empresa privada. 

 Impuls i desenvolupament de la intel·ligència turística 

 Mitjançant la posada en funcionament d’un nou model de coneixement i innovació 
a partir de la configuració d’un clúster que integra a Invat.tur, la Xarxa de CDT’s, els 
centres de recerca universitaris i les cambres de comerç per a qualificar el producte 
amb l’objectiu de buscar la diferenciació davant de l’estandardització.  

 Aposta per la recerca i innovació aplicada al turisme valencià a través d’Invat.tur i el 
desenvolupament conjunt de projectes amb les universitats valencianes. Aquesta 
iniciativa ha suposat en 2016 una inversió de 500.000 euros a través de convenis de 
col·laboració ja signats amb totes i els projectes de les quals estan en execució. 

 Formació i competitivitat de les empreses turístiques 

 A través del desenvolupament de programes de formació ocupacional i contínua a 
través de la Xarxa de CdT’s, amb prop de 1.000 mil cursos anuals i 20.000 assistents. 

 Aposta per l’emprenedoria a través del Programa Invat.tur Emprén i la competitivitat 
de la xicoteta i empresa través del projecte Accetur (acceleració d’empreses) des dels 
CdT’s i en col·laboració amb les cambres de comerç. 

 Impuls de la competitivitat de la pime turística valenciana i de les nostres 
destinacions, mitjançant incentius a la inversió en empreses i municipis (amb 5 
M€ canalitzats ja en 2016 via convocatòria d’ajudes públiques, el doble que en 2015 i 
prop de 900 sol·licituds de finançament de projectes, més del doble de 2015), la 
vigilància competitiva sobre la base d’una major desagregació estadística de l’activitat 
en el sector, el foment de la qualitat integral i l’execució de plans específics de 
persecució i identificació de l’oferta il·legal a la Comunitat Valenciana. 
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 Revisió de la normativa aplicable, l’agilitació dels procediments i la reducció de 
càrregues administratives i facilitant el finançament, en col·laboració amb l’IVF, de 
projectes d’inversió sobre la base de línies de crèdit preferencial dirigides al 
desenvolupament del sector turístic i la seua tecnificació i singularització com a oferta 
diferenciada i d’avantguarda (ja s’ha iniciat la fase de presentació de la iniciativa als 
empresaris turístics), amb l’objectiu afegit de generar ocupació i riquesa en el sector 
turístic valencià. 

 Suport al nou Grau de Ciències Gastronòmiques de la Universitat de València, 
acció dirigida formar a professionals amb una bona base de coneixements científics, 
tecnològics, de salut i de gestió empresarial. 

 Impuls a la promoció turística  

 Impuls a la reputació de la Comunitat Valenciana a través del disseny d’una 
campanya de promoció turística basada en el que som (el mediterrani, el lema serà 
«Mediterrani en Viu», encara que de moment no s’ha fet públic), es desenvoluparà en 
l’àmbit digital, en línia i mitjans tradicionals. 

 Redisseny del sistema de coordinació i gestió de les marques turístiques de la 
Comunitat Valenciana aplicant criteris professionals al branding de la destinació. 
Com a fita ja realitzada en la present legislatura cal destacar el reconeixement de la 
marca Alacant com a marca turística territorial. 

 Cooperació amb l’Institut de Turisme d’Espanya (Turespaña) en l’àmbit de la 
promoció turística, amb més de 160 actuacions de promoció de l’oferta turística 
valenciana en una trentena de mercats nacionals i internacionals en 2016 i la presència, 
a més, en més de 45 certàmens turístics amb el que superaran al desembre les 210 
actuacions directes en mercats emissors de turistes feia les nostres destinacions. 

 Posant la nostra identitat mediterrània en el centre del relat turístic valencià i 
generant al seu voltant ofertes turístiques genuïnes i singulars, amb els paisatges 
valencians com a actiu del nostre territori i conjuminant alhora cultura, gastronomia i 
natura per a potenciar el desenvolupament en els nostres espais rurals i agrícoles.  

 Desenvolupament d’una ambiciosa campanya de comunicació que incidirà 
especialment en l’hospitalitat de la societat valenciana com a destinació receptora de 
turistes i dels professionals del sector com a garants de la qualitat del servei que 
s’ofereix, fent d’aquesta la diferenciació enfront de destinacions competidores (la 
campanya es posarà en marxa en breu, igual que el programa En clau d’Hospitalitat). 

 Lluita per la legalitat i contra l’intrusisme 

 Realització d’una anàlisi exhaustiva dels canals de comercialització turística que 
permeta conéixer el volum, la composició i les característiques de l’oferta d’habitatges 
turístics a través d’Internet. 

 Posada en marxa d’una Campanya de sensibilització i informació in situ dels 
inspectors de Turisme que compta amb la col·laboració de la Policia autonòmica i de 
l’Agència Tributària dirigida a l’oferta irregular situada en zones litorals, 
comercialitzada en portals d’Internet i en cooperació amb les associacions turístiques 
valencianes. 

 Denuncia de les plataformes al·legals, arribant a un acord amb Booking per, a partir 
de setembre, no admetre ofertes que no compten amb l’autorització de Turisme i fent un 
seguiment de la situació en coordinació amb la Direcció General de Seguretat, la 
Delegació del Govern, etc.  
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 Nou enfocament de la política turística cap al producte turístic, marques i clubs de 
productes nous i productes turístics 

 Reorientació de l’Agència Valenciana del Turisme cap al producte turístic mitjançant 
grups de treball que potencien el desenvolupament d’una oferta turística basada en la 
identitat pròpia, la sostenibilitat del model, el seu enfocament inclusiu i la no 
discriminació de cap col·lectiu a l’accés a l’experiència turística (per primera vegada des 
de la democràcia, la Comunitat Valenciana estarà present en el dia de l’Orgull Gai 2016 
de Madrid, promocionant les nostres destinacions i ofertes turístiques). 

 Disseny del Pla d’Acció amb la Xina, iniciativa orientada a posicionar-nos en aquest 
mercat en creixement i que és estratègic per a diversificar la nostra actual cartera de 
mercats emissors de turistes. Destaca la promoció del producte de la Ruta de la Seda, 
així com la realització de diverses presentacions de destinació, la signatura d’acords 
institucionals turístics i comercials, missions inverses, participació en esdeveniments en 
el mercat xinés, a més del desenvolupament d’accions de màrqueting en línia i suports 
de comunicació. La inversió global estimada en aquest àmbit és de més de 500.000 
euros. 

 Aposta clara, com a estratègia de legislatura, pel binomi cultura i turisme a través 
d’iniciatives com la Mesa de Turisme Cultural, el projecte València ciutat de la Seda 
2016, els actes organitzats enguany amb motiu del 20 aniversari de la declaració de la 
llotja com a patrimoni de la humanitat de la UNESCO o la col·laboració amb el centre 
UNESCO València per a l’organització de la Multaqa de les tres cultures, un 
esdeveniment cultural que enguany celebra la dotzena edició amb el lema «la Seda i la 
Pau». 

 Configuració de noves rutes turístiques que faciliten la promoció diferenciada i en 
clau turista intern de la nostra oferta, afavorint així el sentit de pertinença a una 
mateixa destinació turística d’alacantins, castellonencs i valencians mitjançant iniciatives 
com la posada en marxa del programa IMSERSO autonòmic, la fira de promoció i 
desestacionalització de les destinacions turístiques d’interior, etc. 

 Inici del llançament de clubs i marques de producte amb forta identitat social i 
territorial com Enoturisme CV, Oleoturisme CV, Turisme de Festivals, Ruta dels Ibers, 
Ruta dels Borgia, Ruta dels càtars (unint França i la Comunitat Valenciana), Ruta del 
Grial (unint Aragó i València), Ruta de la Seda, Turisme paleontològic, etc. 

 Impuls del binomi gastronomia i turisme a través del Centre Internacional de 
Gastronomia i Dieta Mediterrània de Dénia (projecte ja iniciat). 

  Vertebració territorial també des de la política turística 

 Propiciar el desenvolupament territorial supramunicipal i cohesionar sinergies entre 
municipis d’un mateix espai turístic a través de 10 Plans de Competitivitat Turística 
Territorial en 2016 i per un import global estimat d’1 M€. Es tracta d’una col·laboració 
interinstitucional entre la Generalitat, les diputacions i mancomunitats que, a parts 
iguals, aporten 100.000 euros cadascuna durant tres anys per al desenvolupament 
turístic de diferents espais turístics valencians dels quals n’hi ha previstos en 2016: 4 a 
Castelló (els Ports, Palància, Espadà Millars, Alt Maestrat), 3 a València (Alt Túria, Vall 
d’Albaida, Ribera Baixa) i 3 a Alacant (Vall de Pop, Marina Alta, Alcoià-Comptat i Valls 
del Vinalopó). La iniciativa s’estendrà en 2017 a més espais. 

 Posant el paisatge valencià com a element diferenciador i articulador d’oferta 
turística planificada sobre la base dels recursos existents i el seu potencial 
turístic. Amb aquesta finalitat s’ha subscrit al maig 2016 un conveni amb la Universitat 
de València per 240.000 euros. 

 Inici del Pla de posada en funcionament del centre de formació i innovació turística 
de l’interior de la Comunitat Valenciana en la Fàbrica Giner de Morella i amb àmbit 
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d’activitat dirigit al conjunt del territori valencià. El seu objectiu és la promoció, la creació 
d’empreses, la dinamització i formació en les destinacions turístiques del Mediterrani 
rural. Aquest nou CdTi s’unirà a la Xarxa de Centres de Turisme de la Comunitat 
Valenciana, actualment formada per set centres: Castelló de la Plana, València, Gandia, 
Dénia, Benidorm, Alacant i Torrevella, en fase d’inici. 

 Requalificació de les infraestructures vinculades als nostres recursos i destinacions 

 Invertir en les nostres platges per a ressaltar-ne la identitat mediterrània 
diferenciada mitjançant iniciatives noves com cases de bany tradicionals o 
equipaments lúdics i higiènics d’última generació, a més d’espais adequats a les 
necessitats d’oci i bany específiques de les persones amb mobilitat reduïda. Així, 
l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) concedeix en 2016 les banderes 
de qualitat turística a 47 platges de la Comunitat Valenciana, la segona amb major 
quantitat per comunitats autònomes després d’Andalusia. 

 Millora de la senyalització turística de recursos a través de l’acord aconseguit amb el 
Ministeri de Foment per a la ubicació de 10 nous senyals d’acord al Manual SISHTO. 

 Intangibles com a valors i com a inversió segura per a la rendibilitat turística 

 Com a estratègia per a accelerar la remuntada de la reputació de la Comunitat 
Valenciana apel·lant al que sempre vam ser, fugint de la impostura de l’efímer, dels 
esdeveniments intranscendents des del punt de vista social, cultural i polític. Les nostres 
festes i tradicions més genuïnes són els nous esdeveniments turístics, els de sempre. 
Els nostres parcs temàtics són l’horta, el paisatge, les platges, les ciutats i els ciutadans, 
els museus, els entorns rurals i els seus habitants. 

 Traslladant el nou model econòmic sostenible i responsable al turisme de la 
Comunitat Valenciana, fent-lo més transparent, participatiu, integrador, inclusiu, 
sostenible i dotant-lo de personalitat pròpia, de mediterraneïtat (amb convenis en 2016 
amb Predif i Cocemfe, associacions de persones amb discapacitat funcional, per a 
l’estudi i propostes de turisme adaptat). 

 Suport tècnic i pressupostari als municipis valencians en el desenvolupament dels 
projectes d’inversió dirigits a la posada en valor turístic dels seus recursos a través de 
la millora de les infraestructures i els equipaments. 

 Promoure l’adhesió de la Generalitat, a través de l’Agència Valenciana del Turisme, al 
Codi Ètic Mundial del Turisme de l’OMT i posant així l’ètica i la governança 
col·laborativa com a full de ruta de l’impuls de l’activitat turística. S’ha subscrit al juny 
2016 un conveni amb la UJI per a la implementació i adaptació del codi ètic a la realitat 
turística valenciana. 

 Aposta per la sostenibilitat, la bandera del desenvolupament ordenat i racional de 
l’activitat turística en el nostre territori, amb la participació activa de Turisme en 
l’Estratègia Valenciana 2014-2020 contra el Canvi Climàtic que desenvolupa la 
Generalitat i el disseny d’un pla específic d’actuacions (amb congressos, seminaris, 
trobades, incentius a les pimes turístiques i ajudes a la sensibilització de destinacions) 
en 2017 dirigit a promocionar l’Any de la Sostenibilitat, declarat com a tal per 
l’Organització Mundial del Turisme per a promoure el desenvolupament sostenible 
mundial del sector turístic.  

 Pròxima campanya «Comunitat Valenciana, en clau d’Hospitalitat» dirigida a tots 
els àmbits del sector turístic (professionals del sector, la societat valenciana com a 
comunitat receptora i el turista com a destinatari dels serveis que s’ofereixen). 
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Nou model de comerç equilibrat que done suport al comerç de proximitat 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): 

- Modificació de les normatives d’horaris comercials, en concret la que declara zones 
d’interés turístic, i aprovar una moratòria sobre l’obertura de grans superfícies comercials i 
supeditar-les a la creació de llocs de treball de qualitat. 

- Paralitzar l'ATE de Rabasa fins que el nou Govern puga fer-ne una reformulació. 

SGH2016: Llei de Comerç Sostenible. Regulació estable per a un sector molt important que 
aglutina consumidors, xicotet comerç, grans superfícies i treballadors. Es pretén trobar 
l’equilibri entre tots i regular el sector a mitjà termini. 

 PATSECOVA 

 Elaborat l’esborrany del Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat 
Valenciana (PATSECOVA), document normatiu i estratègic que es convertirà en un 
decret (19/01/2016). 

 El Ple del Consell és informat de la versió preliminar del nou PATSECOVA i de 
l’inici de la fase de participació i consultes, que es perllongarà durant quatre mesos 
(fins al 4/10/2016). Finalitzat aquest període s’elaborarà la Declaració d’Impacte 
Ambiental i Territorial Estratègica, després de la qual s’elaborarà la versió definitiva del 
Pla per a la seua aprovació per part del Consell amb rang de Decret. (13/5/2016).  

- La finalitat del pla és l’establiment d’objectius, estratègies, directrius i normes 
per a l’ordenació territorial del comerç, salvaguardant el territori de projectes 
comercials que puguen tenir impactes insalvables sobre el medi ambient, la 
cohesió social, les ciutats i els seus centres urbans, el comerç de proximitat, les 
infraestructures i altres elements estratègics per a la Comunitat Valenciana. 

- A més del contingut normatiu, el pla incorpora continguts estratègics per a 
dinamitzar la realitat econòmica i social, concretats en un pla d’actuacions a 
cinc anys amb una inversió de 73,5 M€, dels quals la Generalitat aporta el 
58,8%. 

 Pla de Comerç de Proximitat. El seu objectiu és impulsar un pla d’emprenedoria en el 
sector, un pla de qualitat en el comerç i l’artesania, així com fomentar la innovació, la 
cooperació participativa i desenvolupar ciutats comercials sostenibles (18/2/2016). 

- S’ha elaborat un Pla Estratègic de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball que, entre altres línies d’actuació, pretén 
donar continuïtat a les accions de suport al comerç de proximitat fins a 2018, 
a fi de complir el compromís de legislatura de canviar el model productiu. Per a 
facilitar la transparència i la igualtat d’oportunitats en la gestió d’aquest pla, 
s’estan tramitant les bases reguladores de les ajudes destinades a aquest 
pla de suport al comerç de proximitat i també de consum i artesania que, 
una vegada s’han incorporat les aportacions realitzades durant el procés de 
participació pública, estan pendents d’informe per part de la Intervenció 
Delegada i Consell Jurídic Consultiu. (6/6/2016). 

 Zones d’afluència turística. Aprovada una modificació del Decret Llei 1/2015 de 27 de 
febrer del Consell d’horaris comercials en Zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) 
per a adaptar-lo a la normativa estatal i evitar així la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat per part del Govern central (Ple del Consell 26/2/2016). 

 La principal novetat és l’eliminació de l’obligatorietat per part dels ajuntaments que ja 
tenien concedida la declaració de Zona de Gran Afluència Turística de realitzar als dos 
anys una nova sol·licitud (26/2/2016). 
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 València capital. Limitació de l’obertura dels comerços en festius a dues zones 
comercials de gran afluència turística -ZGAT- a la ciutat de València, atenent a la 
sol·licitud de l’Ajuntament de València formulada al febrer de 2016. 

- Resolució de 30 de març de 2016, del director general de Comerç i Consum, 
per la qual es declaren ZGAT de la ciutat de València la zona Centre i la 
zona Ciutat de les Arts i de les Ciències (DOCV 4/4/2016). 

- Fins a aquest moment estaven declarades 5 ZGAT a València les zones del 
Jardí del Túria, Marina Reial i els seus accessos, Ciutat Vella i l’Eixample, i zona 
comercial esportiva i terciària nord, estadi Ciutat de València (des de gener 
2013) i l’avinguda de les Corts Valencianes (des de maig de 2015). 

- Després del recurs d’alçada presentat per València Natura Park, SL, es deixa 
sense efecte la Resolució de 30 de març de 2016, per la qual es declaren 
zones de gran afluència turística de la ciutat de València la zona Centre i la zona 
Ciutat de les Arts i de les Ciències i es retrotrau el procediment a fi que 
s’esmene en els termes assenyalats en l’informe de l’Advocacia General (DOCV 
14/5/2016). 

 Alacant capital. Modificació del perímetre de la zona comercial de gran afluència 
turística -ZGAT-centre de la ciutat d’Alacant, atenent a la sol·licitud de l’Ajuntament 
d’Alacant formulada a l’octubre de 2015. Resolució de 16 de desembre de 2015, del 
director general de Comerç i Consum, per la qual es modifica la resolució de 25 de 
gener de 2015 per la qual es declara ZGAT la zona Centre de la ciutat d’Alacant 
(DOCV 4/4/2016). 

 ATE de Rabasa. Amb data 9/6/2016 l’empresa promotora de la ATE ha presentat escrit de 
desistiment. 

Suport als consumidors 

 Supressió de la taxa per les reclamacions al sector energètic, perquè dificulten als 
ciutadans exercir i defensar els seus drets com a consumidors davant les empreses 
energètiques. La taxa era de 20,20 € la qual retornava l’Administració si es fallava a favor 
del ciutadà. Inclosa en la Llei d’Acompanyament en els Pressupostos de la Generalitat per a 
2016. 

 Garantir els drets de les persones amb discapacitat a l’accés al subministrament de 
combustibles per a vehicles. En la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, es va incloure una 
modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s’aprova l’Estatut de Consumidors i 
Usuaris de la Comunitat Valenciana, per a garantir que en tots els establiments de 
subministrament al detall i venda al públic de carburants i combustibles, mentre estiguen 
oberts i en servei en horari diürn, hauran de disposar d’una persona responsable dels 
serveis que hi presten, amb la finalitat de garantir l’exercici dels drets reconeguts en 
aquesta llei. 

 Aquesta norma s’ha desenvolupat per la Resolució de 28 d’abril de 2016 de la Direcció 
General de Comerç i Consum, que ha concretat l’horari diürn en el període comprés 
entre les 06.00 i les 22.00 hores (DOCV 09/6/2016). 

 Foment d’un consum responsable i crític a través de la formació i l’educació de la 
ciutadania en general i , especialment, d’aquells sectors d’especial protecció: 

 Pla d’educació del consumidor a l’escola i centres educatius, que inclou la 
reelaboració de materials didàctics. 

 Amb l’objectiu principal de sensibilitzar els escolars de la importància que té realitzar els 
actes de consum d’una manera conscient, crítica, solidària i responsable, en el curs 
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escolar 2015-2016 s’ha realitzat la 11a edició del concurs escolar Consumópolis, 
amb la participació de 123 equips escolars i un total de 615 alumnes. 

 Pla de formació de la ciutadania en línia. S’han impartit tres edicions del curs Les 
reclamacions de consum a través de la plataforma la plataforma Saps. Hi ha prevista 
l’elaboració de nous continguts per a ampliar l’oferta formativa. 

 Pla de formació contínua interadministrativa, dirigida al personal especialitzat en 
matèria de consum que desenvolupa la seua labor a les oficines municipals 
d’informació al consumidor, als serveis territorials i a la Direcció General. S’han 
realitzat tres edicions de dos cursos específics, amb la participació de 152 tècnics de 
consum. 

 

b. Model productiu ecològic i eficiència energètica  
…impulsar la transició ecològica del model productiu amb especial atenció a l’eficiència 
energètica, impuls de les energies renovables, la gestió sostenible de residus, la utilització 
eficient de les matèries primeres i la logística intel·ligent que minimitze l’impacte en el medi 
ambient. 

Medi natural i protecció de la biodiversitat 

SGH2016: Llei d’espais naturals protegits 

SGH2016: Decret de declaració dels paratges naturals municipals 

SGH2016: Llei de caça sostenible 

SGH2016: Llei forestal i Decret del Pla d’Acció Territorial Forestal (PATFOR) 

SGH2016: Decret de desenvolupament de la Llei de patrimoni arbori monumental 

SGH2016: Llei d’avaluació ambiental 

 Espais naturals protegits (ENP) 

 Nova llei d’espais naturals protegits. La llei actual és de 1994, amb modificacions 
reiterades a través de les lleis d’acompanyament dels pressupostos, com la regulació de 
figures de protecció, incorporació de directors-conservadors o la inclusió dels espais de 
la Xarxa Natura 2000 en el sistema d’espais protegits valencians. La nova normativa 
incorporarà aquestes qüestions, al mateix temps, es revisaran conceptes i mesures 
relatives a la conservació i gestió dels espais protegits a fi d’actualitzar-los i facilitar-ne 
l’aplicació. L’elaboració d’una nova llei ha sigut un suggeriment reiterat des de 
l’Advocacia de la Generalitat. L’esborrany de la llei està en elaboració i es portarà al 
Consell de Participació de Medi Ambient-CAPMA en el tercer trimestre de 2016. 

 Avanços en la implantació, en els espais naturals protegits, amb un model de gestió 
més professionalitzat, dotat amb instruments de planificació estratègica i plans anuals 
d’actuació i obert a la participació de les diferents administracions, agents socials i 
entitats presents en l’àmbit dels parcs, a través de les juntes rectores. 

 S’ha completat el nomenament de presidents de les juntes rectores dels parcs 
naturals i s’ha establit un calendari de celebració de reunions de les noves juntes que 
acabarà abans del mes d’agost. La tasca continuarà al llarg de la pròxima tardor, amb la 
conformació dels òrgans de participació dels principals paisatges protegits. 

 Quant a l’equip tècnic de gestió dels espais naturals protegits, han sigut cobertes 7 
de les 12 places previstes de director-conservador de parc natural, de les 12 previstes 
(26/5/2016). En una segona fase, les 5 que queden seran ocupades per personal interí 
inscrit en la borsa de treball del cos professional d’ambientòlegs, que barema 
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actualment Funció Pública. Els ENP compten també amb tècnics mitjans de caràcter 
funcionarial i amb guies i brigades de treball de VAERSA.  

 Per a millorar la coordinació d’accions en l’àmbit dels parcs els directors-conservadors 
mantindran reunió periòdiques amb els agents mediambientals i els tècnics forestals i 
s’intensificarà la relació amb els ajuntaments de l’àmbit dels parcs. 

 Parcs naturals. Aprovat el Decret de Declaració de Paratges Naturals Protegits 
(Decret 15/2016, de 19 de febrer). Desenvolupa aquesta figura de protecció per a facilitar-
ne la tramitació i regular i aclarir la participació dels ajuntaments en la seua gestió. 

 El president de la Generalitat anuncia que el pròxim parc natural de la Comunitat 
Valenciana serà el de la Serra Escalona, una zona d’especial protecció per a les aus 
(ZEPA) situada a l’oest de la província d’Alacant, als termes municipals d’Oriola, Pilar de 
la Foradada i Sant Miquel de les Salines (4/5/2016). 

 Declaració de paratges naturals municipals: 

 Aprovat el decret que declara Paratge Natural Municipal l’espai denominat Mont 
Vedat-el Pinós a la localitat del Pinós. Compta amb una superfície de 286,10 hectàrees 
(Ple del Consell de 27/10/2015). 

 El Consell autoritza declarar Parcs Naturals Municipals l’enclavament Matamon, al 
terme municipal de Catadau, i Serra del Puig, a Vinaròs (Ple Consell de 19/2/2016). 

 Agents mediambientals. S’han dut a terme múltiples reunions amb el col·lectiu i les seues 
organitzacions per a millorar-ne les funcions i la dependència orgànica, així com l’accés al 
cos i la carrera professional. També per a la creació de grups de recerca d’incendis 
forestals. 

 Publicat del Decret 219/2015, de 4 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova l’oferta 
d’ocupació pública de 2015 per al personal de l’Administració de la Generalitat i que 
preveu la convocatòria de 12 places d’agents mediambientals (DOCV 9/12/2015). 

 Regulació de la caça sostenible. S’ha redactat un esborrany de la Llei de Caça 
Sostenible, que està sent debatut amb totes les organitzacions afectades i interessades. 
Més enllà de consideracions esportives, reforçarà la perspectiva de la caça com a activitat 
de gestió sostenible dels recursos naturals del territori (24/6/2016). 

 Ordenació i gestió forestal 

 Les àrees forestals valencianes compleixen una funció primordial en la conservació dels 
recursos naturals essencials del territori (recursos hídrics, sòls, qualitat atmosfèrica, 
regulació climàtica i alberg de biodiversitat). La salvaguarda i millora d’aquest paper 
protector del bosc ha de ser el primer objectiu d’una política forestal orientada a la 
sostenibilitat ambiental. 

 S’està treballant en el suport a les activitats de valorització de productes forestals 
renovables o residuals del bosc. El desenvolupament d’aquestes activitats ha de fer-se 
de manera compatible amb la millora dels ecosistemes forestals i evitar els impactes 
ambientals durant els processos d’obtenció de productes.  

 La revisió integral de la normativa forestal valenciana té com a objectiu harmonitzar 
la funció protectora dels recursos naturals essencials del territori, que exerceixen les 
formacions forestals, amb les funcions socials i d’activitat econòmica, tot això des d’una 
perspectiva de sostenibilitat ambiental i considerant també la importància de la 
conservació de boscos en l’escenari actual de canvi climàtic. Atés que es pretén 
escometre la revisió integral de tota la normativa forestal valenciana, està 
treballant-se per fases, de manera que el Decret del Pla d’Acció Territorial Forestal 
(PATFOR) estarà finalitzat en l’últim trimestre de l’any 2016, i, posteriorment es 
treballarà en la revisió de la Llei Forestal, que data de 1993 (24/6/2016) 
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- També es treballa en la redacció d’unes Instruccions Generals per a la 
Gestió de boscos que han d’aprofundir en aquesta visió multifuncional de les 
àrees forestals i establir criteris de sostenibilitat ambiental i minimització 
d’impactes en les activitats que es duguen a terme (juny 2016). 

- S’ha aprovat l’Ordre que regula la Mesa Forestal, òrgan de participació 
pública en matèria de conservació i gestió forestal, que serà convocat al llarg del 
mes de juliol de 2016. 

- Actualment es treballa en la preparació de diferents ordres que articulen, en 
bona part, els objectius esmentats. La previsió és acabar-les abans de la 
celebració de la pròxima reunió de la Mesa Forestal: Ordre d’Aprofitaments, 
Ordre de subvencions del Pla de Desenvolupament Rural, Ordre d’instruments 
tècnics de gestió forestal, Ordre de registre d’empreses forestals i Ordre de 
regulació de l’aprofitament de tòfones. 

 Paral·lelament, de manera conjunta amb la Direcció de Prevenció d’Incendis, es treballa 
en solucions per a formacions focus amb un alt risc d’incendi forestal: (a) projectes 
d’eliminació de canyars en àrees de ribera de cursos fluvials, en col·laboració amb la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer; (b) criteris de tractament d’àrees d’interfície 
urbanoforestal i agricolaforestal; (c) criteris per a la renaturalització de zones amb 
hiperdensitat de pineda i argelaga. 

 Conservació i gestió de la xarxa natura 2000. Amb l’objectiu de consolidar la Xarxa 
Ecològica Europea Natura 2000 en territori valencià, actualment es desenvolupen 3 línies 
de treball:  

 Dotar els actuals espais de la xarxa Natura 2000 (Llocs d’Interés Comunitari -LIC- i 
Zones d’Especial Interés per a les Aus -ZEPA-) amb normes de gestió per als diferents 
hàbitats que en formen part, per a convertir-los en ZEC (Zones d’Especial Conservació), 
figura que posa fi al procés administratiu d’implantació de la Xarxa Natura 2000. 

 Accions de gestió i restauració d’espais de la Xarxa Natura 2000, amb projectes 
cofinançats mitjançant fons Feder i Feader de la Unió Europea. 

 Actuacions d’eliminació d’espècies invasores, que duen a terme les brigades de la 
Xarxa Natura 2000 adscrites a la Direcció General.  

 Recol·lecció de materials forestals de reproducció (mfr) i de producció de plantes 

 Hi ha en marxa una campanya de recol·lecció de fruites i llavors (MFR) que seran 
processades en el Banc de Llavors Forestals. Aquestes reserves de propàguls es faran 
servir per a la producció de plantes en la xarxa de vivers forestals de la Generalitat i es 
destinaran a projectes de restauració d’hàbitats, repoblació forestal i integració 
paisatgística i per als projectes de recuperació i reforç de poblacions d’espècies 
amenaçades. 

 Es treballa en la preparació de col·leccions de llavors d’espècies i varietats hortícoles 
locals associades al programa de biodiversitat agrària del pla de producció ecològica. La 
integració de la gestió d’aquestes col·leccions en el Banc de Llavors Forestals del CIEF 
permetrà conformar el Banc de Germoplasma Vegetal de la Generalitat Valenciana que 
serà presentat públicament durant la tardor de 2016. 

 Conservació i gestió del patrimoni arbori monumental. A 10 anys de l’aprovació de la 
Llei Valenciana de Patrimoni Arbori Monumental, en el que queda d’any 2016 hi ha la 
previsió de reforçar el departament de conservació i gestió d’arbres monumentals, molt 
afectat pels ajustos pressupostaris dels últims anys, per a poder encarar adequadament les 
diferents línies de treball establides en aquesta àrea d’activitat: 

 Està redactat l’esborrany de decret de desenvolupament de la Llei de Patrimoni 
Arbori Monumental (previst en la llei i mai desenvolupat), i ha sigut presentat i debatut 
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en la Comissió de Patrimoni Arbori, pendent de la remissió al Ple del Consell 
(24/6/2016). 

 Elaboració d’informes sobre exemplars afectats per obres civils, danyats per qualsevol 
circumstància o que suposen un risc per a persones i béns. 

 Actuacions de restauració d’exemplars monumentals amb símptomes de senescència o 
degradació. 

 Campanya d’informació als municipis perquè elaboren els Catàlegs d’Arbres d’Interés 
Local. 

 Avaluació ambiental 

 Publicació en el DOCV del Reglament de l’òrgan ambiental de la Generalitat a l’efecte 
d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes i en el qual s’estableixen els 
òrgans que tindran competència en aquest àmbit i que són la direcció general de Medi 
Natural i Avaluació Ambiental i la creació de la nova Comissió d’Avaluació 
Ambiental (11/12/2015) 

 La nova Comissió d’Avaluació Ambiental de la Comunitat Valenciana es va 
constituir el 17 de desembre de 2015.  

 L’actual Llei valenciana d’impacte ambiental és de 1989 i el seu reglament de 
desenvolupament de 1990. Es troba en una fase molt avançada d’elaboració una nova 
Llei d’avaluació ambiental, que actualitzarà conceptes i adaptarà els procediments 
d’avaluació ordinaris i simplificats que preveu la Llei bàsica estatal d’avaluació ambiental 
de 2013. S’estima que podrà presentar-se en l’últim trimestre de 2016 (24/6/2016). 

 Educació ambiental. L’educació ambiental és un dels eixos prioritaris sobre els quals ha 
de fonamentar-se qualsevol política ambiental que pretenga comptar amb la participació 
activa de la ciutadania. Ja siga en matèria de residus, de protecció de la natura o de lluita 
contra el canvi climàtic. Els comportaments informats i responsables tenen la base en 
l’educació ambiental. Les accions i línies principals sobre les quals s’està treballant són les 
següents:  

 S’ha creat la Comissió Mixta amb la Conselleria d’Educació per a coordinar els temes 
d’educació ambiental i posar en marxa un pla d’Acció. 

 S’ha començat el procés de revisió participativa de l’esborrany de l’Estratègia 
Valenciana d’Educació Ambiental. 

 S’ha posat en funcionament, amb els ajuntaments interessats, el programa educatiu de 
sostenibilitat en l’àmbit domèstic Habitatges Verds 2016. 

 S’ha iniciat una nova edició del programa COMPROMES02 amb la Xarxa Tourist Info 
orientat a reduir la petjada de carboni de les instal·lacions de la xarxa. 

 S’ha elaborat un documental sobre la importància de l’educació ambiental al nostre 
Centre d’Educació Ambiental CEA-CV. 

Canvi climàtic 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Proposar València com a seu per a realitzar 
una trobada tècnica i política de les comunitats autònomes del mediterrani espanyol de manera 
que puga haver-hi una postura mediterrània en la Conferència de Canvi Climàtic de París. 

 Jornades sobre canvi climàtic. Celebració a València de les jornades sobre canvi 
climàtic al Mediterrani els dies 6 i 7 de novembre de 2015 amb experts i representants de 
les comunitats autònomes de l’arc mediterrani espanyol, prèvies a la cimera mundial que se 
celebrarà a París. 
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 Estratègia Valenciana contra el Canvi Climàtic 2013-2020. Es durà a terme una revisió 
a fons de l’Estratègia Valenciana contra el Canvi Climàtic i abans del final de la 
legislatura es donarà rang normatiu a les principals conclusions de l’Estratègia per a evitar 
que queden en meres recomanacions. A aquest efecte s’ha constituït la nova Comissió de 
Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana (3/11/2015). 
Reunions: 

 3 de novembre de 2015. Acorda iniciar un procés de revisió de l’Estratègia 
Valenciana 2013-2020 amb l’objectiu d’elaborar una nova estratègia d’energia i canvi 
climàtic. 

 22 d’abril de 2016. Anunci de creació d’una Càtedra de Canvi Climàtic a la 
Universitat Politècnica de València, que tindrà com a funció l’estudi de l’escalfament 
terrestre i els seus efectes sobre la vida dels éssers vius. També es proposa la creació 
d’un grup d’experts en medi ambient i canvi climàtic per a la revisió de l’Estratègia 
de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana 2013-2020. També s’informa dels 
Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, als quals caldrà adaptar 
els objectius en aquest àmbit de la Generalitat Valenciana. 

 26 de maig de 2016. La Generalitat formalitza el compromís de compliment dels 17 
objectius per al desenvolupament sostenible marcats per l’ONU en l’Agenda 2030, 
en col·laboració amb la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible. La 
Comunitat Valenciana es converteix en la primera comunitat espanyola a comprometre’s 
amb aquestes metes. 

 Juny 2016. La nova Estratègia, en procés d’elaboració, tindrà com a principal aportació 
la lluita contra el canvi climàtic, la inclusió de l’Estratègia Valenciana d’Energia, 
aportació imprescindible per a fer creïble l’objectiu de la reducció de les emissions de 
Gasos d’Efecte d’Hivernacle i acostar-nos a l’objectiu de la plena descarbonització de 
l’economia.  

- S’està duent a terme una ronda de reunions bilaterals entre DG del Canvi 
Climàtic i la resta de DG amb possibles afeccions operacionals i pressupostàries 
en matèria de canvi climàtic. 

- S’han realitzat 3 reunions de la Comissió de Coordinació de Polítiques de 
Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana i altres 3 de la Subcomissió per a 
revisar l’estratègia i proposar i desenvolupar tot un conjunt d’accions a dur a 
terme des de les diferents conselleries.  

- Al llarg de 2016, el Consell ha dut a terme diferents actuacions de caràcter 
sectorial però amb efectes i conseqüències múltiples i transversals, tant en 
matèria d’adaptació com de mitigació del canvi climàtic. Polítiques que es troben 
recollides i detallades en els diferents apartats d’aquest document, però que a 
l’efecte de la seua visualització en matèria d’impactes positius sobre el canvi 
climàtic, resumim en aquest apartat:  

 Promoció de les energies renovables. Pla eòlic i fotovoltaic. Defensa de 
l’autoconsum. Oposició al fraking. 

 Impuls a la mobilitat sostenible: transport metropolità i interurbà, mobilitat 
sostenible entre la ciutat i l’horta, carrils i rutes per a bicicleta. 

 Protecció del territori: protecció de l´horta, Pla de Prevenció de Riscos 
d’Inundacions del Litoral, Pla d’Infraestructures Verdes del Litoral, 
Estratègia Territorial de la Comunitat, Llei d’Ordenació del territori, 
urbanisme i paisatge, desclassificació del sòl (més d’1,5 milions de 
metres quadrats desclassificats i lliurats del ciment i de la rajola). 

 Pla Estratègic d’impuls a l’Agricultura Ecològica. 
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 Intensificació del treball de l’IVIA en canvi climàtic: creació d’un grup de 
treball dins del Centre per al Desenvolupament de l’Agricultura Sostenible 

 Recuperació de les zones d’amortiment dels parcs naturals, que 
augmenta la superfície real protegida en un 40%. 

 Millora dels sistema de gestió de reciclatge i reutilització de residus. 

 Pla de rehabilitació d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica. 

 Pla d’educació ambiental amb especial èmfasi en el canvi climàtic. 

 Impuls de les polítiques d’economia circular en residus, biomassa 
forestal, agrària i de jardineria. 

Planificació en l’àmbit energètic. Energies renovables i autoconsum  

SGH2016: Decret Pla energètic valencià. Canviar el model energètic valencià que és un dels 
majors problemes amb què es troben les empreses per a millorar la competitivitat i productivitat 
abaratint la factura i també les famílies en l’economia domèstica. La idea és tendir cap a 
l’autoconsum. Utilitzar energies que tenim a l’abast i que són netes com l’eòlica, fotovoltaica i 
els formats mixts. 

ELX2016 - Projecte 5: Pla d’Energies Renovables 

 Pla Energètic de la Comunitat Valenciana 2020. El nou model productiu que impulsa la 
Generalitat Valenciana es basa en un canvi de model energètic sostenible que té en les 
energies renovables, l’autoconsum i l’eficiència energètica els pilars fonamentals. Per això 
s’elaborarà un Pla Energètic Valencià que constituïsca una eina estratègica per a la 
reorientació de la política energètica (20/10/2015). 

 El Pla arreplega els principals objectius en matèria energètica en el nostre territori 
fins a 2020. Actualment, ja està elaborat l’esborrany del Pla Energètic. 

 Nova Llei valenciana d’energia. Es durà a terme l’elaboració d’una nova Llei valenciana 
d’energia, que contribuirà a la implantació d’un nou model energètic sostenible en el qual 
les energies renovables, l’autoconsum i les tecnologies eficients com la cogeneració tinguen 
un paper prioritari (2/12/2015). 

 Foment de l’autoconsum. Constituïda la Mesa de l’autoconsum, amb l’objectiu de 
treballar conjuntament amb el sector per a impulsar mesures dins de les competències de la 
Generalitat per a fomentar l’autoconsum en el nostre territori (19/10/2015). 

 La Mesa va acordar recórrer el Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula 
l’autoconsum, el qual estableix un càrrec per l’energia autoconsumida, també anomenat 
«peatge de recolzament» o popularment «impost al sol» per a la major part de les 
tipologies d’instal·lacions (3/12/2015). El conseller d’Economia va interposar 
requeriment previ al Govern de la nació per a la derogació/modificació dels articles 14.3, 
19.2, 20 segon paràgraf, 21, 22, 23 i 24 del citat RD. 

 S’està tramitant una línia específica de subvencions o línia de finançament bla, a 
través de l’IVACE, destinada a l’autoconsum. 

 S’ha proposat per la Conselleria d’Economia Sostenible a la Conselleria d’Hisenda que 
aquestes instal·lacions gaudisquen d’exempcions/beneficis fiscals en el tram 
autonòmic de l’IRPF, aplicables a partir de l’exercici 2017. 

 Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica d’Edificis, Infraestructures i Equipaments públics 
de la Generalitat Valenciana. Té com a objectiu principal la reducció el consum i els 
costos energètics dels edificis, serveis i equipaments públics de la Generalitat, i per tant les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades. 
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 La redacció ja està finalitzada i actualment està sent objecte de preparació tant l’informe 
d’oportunitat i conveniència com la memòria econòmica de l’acord. El text definitiu serà 
remés als diferents departaments de la Generalitat a l’efecte d’atorgar el corresponent 
tràmit d’audiència. 

 S’hi estableixen objectius quantificables en matèria d’estalvi energètic dels edificis, 
infraestructures i equipaments públics de la Generalitat per a l’any 2020 i 2025, sobre el 
nivell base de referència del consum energètic global del sector públic de la Generalitat 
l’any 2014. 

 Fons de Compensació del Pla Eòlic 2016. Elaborada l’Ordre de Bases Reguladores del 
Fons de Compensació i Fons de Promoció del Pla Eòlic. Pròxima publicació en el portal de 
transparència per a procés de participació pública A la Comunitat Valenciana hi ha un total 
33 parcs eòlics en funcionament que aporten al sistema un total de 1.169 megawatts, 
repartits en 9 zones, situades a les províncies de Castelló i València (juny de 2016). 

Gestió sostenible de residus 

 Política de residus. La política de residus del Govern valencià es basarà en la reducció, 
la separació, la reutilització i el reciclatge. Aposta per millorar la separació en origen, la qual 
cosa facilitarà el reciclatge i la reutilització i sobretot la millora de les condicions dels 
materials que arriben a les plantes de tractament. 

 Modificació de la Llei de residus. Vistiplau del Consell al Decret Llei per a establir 
mesures urgents que garantisquen la correcta gestió dels residus municipals. Suposa 
la modificació dels articles 6 (Competències Municipals), 8 (Competències de la Generalitat) 
i 36 (Tramitació projecte de Gestió) de la Llei 10/2000, de residus de la Comunitat 
Valenciana.  

 El Consell considera necessari preveure en la normativa autonòmica de residus la 
possible actuació immediata de la Generalitat, en substitució de la corresponent entitat 
local o consorci, quan es produïsquen situacions amb possibilitat d’afeccions ambientals 
o de risc per a la salut de la població en general (Ple de Consell de 10/6/2016) 

 També es considera necessari habilitar l’actuació dels mitjans propis de la Generalitat i 
es preveu la possibilitat que la Societat Mercantil VAERSA i les seues societats filials 
puguen ser també mitjans propis instrumentals i servei tècnic dels consorcis i entitats 
locals que així ho decidisquen, amb la finalitat que puguen prestar de manera directa i 
immediata els serveis públics de la seua competència (10/6/2016). 

 Gestió de recollida de residus 

 En preparació la Llei de protecció addicional del territori. Es tracta de millorar la 
gestió de residus, evitant l’abandonament dels envasos i apostant per l’economia 
circular. 

 S’han posat en marxa ja en uns quants municipis de la CV, sistemes de recollida de 
matèria orgànica mitjançant la col·locació del cinqué contenidor, on es dipositarà 
solament la matèria orgànica (7/10/2015), o sistema porta a porta. Igualment s’han dut a 
terme diverses jornades tècniques de formació a entitats locals (juny de 2016). 

 En elaboració l’estudi de millora de la gestió d’envasos a través de la implantació del 
sistema de dipòsit, devolució i tornada d’envasos (SDDR). La proposta de SDDR és una 
aposta per l’europeïtzació del model de gestió (els països i regions del món més 
avançats mediambientalment el tenen establit des de fa anys, amb resultats superiors al 
95% d’eficàcia en el reciclatge). És un sistema compatible amb el model actual (SIG). 
Molts ajuntaments valencians, de diferents colors polítics, en els seus plens municipals, 
han aprovat per unanimitat la mesura (Alzira, Llíria, Santa Pola, Elx, Alcoi, Sagunt, etc.). 
Catalunya, Canàries, Balears, també estan estudiant-ne la implantació. S’han realitzat 
reunions de coordinació amb aquestes CCAA. 
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 Tractament de residus i abocadors 

 Resolució a la problemàtica dels residus a la Vega Baixa. Acord entre Conselleria 
d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Diputació 
d’Alacant i els ajuntaments de la zona per a la constitució del consorci tractament 
residus en la Vega Baixa (28/9/15). La reunió constitutiva se celebra el 13 d’octubre.  

- En la primera reunió es va abordar l’elaboració del pla zonal de residus urbans 
de la comarca, que correspon a la Zona A6.  

- Els municipis de la Vega Baixa es van veure afectats pel tancament de la 
planta de tractament de Crevillent com a conseqüència d’una sentència judicial. 

- El Consorci de residus de la Vega Baixa A6, treballa en l’actualitat de manera 
coordinada amb la Generalitat Valenciana. L’aprovació del Decret Llei permetrà 
el desbloqueig per a l’execució d’una nova planta de transferència i la possibilitat 
d’aprovar el projecte de gestió d’iniciativa pública. S’han establit nous fluxos de 
residus per a superar la temporada alta estival, de proximitat a la província 
d’Alacant, aprovat per unanimitat en el Consorci.  

 S’ha elaborat un Pla autonòmic de millora ambiental d’antics abocadors 
municipals. Es tracta d’un pla de segellat de 30 abocadors que ha de suposar una 
inversió de més de 20 milions d’euros al llarg de la legislatura. 

 Existeix ja un acord tancat per a l’abocador de Peníscola i és a punt en cas que es 
duga a terme el segellat de l’abocador de la Murada (més de 3 milions de tones de 
brossa enterrades il·legalment i amb enormes problemes d’impacte ambiental). S’ha 
treballat estretament amb la Comunitat de Múrcia (l’abocador comparteix territori de les 
2 comunitats) per a abordar el problema de manera coordinada. 

 Inauguració imminent de la nova planta de Guadassuar, en la part de triatge, similar a 
la d’Algímia d’Alfara (juny de 2016). 

 Iniciades les obres de segellat de l’antic abocador de residus urbans en massa de la 
localitat de Peníscola (3/6/2016). 

 
c. Recuperació del sistema financer valencià 
…refundació de l’Institut Valencià de Finances per a transformar-lo en una entitat pública amb 
accés al crèdit del BCE i fons del BEI. Incentivar a través de l’IVF el model de caixes d’estalvis 
no bancaritzades i la creació de caixes i cooperatives de crèdit local. 

Recuperació del sistema financer valencià. Refundació de l’IVF 

SGH2016: Consolidació de l’Institut Valencià de Finances com a banca pública 
valenciana. L’objectiu és posar a la disposició de les xicotetes i mitjanes empreses valencianes 
crèdits amb la finalitat d’impulsar els sectors productius valencians, al mateix temps que es 
buscaran mecanismes per a augmentar-ne la activitat creditícia. Es posarà un especial èmfasi 
en la consecució del màxim de recursos provinents del Pla Juncker de la UE. 

ELX2016 – Projecte 8: Transformació de l’IVF en un banc de foment empresarial 

 Banc de la Generalitat. Presentació del Banc de la Generalitat, en el qual s’invertiran 
75 M€, que generaran un impacte de més de 150 M€ per a les empreses i autònoms 
valencians. Té com a finalitat aprofitar totes les sinergies possibles per a millorar el nou 
model productiu valencià i ajudar les famílies que tenen dificultats. La creació d’aquesta 
entitat forma part de la reestructuració de l’Institut Valencià de Finances (IVF) i s’estima que 
serà una entitat independent de l’IVF a la fi de 2017 (6/6/2016). 

 Es posarà en funcionament una línia de finançament per al sector turístic, una segona 
orientada al sector agroalimentari, una tercera basada en l’economia social, i una última 
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línia de finançament per a fomentar el creixement i la internacionalització. A més, el 
Banc de la Generalitat engegarà dues línies generals de crèdit més: microcrèdits per a 
autònoms i microempreses, per un total de 5 M€; i préstecs participatius per a empreses 
de naturalesa tecnològica i innovadora, amb un pressupost, també, de 5 M€.  

 Serà un banc que lluitarà contra l’exclusió social. El seu desenvolupament de negoci 
està basat en un programa de microcrèdits per a persones en situació de desocupació 
en col·laboració amb el Servef, un programa per a autònoms i microempreses i 
avançaments de subvencions per a residències de tercera edat. 

 Se subscriurà un contracte de refinançament amb CREA SGR per a donar suport 
financer al col·lectiu audiovisual.  

 Reestructuració IVF. Aprovat pel Consell un decret llei per a la reestructuració de les 
competències de l’Institut Valencià de Finances (IVF) i de l’Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE) per a adequar l’estructura i funcions d’ambdues 
institucions i introduir criteris de racionalitat en la gestió financera i de suport empresarial de 
la Generalitat valenciana (Ple del Consell de 4/9/2015). 

 Amb el nou marc competencial, l’IVF, dependent de la Conselleria d’Hisenda, podrà 
desenvolupar plenament el seu paper com a instrument de crèdit del Govern 
valencià (4/9/2015). 

 S’amplien les competències d’IVACE quant al desenvolupament de l’economia 
social, i el cooperativisme (pilar estratègic de l’IVF) a través d’un instrument financer 
dotat econòmicament per l’IVF en la seua capital inicial, i que podrà ser ampliat per la 
Conselleria d’Economia, competent de l’organisme de promoció empresarial (4/9/2015). 

 El Consell d’Administració de l’Institut Valencià de Finances (IVF) aprova la nova 
estructura. Destaca per la clara separació que s’estableix entre l’àrea de política 
financera i l’activitat de crèdit públic (19/11/2015). 

 Noves línies de crèdit de l’IVF 

 Creació de sis noves línies de crèdit a la disposició de les empreses valencianes, en 
règim de cofinançament amb el sector privat: sector turístic (fins a 20 M€), sector agrari 
(fins a 20 M€), creixement i internacionalització (fins a 20 M€), economia social (fins a 
10 M€), microcrèdits amb aval de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat 
Valenciana (fins a 5 M€) i suport a l’emprenedoria innovadora (préstecs participatius fins 
a 5 M€).  

 Signatura d’acord entre l’Institut Valencià de Finances (IVF) i CaixaBank, per a 
impulsar el finançament de projectes empresarials amb una línia de crèdit de 4.000 M€ 
amb la finalitat de contribuir a la generació d’ocupació a la Comunitat Valenciana 
(24/2/2016). 

 SGR. Reestructuració de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana.  

 Associació Europea de Banca Pública. Presentada formalment la petició de l’IVF per a 
entrar a formar part de l’Associació Europea de Banca Pública (EABP). Permetrà que 
es reconega l’IVF a tots els nivells com a banc públic. També permetrà millorar l’eficiència i 
els serveis oferits per l’IVF als valencians perquè podrem aprofitar els coneixements i 
experiències d’altres institucions que formen part d’aquesta associació, tant a nivell 
espanyol com a europeu (8/3/2016). 

 L’EAPB, amb seu a Brussel·les, està formada per més de 90 institucions financeres de 
diversos països europeus, amb una quota del mercat de crèdit propera al 15%.  
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d. Dotació de les infraestructures estratègiques 
…garantir la finalització del Corredor Mediterrani en els terminis establits, pressionant el 
Govern central pel compliment dels compromisos adquirits. Desbloquejar la reforma de l’Estatut 
d’Autonomia respecte a les inversions de l’Estat a la Comunitat Valenciana. 

Infraestructures estratègiques 

 Catalunya 

 Reunió entre el president de la Generalitat Valenciana i el president de la 
Generalitat de Catalunya. Acorden constituir una mesa de treball conjunta per a 
reivindicar l’execució del Corredor Mediterrani (18/5/2016). 

 Aragó 

 La Generalitat i el Govern d’Aragó formen un front comú per a reclamar a l’Estat 
l’acceleració de les actuacions per a adequar la N-232 en els trams més complicats de 
Terol i Castelló, la modernització de la línia ferroviària Sagunt-Terol-Saragossa, així com 
l’aposta clara pel Corredor Mediterrani (19/10/2015). 

 Trobada entre el president de la Generalitat i el president d’Aragó, en la qual 
reafirmen la seua prioritat de millorar les connexions entre Aragó i la Comunitat 
Valenciana, amb especial èmfasi en la finalització de l’autovia A-68 i el 
desenvolupament de l’eix Cantàbric-Mediterrani (11/6/2016). 

 Govern d’Espanya 

 Presentació davant el Ministeri de Foment d’una proposta d’inversions en 
infraestructures que la Generalitat Valenciana considera prioritàries i que han de 
ser finançades íntegrament pel Govern central. L’import total d’aquestes obres 
ascendeix a 1.053 M€ i suposarien el 11% de la inversió de l’Estat d’acord amb el PIB i 
població de la Comunitat Valenciana (29/7/2015). 

Finalitzar les obres del Corredor Mediterrani 

ELX2016 – Projecte 16: Connexió port de València 

ELX2016 – Projecte 17: Corredor Mediterrani 

 El nou Consell exigeix un Corredor Ferroviari Mediterrani com es va dissenyar 
inicialment, amb una plataforma específica, alta velocitat i ample europeu, que elimine els 
colls de botella existents i els problemes de saturació en els trams de Vandellós-Tarragona, 
Castelló-València, l’eix passant de València, València-La Encina i Alacant-Elx-Múrcia i que 
connecte de manera adequada els ports valencians amb la xarxa continental (24/11/2015). 

 Segons el Consell, el tercer carril que s’està construint és una solució provisional i 
a curt termini, que no soluciona els problemes de capacitat, sinó que més bé els 
augmenta ja que en les mateixes vies han de circular més trens. 

 S’estan incomplint reiteradament els terminis de construcció d’aquesta alternativa, 
ja que, entre Tarragona i Castelló no han començat les obres. Per la seua banda, les 
obres entre Castelló i València no van començar fins al març de 2015. Tot això indica 
que l’ample estàndard no arribarà a Castelló i València en 2015, ni a Alacant en 2016, 
incomplint-se així un altre compromís de la ministra de Foment.  

 Signatura del Manifest de València sobre el Corredor Mediterrani pel Consell i 
representants de la societat civil i empresarial. En el manifest s’exigeix al Ministeri de 
Foment una major sensibilitat cap als corredors europeus en el seu pas pel territori de 
l’Estat i especialment es reclama la consideració prioritària del Corredor Mediterrani 
(2/12/2015). 
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 Constitució del Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani que aglutina el Consell, 
organitzacions empresarials, universitats públiques, sindicats, col·legis professionals, ports, 
així com empreses tan importants com la Ford i la societat civil valenciana, per a coordinar 
iniciatives i reivindicar aquesta infraestructura de vital importància per a la competitivitat i 
l’economia de la Comunitat Valenciana (7/3/2016). 

 La Tercera Mesa Estratègica sobre el Corredor Mediterrani reuneix els operadors 
ferroviaris per a conéixer la seua opinió i suggeriments sobre aquest projecte. Han participat 
diferents empreses, algunes valencianes o amb important seu a València, com Logitren o 
Stadler rail (antiga Vosssloh) i empreses nacionals com ViiA, Continental RAil, Transfesa, 
SLISA, AEFP, Grup Alonso o Transnatur, dedicades tant al transport ferroviari com a la 
gestió de terminals ferroviàries, públiques i privades (16/6/2016). 

 Aquestes meses estratègiques s’emmarquen dins del Fòrum Valencià pel Corredor 
Mediterrani que es va constituir al març de 2016, per a aglutinar a tota la societat 
valenciana al voltant del projecte del Corredor Mediterrani amb la finalitat de millorar la 
competitivitat de l’econòmica valenciana i augmentar la quota del ferrocarril a la 
Comunitat Valenciana, en millorar la qualitat i la sostenibilitat del transport. Aquestes 
meses són convocades per la Conselleria amb la col·laboració del Consell de 
Cambres de Comerç de València i Feports, davant la inactivitat i la falta de sensibilitat 
del Ministeri de Foment, amb la finalitat de congregar els principals sectors de 
l’economia valenciana relacionats amb el Corredor per a conéixer la demanda real i 
buscar, a través del coneixement, una major optimització de les infraestructura 
ferroviàries i logístiques. 

 La primera d’aquestes meses estratègiques va reunir les principals empreses de 
«carregadors» amb seu a la Comunitat com Ford, Arcellor Mittal, Martí Navarro, 
Anecoop, SP Berner, Porcelanosa, Faurecia, Keraben i Socomo, del grup Carrefour 
(2/06/2016). 

 La segona Mesa Estratègica sobre el Corredor Mediterrani va reunir els operadors 
logístics (9/06/2016) 

Millora de carreteres i rescat de l’autopista AP-7 

 Un total de 84 municipis valencians han aprovat en els últims anys una moció perquè el 
Govern rescate abans de 2019 els trams de l’AP-7 que discorren entre Vinaròs i Sagunt, 
Sueca i el Campello i Alacant i Crevillent. L’objectiu és evitar els elevats índexs d’accidents 
de les vies alternatives sense pagament. La Generalitat dóna suport a la petició d’aquests 
municipis (9/5/2016).  

 Anunci realitzat pel Ministeri de Foment d’aprovar en el Consell de Ministres l’autorització 
per a les obres de la variant de Benissa en la N-332 així com el Port de Querol en la N-
232 (17/6/2016). 

Transferència de les competències en rodalies ferroviàries 

ELX2016 – Projecte 18: Espai intermodal Font de Sant Lluís 

 El president de la Generalitat anuncia que el Govern valencià sol·licitarà al Ministeri de 
Foment la transferència de competències en Rodalies per a acabar amb la mala gestió i 
la falta d’inversions a la Comunitat Valenciana. Cada any 20 milions de viatgers utilitzen els 
trens de rodalies a la Comunitat, la qual cosa ens converteix en la tercera comunitat 
autònoma amb més afluència de passatgers (25/2/2016). 

 En 2010, la Comunitat Valenciana va signar amb el Govern central el Pla de Rodalies 
de la Comunitat 2010-2020. L’Estat preveia invertir 3.400 M€ per a la construcció 
d’infraestructures, per a estacions i bescanviadors i per a la modernització i millora de 
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les infraestructures, no obstant això, no s’ha licitat cap de les grans actuacions 
previstes. A més, en els Pressupostos Generals per a 2016 la previsió és de 12,4 M€, 
una xifra que no és suficient per a complir amb les necessitats de la Comunitat. 

 En aquest mateix pla, la inversió que havia de fer la Generalitat era de 555 M€ per al 
tren de la costa Dénia-Alacant, l’adequació de la línia Xàtiva-Alcoi i per a noves 
estacions a càrrec del govern autonòmic. El Consell tampoc va licitar cap d’aquestes 
obres i solament es va acabar l’estació d’Albaida, licitada en 2007.  

 Les prioritats del Consell en matèria ferroviària se centren en l’acceleració de les obres 
del tercer carril entre València i Castelló, l’AVE a Castelló, l’ampliació del servei de rodalies 
Castelló-Vinaròs i Villena, la millora de la línia Xàtiva-Alcoi, la redacció d’estudis i projectes 
del tren de la costa (especialment el tram Gandia-Oliva), la millora dels serveis Alacant-
Múrcia, l’eliminació de l’actual transbord a San Isidro, l’electrificació de la via de San Isidro a 
Alacant, la posada en servei de la connexió C-3 entre Font de Sant Lluís i València Nord 
para totes les circulacions i, finalment, la posada en funcionament enguany de 
l’electrificació de la línia C-3 fins a Utiel (25/2/2016). 

 Creació d’un grup de treball amb representants de la GV i RENFE per a l’intercanvi 
d’informació i la posada en marxa de mesures que solucionen els problemes que pateix 
de la línia de rodalies C-6 entre Castelló i València com a conseqüència de les obres 
del tercer fil (7/3/2016). 

Impuls al transport metropolità i interurbà 

SGH2016: Signatura de la Declaració Institucional per a la creació d’una Autoritat única de 
transport per a l’àrea metropolitana de València que coordine la gestió del transport 
metropolità de València i que va ser signada per 60 alcaldes i alcaldesses. Suposa el primer 
pas per a poder reclamar i recuperar de l’Estat una línia de finançament per a l’àrea 
metropolitana de València. 

SGH2016: Aprovació dels estudis de planejament de l’Anell Verd Metropolità de València. 
S’ha presentat el projecte «Anell Verd Metropolità de València» (52 km per l’Horta i front litoral 
de la ciutat de València) que es desplegarà dins del Programa FEDER 2014-2020 de la UE en 
desenvolupament d’una política de mobilitat sostenible. 

 Autoritat metropolitana de València. Es constitueix la Mesa Tècnica per a la creació 
d’una entitat del transport metropolità. Entre les funcions d’aquesta comissió tècnica 
destaca realitzar diverses propostes sobre les competències, el marc legal o el model de 
finançament que ha de tenir aquest ens metropolità (25/2/2016). 

 Pla de Mobilitat Metropolità de l’Àrea d’Alacant-Elx. Vistiplau del Consell (15/4/2016) al 
Pla de Mobilitat Metropolità de l’Àrea d’Alacant-Elx (PMoMe Alacant-Elx) que està 
preparant la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Té com a 
finalitat implantar modes de desplaçament més sostenibles com caminar, bicicleta i 
transport públic, dins de l’àrea.  

 La redacció i seguiment d’aquest projecte de mobilitat serà adjudicat per concurs 
públic i el termini per a la seua redacció serà aproximadament de dos anys. El 
pressupost de licitació superarà els 650.000 euros. 

 El PMoMe d’Alacant-Elx serà el primer pla de mobilitat supramunicipal que la 
Generalitat posa en marxa des que es va aprovar la llei de mobilitat de la Comunitat en 
2011. 

 Mobilitat sostenible entre la ciutat i l’horta. Impuls al Projecte Anell Verd Metropolità de 
València. Comprén un itinerari de 52 quilòmetres, destinat a vianants i ciclistes que 
discorrerà circularment al voltant de València. S’estendrà per l’Horta Nord, per l’Horta Sud i 
el front litoral de la ciutat de València, a través de camins històrics i naturals que transcorren 
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al costat de territoris tan privilegiats com els parcs naturals del Túria i de l’Albufera, l’horta 
de València i les platges. 

 Tram l’Horta Sud. Aprovat l’estudi de planejament del tram que discorre entre 
Pinedo i Alaquàs (4/11/2015). En contractació la redacció del projecte, per 8 M€.  

 La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha tret a licitació 
la redacció del projecte de construcció del tram Pinedo-Sedaví-Picanya-Alaquàs 
de l’Anell Verd Metropolità de València per un import total de 330.330 euros. Publicat en 
el DOCV de 7/1/2016. 

 Tarifes dels títols de transport 

 Es congelen per a 2016 les tarifes dels títols de transport integrats de l’Àrea de 
València en els serveis específics de MetroBus i Metrorbital, així com les dels serveis 
públics de transport prestats per FGV, a través de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, les 
del sistema TAM a Alacant i les del TRAM a Castelló, amb l’objectiu de potenciar-ne l’ús 
i afavorir una política de mobilitat a l’abast de tota la ciutadania (28/12/2015). 

 Metrovalencia i el TRAM d’Alacant ofereixen des de l’1 de juny, descomptes del 20 i 
del 50 per cent en l’import de la càrrega/recarrega de tots aquells títols propis de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) als membres de les famílies 
monoparentals per a poder desplaçar-se per la xarxa de València i la seua àrea 
metropolitana (31/5/2016). 

 Metrovalencia. FGV llança un pla de manteniment i reparacions urgents d’estacions de 
la xarxa amb inversions d’1,1 M€ a executar en els anys 2016 i 2017 (22/11/2015). 

 TRAM Castelló. Signatura d’una resolució entre la Conselleria d’Obres Públiques i 
l’Ajuntament de Castelló per la qual certifiquen el seu compromís perquè el TRAM no 
passe per l’interior del parc Ribalta i corregeix la situació irregular en què es trobava el 
TRAM ja que el recorregut actual no tenia l’autorització formalitzada (19/9/2015). 

 TRAM d’Alacant. Obres de renovació de via i condicionament d’infraestructura de la línia 9 
de la xarxa TRAM d’Alacant de FGV entre Altea i Calp. El pressupost d’aquesta actuació 
ascendeix a 9,2 M€ i forma part de les actuacions previstes en el Pla de Modernització de la 
línia 9 del TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia) per a garantir la qualitat del servei i 
aconseguir els estàndards de la resta de la xarxa (12/10/2015). 

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) posa en servei el tram entre Altea i 
Calp, de la Línia 9 (Benidorm-Dénia) del TRAM d’Alacant, una vegada una vegada han 
finalitzat les obres de modernització i renovació de via i s’han completat amb les 
proves prèvies i necessàries a la posada en funcionament del servei (21/5/2016). 

 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) licita el projecte de construcció de 
renovació de via, condicionament d’infraestructura d’estacions de Benidorm, Teulada, 
Gata de Gorgos i Dénia i millora de la línia de comunicacions entre Calp i Dénia de la 
línia 9 del TRAM Metropolità d’Alacant (Benidorm-Dénia) per un import inicial de 4,8 M€. 

 EMT València. La Generalitat finançarà temporalment la recuperació del transport públic en 
l’àrea metropolitana de València, fins que es constituïsca l’Autoritat Metropolitana de 
València i es dissenye el Pla de Mobilitat de l’àrea metropolitana amb l’objectiu d’oferir una 
solució estructural i definitiva (12/4/2016). 

 Transport de viatgers per carretera. Es va a redefinir tot el mapa de concessions en 
matèria de transport interurbà per a donar resposta a les necessitats de mobilitat i de 
transport de la gent, ja que en aquests moments el 80% de les concessions estan 
caducades. S’iniciarà l’elaboració d’un nou mapa de concessions durant el primer 
semestre de 2016 (15/4/2016). La Conselleria d’Habitatge trau a licitació l’elaboració d’una 
proposta de reestructuració, racionalització i modernització de les concessions de servei 
públic de transport de viatgers per carreteres per a les províncies de València i Castelló 
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per import de 234.740 euros, segons publica el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
(DOCV 17/5/2016). 

 Taxi 

 Presentat en la Comissió Permanent del Consell del Taxi, les línies fonamentals de 
l’esborrany de la Llei del Taxi que està preparant. Aquesta iniciativa legislativa té com a 
objectiu principal millorar les condicions en les quals es desenvolupa el treball en el taxi. 
A la Comunitat Valenciana hi ha més de 4.000 autoritzacions, de les quals 2.700 estan 
a l’àrea de València (25/2/2016). 

 En la Comissió Permanent del Consell del Taxi de la Comunitat Valenciana es decideix 
la necessitat d’elaborar com més prompte millor un estudi del sector del taxi per a 
tota la Comunitat, en el qual, en una primera fase, i amb caràcter urgent, s’analitze la 
situació de l’àrea de València (9/5/2015). 

 Aparcament subterrani Mercat Central de València. El Consell aprova el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de València i la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori per al lliurament i explotació de l’aparcament subterrani 
construït sobre l’estació del Mercat Central de la línia T-2 del Metro de València 
(13/5/2016). 

 L’import de l’obra pública, que ascendeix a la quantitat d’11,3 M€, s’abonarà per 
l’Ajuntament de València a la Conselleria d’Habitatge durant un termini de deu anys, a 
raó de un pagament anual d’1,1 M€. 

Desbloquejar la reforma de l’Estatut d’Autonomia respecte a les inversions de l’Estat 

 Antecedents. La modificació de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana de 2006 es va aprovar a les Corts al març de 2011. Preveu una disposició 
addicional que vincula les inversions en els Pressupostos Generals de l’Estat al pes de 
la població valenciana. Es tracta d’una disposició que ja existeix en altres Estatuts, com el 
de Catalunya, Andalusia i Aragó. El Tribunal Constitucional va considerar legals aquest 
tipus de clàusules, però va especificar que no obliguen l’Estat. 

 La reforma modifica la disposició addicional primera de l’Estatut la nova redacció del 
qual passa a ser la següent: «La inversió de l’Estat a la Comunitat Valenciana, exclòs el 
Fons de Compensació Interterritorial, serà equivalent al pes de la població de la 
Comunitat Valenciana sobre el conjunt de l’Estat per un període de set anys. Amb 
aquesta finalitat es constituirà una comissió integrada per l’administració estatal i 
autonòmica». 

 X Legislatura d’Espanya. Aprovació en el Congrés dels Diputats de la presa en 
consideració de la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat (16/9/2015). 

 Actualment, la Comunitat Valenciana representa l’11% de la població espanyola i 
genera el 10% del PIB. Del total de les inversions territorials solament rep el 7,95%. 

 La mitjana espanyola per habitant són 237,18 euros, mentre que a la Comunitat es 
perceben 60 euros menys per persona, un total 176,65 euros. Amb dades per a 2016, 
dels 1.180 M€ que hauria de rebre en inversions la Comunitat Valenciana, solament rep 
879,2 M€. 

 La Comunitat Valenciana mai ha aconseguit la mitjana d’inversions per habitant de les 
comunitats autònomes d’Espanya i mai ha rebut una inversió d’acord amb la seua 
població, la qual cosa ha suposat, en els darrers 16 anys, una pèrdua de 6.830 M€ 
menys en inversions. 

 XI Legislatura d’Espanya. El Congrés dels Diputats va aprovar per majoria iniciar el 
tràmit per a la reforma de l’Estatut perquè la Comunitat Valenciana reba més inversions 
de l’Estat en proporció al seu pes poblacional. Només Ciutadans no ha donat suport a 
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aquesta reforma, que sí que l’ha rebut de totes les grans forces de la Cambra Baixa. 
(5/4/2016). 

 
e. Articulació del Sistema Valencià d’Innovació 
…a partir del bon funcionament i interacció de REDIT, l’IVACE, les universitats i el teixit 
productiu. Cal recuperar la funció pública dels instituts tecnològics, enfortir les relacions entre 
les empreses i la resta d’actors i ampliar els recursos destinats a la innovació, vinculant-los 
sempre a projectes d’aplicació comercial. 

Enfortiment del Sistema Valencià d’Innovació 

SGH2016: Llei de l’Agència Valenciana de la Innovació 

ELX2016 – Projecte 1: Agència Valenciana de la Innovació 

ELX2016 – Projecte 2: Estratègia Regional d’Innovació 

ELX2016 – Projecte 6: RIS 3 CV 

 Agència Valenciana d’Innovació. Aprovada la creació del Consell Valencià de la 
Innovació (CVI), com a òrgan col·legiat consultiu i de participació institucional de la 
Generalitat, adscrit a la Presidència (Ple del Consell de 18/9/2015). Primera reunió del 
Consell celebrada el 5 de novembre de 2015. La principal comesa és elaborar el projecte 
de creació d’una Agència Valenciana d’Innovació. 

 Presentat l’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Valenciana de la Innovació 
per a sotmetre’l a consideració prèvia de l’Alt Consell Consultiu en R+D+I, abans de la 
seua remissió a les Corts Valencianes (4/3/2016). 

 L’Agència Valenciana de la Innovació coordinarà l’Estratègia d’Innovació de la 
Comunitat Valenciana i promourà l’enfortiment i desenvolupament del Sistema 
Valencià d’Innovació (SVI). 

 El president de la Generalitat proposa que la seu de la nova Agència Valenciana 
d’Innovació (AVI) s’instal·le a Alacant, probablement en un dels edificis de la Ciutat de 
la Llum (14/6/2016). 

 Estratègia RIS 3-CV. Estratègia per a l’Especialització Intel·ligent de la UE per a orientar la 
política de fons europeus en R+D+I. La RIS 3 CV alinea les actuacions d’innovació de la CV 
amb els objectius de l’Estratègia 2020, tant els projectes finançats amb els programes 
operatius (98% de l’acció pública en innovació) com els finançats en concurrència 
competitiva. 

 Pacte per la Ciència i la Recerca. Signatura del Pacte Social per la Ciència i la 
Recerca en la CV, promogut pel Consell València de Cultura (10/11/2015). 

R+D+I empresarial 

ELX2016 – Projecte 3: Pla de R+D+I empresarial de l’IVACE 

 Pla de R+D+I empresarial de l’IVACE. El compromís del nou Govern amb la inversió en la 
ciència, tecnologia i innovació es tradueix en: 

 Pla d’Innovació Empresarial, les actuacions del qual s’articularan al voltant de la 
innovació de producte o procés, l’accés als serveis avançats d’innovació empresarial i 
els plans de modernització global. 

 Pla de R+D+I empresarial, que compta amb diversos instruments per a donar suport a 
la certificació de projectes de R+D, projectes de R+D individuals de PIMES o en 
cooperació, la participació en projectes europeus, i la contractació de recursos humans 
del programa Expande. 
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 Emprenedoria innovadora i diversificació empresarial, el suport als projectes 
d’emprenedoria innovadora i de base tecnològica. 

 Convocatòries del pla de R+D+I empresarial. Les convocatòries dels plans d’innovació i 
de R+D+I de l’IVACE tindran caràcter triennal i es recupera la fórmula de la subvenció a 
fons perdut, però reforçada amb una major labor de seguiment enfront dels instruments 
financers que s’han empra en les convocatòries de 2014 i 2015 (Informe Ple del Consell 
11/3/2016): 

 Publicades les dues primeres convocatòries dins del Pla d'R+D+I empresarial per a 
l’exercici de 2016 d’ajudes, dotades amb un pressupost d’11,5 M€ i dirigides a impulsar 
l'R+D de les PIME, l'R+D en cooperació, la innovació empresarial, la certificació de 
projectes de R+D+I, així com a donar suport a la preparació de propostes per a les 
convocatòries del Programa Operatiu H2020. En avaluació 959 projectes sol·licitats 
(22/5/2016). 

 Publicades en el DOCV d’11/3/2016 les ajudes del Pla de Modernització Industrial, 
amb 2,5 M€ pressupostats, amb el qual es donarà suport a l’adquisició de maquinària 
industrial nova que ajude a millorar el procés productiu de l’empresa sol·licitant. També 
es publica la convocatòria per a la concessió d’instruments financers per a la posada en 
marxa dels plans de promoció internacional de les PIME de la Comunitat Valenciana per 
a l’exercici 2016. En avaluació, 120 projectes sol·licitats (22/5/2016). 

- En total s’han rebut 1.079 sol·licituds de projectes en 2016, enfront de les 
391 presentades en 2015, quasi el triple de sol·licituds que en l’exercici anterior 
(22/5/2016). 

 En el segon semestre de 2016 hi ha prevista la publicació de la resta de 
convocatòries del pla de R+D+I empresarial a partir de la nova Ordre de bases, 
dirigides a donar suport a l’activitat emprenedora innovadora i de base tecnològica, així 
com a accions d’impuls de la innovació tecnològica. Amb la nova Ordre de bases es 
donarà continuïtat al pla de R+D+I empresarial iniciat en 2016. 

 Durant el segon semestre de 2016 hi ha previst finalitzar amb les verificacions i 
pagaments dels projectes d’empreses fins al 2014, amb la qual cosa quedaria 
liquidat el deute pendent a empreses per subvencions d’exercicis anteriors. 

 Nou servei de gestió de la innovació de l’IVACE. Posat en funcionament dins del 
projecte europeu Enterprise Europe Network (SEIMED) amb el qual es vol millorar la 
gestió de la innovació de les PIME de la Comunitat. L’objectiu d’aquest servei és 
potenciar la capacitat innovadora de les empreses oferint-los assistència experta i coaching 
personalitzat perquè les empreses puguen aconseguir resultats d’impacte. S’ha presentat a 
més de 60 empreses de la Comunitat Valenciana (11/5/2016).  

 Iniciativa PIME. És un instrument financer centrat en préstecs amb garanties dirigits a 
PIMES de la CV innovadores. En ressalta el caràcter eminentment innovador que ha 
dinamitzant les opcions de crèdit barat per a les empreses, que els serviran de suport per a 
invertir i créixer. La CV és el tercer aportant net més important de tot l’Estat. 

Enfortiment dels instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana 

 Suport a la viabilitat dels instituts tecnològics. Posada en marxa de mesures a curt 
termini per a donar el màxim suport a la viabilitat dels instituts tecnològics (juny de 2016): 

 Cancel·lació del deute pendent de pagament, deute que es corresponia amb les ajudes 
concedides fins a l’exercici 2014. En els pròxims mesos es procedirà a la verificació i 
pagament de les ajudes concedides en 2015. 

 Estudi i replantejament de la situació patrimonial d’aquests, en relació amb la cessió o 
lloguer de les instal·lacions de què alguns gaudeixen i que són propietat de la 
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Generalitat. S’estan analitzant les possibles fórmules perquè els cànons o lloguers que 
han de suportar aquestes entitats no en comprometen la viabilitat i faciliten la millora i el 
manteniment de les instal·lacions. 

 Estudi per a l’establiment d’una línia de finançament bla no vinculada a justificació de 
projectes, a fi d’enfortir-ne el posicionament estratègic i afavorir sinergies de 
funcionament. 

 Introducció dels pressupostos actuals i futurs dels instituts tecnològics en una de les 
línies aprovades del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, 
a fi de garantir almenys un mínim de finançament anual. 

 Impuls a les polítiques que recuperen la funció pública dels instituts tecnològics, 
enfortint les relacions entre les empreses i la resta d’actors i ampliant els recursos destinats 
a la innovació (juny de 2016). 

 Els instituts tecnològics, com a associacions privades d’empreses, no desenvolupen una 
funció pública, però són per definició un instrument de participació empresarial en les 
decisions del sector productiu sobre l’orientació del coneixement cap a la millora de la 
competitivitat. 

 Les polítiques de la Generalitat s’estan orientant en el sentit de tornar a enfocar la tutela 
i els suports als instituts tecnològics per a estimular la major i més variada participació 
possible de les empreses valencianes. Per a fer-ho s’estan redefinint els criteris d’accés 
a les ajudes de manera que es garantisca que els suports públics s’adapten a les 
necessitats de les empreses (especialment les pimes) i contribuïsquen a augmentar la 
inversió privada en R+D+I. 

 Igualment, es manté una intervenció institucional activa en aquests centres de manera 
que es garantisca una participació empresarial variada i distribuïda, coherent amb la 
realitat de les empreses a la Comunitat Valenciana, que puga així determinar l’orientació 
de l’activitat d’aquestes organitzacions. 

Altres actuacions en matèria de recerca i innovació 

 28 Edició dels Premis Jaume I. El Consell destinarà en 2016 un total de 80.000 euros de 
subvenció, així com 240.000 euros per a finançar el Premi a la Recerca Bàsica que feia 
quatre anys que estava sense patrocinador. A més, s’aposta pels joves investigadors i per 
reforçar la presència de la dona (26/5/2015). 

 Cerimònia de proclamació dels guanyadors celebrada el 7 de juny de 2016. En 
l’edició de 2016 s’han lliurat distincions en sis modalitats: l’economia, l’emprenedoria, 
les noves tecnologies, la recerca biomèdica, la recerca mediambiental i la recerca 
bàsica. 

 Xarxa Impuls CV. Suport a la signatura de l’acord per a la constitució de l’Associació 
Valenciana de Ciutats Innovadors Xarxa Impuls CV, composta per set municipis de la CV - 
Salines, Gata de Gorgos, Ontinyent, Alzira, Vila-real, Alcoi i València- (29/2/2016). 

 Campus de l’Emprenedor Innovador. Actuació impulsada per la Direcció General 
d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme juntament amb les cinc universitats públiques 
valencianes, en què les universitats comparteixen l’aprenentatge i l’experiència en diferents 
iniciatives de suport a l’emprenedoria, de manera que les més reeixides en cada Universitat 
s’estenguen a les altres. Els programes compartits entre les cinc universitats són el concurs 
5UCV StartUp, Aula Emprén, UJIE, Mentoring, Banc de Patents i Emprenedoria Inclusiva 
(17/6/2016). 

 Projecte INTERREG. Projecte INTERREG «iEER, Boosting innovative Entrepreneurial 
Ecosystem in Regions for young entrepreneurs», en el qual la Comunitat participa al costat 
d’altres 9 regions europees emprenedores, que té dues fases d’execució de dos anys de 
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durada cadascuna: la primera d’aprenentatge interregional i intercanvi de bones pràctiques, 
i la segona, de desenvolupament del Pla d’Acció, del qual es derivaran mesures 
susceptibles de finançament amb fons estructurals europeus (17/6/2016). 

 

f. Paper actiu de les institucions com a agent de desenvolupament econòmic 
…l’Administració compta amb una sèrie d’instruments que han de servir per a promocionar el 
canvi de model: incentius fiscals, financers (via l’IVF), mecanismes d’assessorament integral 
(per al sanejament, reorientació i creació de nous projectes), contractacions públiques, etc. 
Aquestes han de ser eines actives per a estimular la creació d’empreses, les empreses que 
innoven i les que afronten processos de creixement intern, els projectes que enforteixen els 
districtes, les empreses que s’internacionalitzen, les que tenen una gestió més democràtica 
(cooperatives i cogestionades) i aquelles més respectuoses amb el seu entorn. 

Instruments de planificació 

SGH2016: Planificació pressupostos 2017. Aprofundiment en els canvis realitzats en 
l’elaboració del pressupost per a 2016. La planificació del pressupost de 2017 s’iniciarà entorn 
dels mesos de febrer-març, en coordinació amb les conselleries, partint de la base de la 
despesa real de les diferents partides. Tot amb la finalitat de dissenyar escenaris 
pressupostaris realistes, que permeten l’assignació de recursos ajustats a les necessitats reals. 

ELX2016 – Projecte 20: Pla de millora de reputació de l’economia valenciana i de la GV 

 Pla Econòmic Valencià 2016-2020 

 Inici de les negociacions dels Pactes de la Generalitat amb l’objectiu de configurar un 
Pla Econòmic Valencià 2016-2020 basat en la innovació (15/10/2015). 

 Programa Operatiu FEDER 2014-2020 

 Aprovat per la Comissió Europea el 22 de juliol de 2015, el Programa Operatiu FEDER 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020. La inversió total que es realitzarà en el marc 
d’aquest Programa Operatiu a la nostra Comunitat és de més 1.100. M€. Les ajudes 
FEDER a la Comunitat Valenciana ascendeixen a més de 550 M€, per la qual cosa la 
inversió total que es realitzarà en el marc d’aquest Programa Operatiu en la nostra 
Comunitat serà de 1.136 M€. 

 Els objectius temàtics del Programa Operatiu són: 

- Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació amb 294 M€. 

- Millorar l’ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i 
l’accés a aquestes, amb 279 M€.  

- Millorar la competitivitat de les PIMES, amb 214 M€. Com a novetat s’inclouen 
per primera vegada instruments financers amb una ajuda FEDER de 30 M€, amb 
una línia cabdal llavor i una altra línia cabdal expansió, préstecs participatius i 
préstecs subordinats. 

- Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, amb un 
pressupost en de 145 M€, amb actuacions d’eficiència energètica en edificis 
públics de les conselleries amb competències en polítiques inclusives, justícia, 
educació i hisenda. 

- Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos, amb 
un pressupost de 117 M€. 

- Assistència tècnica per a execució del programa, amb més de 50 M€. 

 En aquests moments el PO té aprovats l’Informe Anual 2014-2015, l’Estratègia de 
Comunicació, el Pla d’Avaluació i els criteris i procediments de selecció d’operacions. 
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En data 31 de desembre de 2015 s’havia executat (tenint en compte solament les 
actuacions més rellevants) un 7,29% del programat. 

 Creació del Comité de Seguiment compost per representants de la Comissió Europea, 
l’Administració de l’Estat i la Generalitat Valenciana, així com agents socials, que 
s’encarregaran d’examinar l’execució del programa, els avanços en la consecució dels 
seus objectius i les possibles modificacions que pogueren afectar (20/10/2015). 

- Reunió del Comité de Seguiment per a avaluar el desenvolupament dels dos 
primers exercicis del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 (18/5/2016). El 
Consell ha destinat 82,8 M€ a potenciar la recerca, el desenvolupament 
tecnològic, la innovació, la millora de la competitivitat de les pime i la 
conservació i protecció del medi ambient. En aquest context, un total de 151 
empreses valencianes han rebut ajudes gràcies a la línia de préstecs 
financers combinats amb subvencions a fons perdut per a projectes d'R+D 
convocades per l’IVACE, i a instruments financers com el capital llavor i el capital 
inversió facilitats per l’IVF.  

 Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 

 Aprovat per la Comissió Europea el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 
2014-2020 per a la Comunitat, que compta amb un pressupost de 177,4 M€ per a 
projectes cofinançats al 50 % (el que resulta en un import d’ajuda total de 354,8 M€) 
dirigits al foment de l’ocupació sostenible i la qualitat i mobilitat laboral; la inclusió social 
i la lluita contra la pobresa; i la inversió en educació i formació professional 
(22/12/2015). El comité de seguiment del programa es va crear el 3 de març de 2016 
i va ser presentat pel president de la Generalitat el 7 de març de 2016. 

 Els eixos prioritaris són els següents: 

- Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral, 
amb una quantia d’ajuda total de 130,2 M€. 

- Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol mode de 
discriminació, amb una quantia d’ajuda total de 101,8 M€. 

- Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i 
l’aprenentatge permanent, amb una quantia d’ajuda total de 135,6 M€. 

- Assistència tècnica, amb una quantia d’ajuda total de 14,2 M€ 

 En data 31 de desembre de 2015, tenint en compte únicament les actuacions més 
rellevants, s’han compromés i/o pagat pels gestors 0,65 M€, la qual cosa suposa un 
percentatge d’execució del 0,63% del programa. Aquesta execució del programa és 
conforme al fet que l’Estat no havia sigut nomenat Autoritat de Gestió fins al 3 de maig 
de 2016 i l’aplicació Fons 2020 estatal encara no està operativa en la modalitat de 
gestió. 

 S’ha aprovat conjuntament amb el FEDER l’Estratègia de Comunicació el 18 de maig 
de 2016. 

 Model de desenvolupament sostenible 2016-2020 

 S’està elaborant el document model de desenvolupament sostenible Comunitat 
Valenciana 2016-2020, que establirà l’estratègia de desenvolupament econòmic i social 
a seguir (anunci conseller Economia a les Corts, 23/9/2015). 

 Planificació estadística. Es desenvoluparà un full de ruta que facilite una nova 
configuració de l’autoritat estadística de la Comunitat Valenciana i que permeta 
l’elaboració de l’avantprojecte del Pla Valencià d’Estadística 2017-2020. Es pretén 
reactivar el Consell Valencià d’Estadística i la Comissió Interdepartamental d’Estadística 
(4/2/2016). 
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 La Comissió Interdepartamental d’Estadística, fòrum executiu coordinador de 
l’organització estadística de la Comunitat Valenciana, constituït per l’administració del 
Consell i una representació de les administracions locals de la Comunitat Valenciana 
s’ha reunit en sessió plenària el 17 de febrer de 2016 i ha aprovat les directrius i 
orientacions generals per a realitzar l’avantprojecte del Pla Valencià d’Estadística 
2017-2020 en un escenari participatiu, àgil i integrat davall els principis de 
racionalització dels recursos i millora de la mètrica de les polítiques públiques sempre 
orientat a un millor servei a la societat valenciana. També ha aprovat la renovació i 
posada en funcionament de les Comissions Estadístiques de la Presidència de la 
Generalitat i les conselleries després de la reorganització administrativa del Consell 
(17/2/2016). 

 Constitució de les Comissions Estadístiques de la Presidència de la Generalitat i de 
les conselleries segons full de ruta aprovat per la Comissió Interdepartamental 
d’Estadística. 

 En cas que es dote de personalitat jurídica pròpia a l’autoritat estadística autonòmica, 
recuperant d’aquesta manera l’Institut Valencià d’Estadística com a entitat autònoma 
administrativa o ens instrumental per a l’exercici en règim descentralitzat de 
competències administratives, seria, així mateix, necessària la seua adequació 
pressupostària d’acord amb la nova configuració jurídica. 

 Planificació pressupostos 2017. La planificació del pressupost de 2017 s’ha iniciat als 
mesos de febrer-març, en coordinació amb les conselleries, partint de la base de la 
despesa real de les diferents partides. L’Ordre d’elaboració pressupostària de 2017 s’ha 
publicat en el DOCV de 22 de juny de 2016. 

Diàleg social 

 Constituïda la Mesa de Diàleg Social, amb assistència de representants de les patronals 
CIERVAL, CEV, CEC i COEPA, dels sindicats UGT-PV i CCOO-PV, el president de la 
Generalitat i els consellers d’Hisenda i d’Economia del Govern Valencià (3/3/2016). El Ple 
del Consell aprova les normes de funcionament intern de la Mesa de Diàleg Social, que 
regularan tant el ple com la comissió tècnica (16/3/2016). 

 Posada en funcionament de tres meses sectorials que abordaran tres àrees de treball: 
creixement econòmic, recuperació social i polítiques públiques (16/3/2016). 

 Constitució de la Mesa de Reforma de Polítiques Públiques, òrgan tècnic de 
participació la creació de la qual s’emmarca en els acords aconseguits en la Mesa de 
Diàleg Social de la Comunitat Valenciana (17/6/2016). 

 Signatura de la Declaració Institucional «Diàleg Social Comunitat Valenciana», amb 
Cierval, CCOO-PV i UGT-PV (20/10/2015). 

 Aprovació del Reglament de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de participació i col·laboració 
institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la CV, 
Decret 193/2015, de 23 d’octubre. En l’Annex es regula el termini per a la constitució de la 
Mesa de Diàleg Social de la CV (prevista en l’article 12 de la Llei).  

 Arreplega que la Mesa del Diàleg Social és un òrgan col·legiat sense personalitat 
jurídica, de participació institucional permanent, de composició tripartida i paritària, 
amb 6 representants del Consell, 6 d’associacions empresarials i 6 de sindicats. Es 
renoven cada dos anys. 
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Atracció d’inversions i noves línies de finançament 

SGH2016 – Projecte 15: Extensió de bones pràctiques empresarials 

 Llei d’impuls a la inversió. El president de la Generalitat anuncia que el Consell 
presentarà la Llei d’impuls a la inversió. Aquesta norma estarà destinada a fomentar la 
inversió estrangera a la Comunitat Valenciana i regularà, així mateix, la creació d’una 
oficina de coordinació per a aquest tipus de projectes (9/6/2016). 

 El 7 de setembre de 2015, el president ja va anunciar la creació d’una Oficina 
d’Inversions per a coordinar a totes les administracions públiques perquè qualsevol 
inversor interessat a instal·lar-se a la Comunitat Valenciana tinga un interlocutor únic, 
professionalitzat, independent i capaç de mantenir el diàleg amb totes les 
administracions. 

 La Conselleria d’Economia està impulsant la Llei d’impuls a la inversió amb la creació 
del Valencian Investment Desk –VID– (juny de 2016). 

 També està treballant en l’elaboració d’una marca corporativa que identifique 
l’oficina d’impuls a la inversió i un vídeo promocional de la Comunitat Valenciana per 
a l’atracció d’inversions (juny de 2016). 

 A més, a través d’IVACE Internacional s’estan adoptant mesures proactives de 
promoció de la Comunitat Valenciana i els seus sectors productius. La primera actuació 
ha sigut la promoció del sector químic de la Comunitat Valenciana a Dusseldorf per a la 
identificació i atracció d’oportunitats d’inversió (juny de 2016). 

 Pla Juncker. La GV presentarà projectes perquè s’incloguen en el Pla Juncker 
d’inversions per a la Comunitat Valenciana. S’han presentat les idees de tres de projectes: 
un de rehabilitació d’habitatges; d’energies renovables i d’innovació per a les pimes 
valencianes (23/10/2015), Autoritat Portuària de València. 

 Pla de desburocratització. Preparació d’un pla de desburocratització de la Generalitat 
Valenciana que afectarà tots els àmbits de l’Administració, però es prioritzarà l’activitat 
econòmica. Es tracta d’un pla transversal que ha sigut encarregat a la Conselleria de 
Justícia. El pla pretén facilitar i fer possible la inversió econòmica a la Comunitat 
Valenciana (25/1/2016). 

 Microcrèdits per a pimes. Anunci de creació d’una línia de microcrèdits per a pimes per 
a facilitar l’accés a noves línies de finançament que vagen més enllà del mercat tradicional 
(16/12/2015). 

 Programació d’instruments financers dotats amb fons FEDER (30 M€) i FSE (7 M€) i en 
estudi futurs instruments en l’àmbit d’energia baixa en carboni i eficiència energètica 

 Compromís del Mid Term Review. Negociació a la fi de 2016 del compromís del Mid Term 
Review entre l’Estat i la Comissió Europea. Aquesta reprogramació dels programes 
operatius suposaria 4.000 M€ de fresh money per a les regions més afectades per la crisi, 
dels quals presumiblement 2.000 M€ acreixerien Espanya, i una part a determinar, la CV. 

Internacionalització i promoció exterior 

ELX2016 – Projecte 14: Xarxa Exterior CV 

 Pla de Promoció Exterior 2016. IVACE Internacional llança el Pla de Promoció Exterior 
per a l’any 2016, un pla que agrupa totes les accions previstes en els mercats exteriors a fi 
de promocionar les empreses i productes de la CV. Preveu més de 120 accions 
(16/1/2016). 

 En 2016 la Conselleria d’Economia destinarà un total de 7,4 M€ a ajudes a la 
internacionalització 



127 

 

 

 

    
 

 

 

 Programa de tutories a empreses valencianes. En 2016, la Conselleria d’Economia a 
través d’IVACE Internacional ha reforçat el programa de tutories per a oferir consultoria 
especialitzada en diferents àmbits de la internacionalització a empreses valencianes, a 
través d’una borsa de col·laboradors experts en les diferents matèries, borsa que ha passat 
de 50 experts en 2015 a 70 experts en 2016. En 2016, a més, el programa de tutories s’ha 
vist reforçat amb tres noves tutories –marca i comunicació, preparació d’ofertes per a 
licitacions internacionals, i cooperació internacional- que s’uneixen a les tutories d’Iniciació, 
Màrqueting Digital Internacional, Recerca de Finançament, i Licitacions Internacionals. 

 Beques d’internacionalització 2016. En 2016 la Conselleria d’Economia, a través 
d’IVACE Internacional ha convocat 100 beques d’internacionalització en 2016, les beques 
IVACE EXTERIOR i IVACE I+I, EXPORTACIÓ I OCUPACIÓ per a les quals ha destinat 
2,01 M€. Aquestes beques estan cofinançades al 91,89% en el marc de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil de la UE a través del finançament del Fons Social Europeu. 

 Congrés GO GLOBAL. Els dies 29 i 30 de juny, la Conselleria d’Economia a través 
d’IVACE Internacional organitza el I Congrés d’Internacionalització de la Comunitat 
Valenciana, GO GLOBAL, en col·laboració amb el Consell de Cambres de la Comunitat i 
l’ICEX. El Congrés serà un fòrum de referència en matèria d’internacionalització per a les 
empreses i tots els agents implicats. 

 
g. Avançar cap a unes relacions laborals que revertisquen el procés de precarització 
…amb la col·laboració dels sindicats i altres entitats ciutadanes. El nou model ha de garantir 
treballs de qualitat i salaris dignes. Pla específic de foment del cooperativisme i l’economia 
social. 

Nova Estratègia Valenciana d’Ocupació orientada a polítiques inclusives 

ELX2016 – Projecte 9: Refundació del SERVEF 

ELX2016 - Projecte 10: Pla Integral de Formació i Qualificació Professional 

ELX2016 – Projecte 11: Pla Valencià d’Emprenedoria 

ELX2016 – Projecte 13: Pla Integral de Millora del Grau d’Implantació de l’Economia 
Social 

Ple del Consell extraordinari sobre creació d’ocupació (2/5/2016). La base de què es 
parteix és el document d’Elx, que senta les bases d’un nou model productiu. Iniciatives: 

 AVALEM JOVES. Pla Integral de Formació i Ocupació Avalem Joves 2016-2020. 
Destinat a joves menors de 30 anys que estiguen en situació de desocupació, pretén 
millorar l’ocupació juvenil i contribuir al canvi de model productiu. També busca implantar el 
talent en el teixit empresarial, estimular el compromís social de les persones joves i facilitar 
la tornada dels joves que van emigrar a la recerca d’oportunitats laborals. Anunciat pel 
president el 22 d’octubre de 2015 i presentat el 6 d’abril de 2016. 

 Cada jove passarà per una entrevista-diagnòstic realitzada per un orientador que el 
derivarà a un itinerari dissenyat especialment per al seu perfil. Els joves que se 
sumen al pla comptaran amb accions diferents, segons aquest perfil. Dins d’Avalem es 
preveuen ajudes a la contractació, serveis a l’autoocupació i per a l’emprenedoria, i 
mesures com pràctiques formatives i laborals, entre d’altres. 

 D’acord amb això, les noves bases d’ajudes per integració sociolaboral de persones 
aturades com a sòcies treballadores de cooperatives o societats laborals, s’incrementa 
des dels 25 anys als 30 anys l’edat màxima per a considerar les persones com a joves a 
l’efecte de les ajudes que estableixen (17/6/2016). 

 A data 22 de juny de 2016 hi ha inscrits 15.472 joves. 
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 A més, amb data 1 de juny de 2016 s’han incorporat 34 orientadors i orientadores, 
per a reforçar la xarxa pública d’orientació que garantisca l’atenció, tutoria 
individualitzada i específica de joves vinculada al Pla Avalem Joves, mitjançant la 
utilització d’una innovadora metodologia de ludificació basada en el joc i adaptada als 
perfils de motivació de les persones joves. 

- Aquests orientadors i orientadores prestaran els seus serveis en els 13 centres 
Servef de Formació i en 12 dels centres integrats públics de Formació 
Professional, centres que no comptaven amb aquests recursos, a més de 
completar els centres d’ocupació. 

 També ha sigut publicada l’Ordre 2/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores del programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones 
joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. 

 Les següents Ordres de bases reguladores i/o convocatòries es troben pròximes a la 
seua publicació: 

- Iniciativa social per a joves, que preveu, entre d’altres, ajudes a la 
contractació per a la realització d’iniciatives socials dirigides a entitats locals, per 
a sufragar els costos salarials, inclosa Seguretat Social (excepte dietes, etc.), 
garantint l'SMI vigent; i una durada, almenys, de 3 mesos. 

- Accions formatives dirigides prioritàriament a persones aturades, que 
inclou una important dotació per al sondeig de joves, de pròxima convocatòria 
una vegada publicada l’Ordre 4/2016, de 26 de maig de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que aprova les 
bases reguladores. 

- Formació a mesura de les necessitats empresarials, amb compromís de 
contractació. 

- Programes mixtos d’ocupació-formació Garantia Juvenil, dirigits a entitats 
locals territorials: 1 projecte amb una durada d’almenys 6 mesos per localitat 
(excepte les de més 70 mil habitants, amb un màxim de 3 projectes). Inclouen 
contractació de formació i aprenentatge (mínim 25% a formació) i assistència en 
la busca d’ocupació durant 6 mesos, una vegada finalitzat. 

- Accions d’orientació per a joves inscrits en Garantia Juvenil, va destinada 
a administracions públiques, entitats públiques o privades amb personalitat 
jurídica pròpia sense ànim de lucre i amb experiència de més de 2 anys en els 
darrers 10. Consistiran en la realització d’un diagnòstic previ, seguit de la 
participació en itineraris tipus que combinen les accions individuals amb les 
grupals. 

 AVALEM EXPERIÈNCIA. Pla actualment en elaboració i que anirà destinat a persones 
entre 30 i 65 anys. 

 AVALEM TERRITORI. El SERVEF ha posat en marxa el grup de treball per a l’elaboració 
del Pla Avalem Territori, un pla d’adequació de les polítiques d’ocupació al territori i a 
cadascun dels sectors productius (1/3/2016). 

 AVALEM EMPRENEDORIA. Pla que ampliarà les ajudes a pimes i emprenedors fins als 
tres anys des de la seua creació. 

 En les noves bases d’ajudes a empreses d’economia social, s’estableixen ajudes de fins 
a 3.000 euros, per a despeses vinculades a la creació de l’empresa i obertura dels 
centres de treball corresponents (17/6/2016). 
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 Establiment d’un model coordinat, col·laboratiu i transversal entre els diferents actors de 
l’ecosistema d’emprenedoria, davall la supervisió del Consell Valencià de l’Emprenedor, 
òrgan de coordinació i consultiu de la política estratègica d’emprenedoria. El seu 
objectiu és traçar una estratègia conjunta per al foment de l’emprenedoria a mitjà i llarg 
termini de manera coordinada entre el sector públic i privat, l’Administració, la 
Universitat i el teixit empresarial, segons el principi de col·laboració públic-privada 
(17/6/2016). 

 Impuls a l’ECONOMIA SOCIAL. Per a fomentar la incorporació dels principis de 
l’economia sostenible i de l’Economia del Bé Comú, a través d’una convocatòria 
d’ajudes de concurrència competitiva, l’ordre de bases reguladores de la qual es troba en 
estat de tramitació. Així mateix, es destinaran prop de 2 M€ per a la concessió de préstecs, 
a través de l’IVF, a entitats de l’economia social per al finançament de projectes d’inversió, 
prestant una atenció especial als projectes innovadors i a aquells que en milloren la 
competitivitat i el desenvolupament. 

 SANITAT. Es considera una prioritat avançar en l’estabilitat de l’ocupació ja que la taxa de 
temporalitat és del 35% i l’objectiu és abaixar-la al 12% en finalitzar la legislatura. S’està 
treballant en el Pacte per l’Estabilitat en l’Ocupació, entre els objectius del qual figura 
l’elaboració, amb caràcter anual, de les ofertes públiques d’ocupació de la legislatura 2016-
2019. 

 IGUALTAT. El SERVEF compta amb 1,3 M€ per a la promoció de l’ocupació amb 

perspectiva de gènere. 

 POLÍTIQUES INCLUSIVES. Les mesures se centren en primer lloc en l’aplicació efectiva 
de la Llei de Dependència i la importància de les persones que cuiden persones com 
un dels sectors de generació de llocs de treball directes, estables i no deslocalitzats. 

 Actualment, a la Comunitat hi ha 48.275 persones en el sistema de dependència ateses 
per 807 cuidadors i cuidadores i l’objectiu és que en finalitzar la legislatura s’hagen 
creat 1.785 nous llocs de cuidadors per a atendre a 106.826 dependents en el 
sistema. 

 Es pretén incrementar el nombre de treballadors en centres de Serveis Socials i 
passar almenys dels 994 actuals a la Comunitat als 1.501 de la mitjana d’Espanya.  

 EDUCACIÓ. Les mesures se centren en l’augment de l’oferta escolar, amb un increment 
del nombre de docents i una millora de les ràtios; la convocatòria d’oposicions per a donar 
estabilitat a les plantilles i una millor gestió de la cobertura de les baixes, i aportar més 
agilitat a l’accés del professorat interí.  

 En 2016 es convoquen oposicions per a cobrir 1.185 places de docents, la major oferta 
des de 2010, la qual cosa suposa una taxa de reposició del 100% de les plantilles.  

 També cal destacar els 12 M€ amb la incorporació de 404 noves unitats a l’oferta 
escolar, que es tradueix en més de 400 docents més a temps complet.  

 CULTURA. Les mesures es plasmen a través del Pla #FesCultura dotat amb 500 milions 
d’euros fins a 2020 i la generació de 8.000 a 10.000 llocs de treball en els sectors culturals 
i creatius a través de l’estímul de la demanda de productes i serveis culturals. 

 HABITATGE I OBRES PÚBLIQUES. Les mesures de centren en l’àmbit de les 
infraestructures i el de rehabilitació d’habitatges: 

 Es potenciaran en 2016 les obres de conservació i manteniment d’infraestructures , per 
a la qual cosa es destinaran 54 M€ als quals s’afigen 6 M€ més en inversions en obres 
públiques. Aquestes obres implicaran la creació de més de 500 llocs de treball 
directes en empreses del sector.  

 Es reorientarà el sector de la construcció cap a la rehabilitació, reparació i finalització 
de pisos, per al que es preveu destinar 6 M€; a més de 50 més en obres d’urbanització 
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de barris i espais urbans que permetrà la contractació de xicotetes i mitjanes empreses 
locals i millorar les perspectives ocupacionals de la població local. D’aquesta manera, 
en el conjunt de la Comunitat es pot parlar entre 1.500 i 2.500 llocs de treball i 
l’activació de les indústries i serveis necessaris.  

 Altres projectes generadors d’ocupació com els plans d’Inundacions, del Litoral i de 
l’Horta o la construcció del Corredor Mediterrani, tindran un impacte sobre 
l’ocupació a la Comunitat que pot xifrar-se entre els 40.000 i 100.000 llocs de treball en 
els pròxims 15 anys.  

 AGRICULTURA. Les polítiques d’ocupació de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural preveuen 19.941 treballs de creació directa; 
24.151 de creació indirecta i la contribució al manteniment parcial de 84.429 llocs de 
treball. 

 TRANSPARÈNCIA. Les polítiques en matèria d’ocupació passen per contribuir a generar 
un marc polític i normatiu per a estabilitzar l’economia i generar ocupació de qualitat amb 
«climes anticorrupció» que possibiliten superar el dèficit reputacional i millorar la inversió, 
així com amb clàusules de responsabilitat social que afavorisquen la contractació pública 
d’empreses que complisquen criteris de qualitat en ocupació, igualtat de gènere, etc. 
També afavorir el desenvolupament de nous jaciments d’ocupació en TICS amb polítiques 
d’innovació en instruments de transparència i altres recursos d’interconnexió com 
GVAOberta, PROP i 012. 

 S’han iniciat els treballs corresponents al Pla de Suport i Foment del Cooperativisme, 
mitjançant l’aprovació pel Consell Valencià del Cooperativisme, del Pla Estratègic del 
mateix Consell, que és l’òrgan de participació al qual legalment correspon aprovar-lo 
(20/6/2016). 

Emprenedoria 

 Ordenació del mapa de l’emprenedoria valencià. S’han iniciat els treballs d’elaboració 
d’aquest mapa, d’acord amb el mandat del Ple del Consell Valencià de l’Emprenedor d’11 
de desembre de 2015 (17/6/2016). 

Pla d’ocupació per a municipis 

 Anunci del president de la Generalitat de la posada en funcionament, en col·laboració amb 
els ajuntaments, d’un nou programa d’ocupació a què es destinaran 28 M€, l’objectiu del 
qual serà dinamitzar el mercat laboral i reforçar el teixit local dels municipis de la Comunitat. 
Aquesta iniciativa busca el suport no solament dels consistoris, sinó també de les 
diputacions. No tindrà cost per als ajuntaments (12/5/2016). 

 Reunió de la directora general d’Ocupació i Formació amb representants de les tres 
Diputacions, de la FVMP i amb el director general de l’Administració local per a 
concretar el pla d’ocupació per als municipis. El pla d’ocupació costarà 28 M€ dels quals 
23 M€ seran aportats per la Generalitat i 5 per les diputacions. Els ajuntaments no 
hauran d’aportar finançament (18/5/2016). 

Altres mesures en l’àmbit de l’ocupació 

SGH2016: Elaboració d’itineraris d’inserció sociolaboral per a col·lectius vulnerables i 
exclosos socialment (persones prostituïdes, salut mental, persones sense llar, dones víctimes 
de la violència de gènere, expresos i expreses…)  

 Aprovada pel Ple del Consell (11/12/2015) la pròrroga del Pla d’Orientació Laboral i 
Professional (POLP) per a l’exercici 2016 com una de les actuacions prioritàries dins del 
Pla Anual de Polítiques d’Ocupació de la Generalitat. Està dirigit a millorar l’ocupabilitat dels 
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demandants d’ocupació pertanyents als col·lectius prioritaris que figuren en l’Estratègia 
Espanyola d’Ocupació.  

 Prorroga dels Agents de Desenvolupament Local, que desenvolupen un paper 
fonamental en els municipis com a nexe d’unió entre el SERVEF i els ciutadans. Publicada 
convocatòria a l’octubre de 2015 amb un import d’1,6 M€. Suposa el manteniment de 254 
Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local en 207 ajuntaments. Aquesta 
convocatòria arriba fins al 31 de març de 2016. En 2016 el SERVEF realitzarà una nova 
convocatòria per a subvencionar el període anual complet. 

 Es posarà en funcionament el Pla de Xoc global d’ocupació juvenil en conselleries i 
organismes en 2015. Centrat en la contractació de prop de 50 orientadors laborals; la 
contractació d’experts docents per als centres de Formació Professional propis o l’ampliació 
de la línia de subvenció del programa de Taller d’Ocupació, a través d’ajuntaments, entre 
d’altres (anunci a les Corts, 23/9/2015). 

 S’ha cobert la insuficiència de crèdit dels centres especials d’ocupació per al 
manteniment de l’ocupació de les persones amb diversitat funcional. 

 AVALEM COMERÇ I EMPRENEM COMERÇ. El comerç de proximitat i el xicotet comerç 
en general és un sector propici a l’emprenedoria i amb una gran capacitat de generar 
ocupació. És per això que dins del Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball s’han creat dues línies que 
tenen com a objectiu, respectivament, afavorir la implantació de nous comerços per part 
d’emprenedors, en locals comercials que han quedat buits i la modernització dels punts de 
venda existents per a millorar-ne la posició competitiva i amb això, consolidar els llocs de 
treball existents i, si escau, crear-ne de nous. 

 La creació del comité de seguiment del programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-
2020 per a la Comunitat Valenciana en data 3/3/2016 marca l’inici d’un programa operatiu 
en el qual totes les accions que es despleguen en l’EIX 1 estan encaminades a promoure la 
sostenibilitat i qualitat en l’ocupació i a afavorir la mobilitat laboral. 

 L’aprovació del programa operatiu d’ocupació juvenil canalitza els fons del pla nacional 
de garantia juvenil, l’objectiu del qual és augmentar l’ocupabilitat dels joves aturats entre els 
17 i els 29 anys, així com proporcionar-los oportunitats d’inserció laboral (desembre de 
2014). Els fons aportats per la Garantia Juvenil tenen continuïtat amb fons provinents del 
Fons Social Europeu, abastant des de l’any 2014 al 2020. 

Prevenció de riscos laborals 

ELX2016 – Projecte 12: Pla d’actuacions de l’INVASSAT 

 Per primera vegada l’INVASSAT posarà a la disposició de totes les empreses un certificat 
en el qual es detallaran els accidents laborals que s’han produït en el 2015, així com les 
malalties professionals o, si escau, les absències d’aquestes. Aquest certificat es constituirà 
com un instrument important per a la prevenció, tant per a fer el seguiment en els casos de 
sinistralitat alta, com per a demostrar l’excel·lència empresarial en els casos de sinistralitat 
nul·la (23/11/2015). 

 
Altres actuacions per a un nou model productiu 

Elaboració i difusió d’estudis econòmics 

 Estudis econòmics relatius al nou model productiu i a la realitat socioeconòmica de la 
Comunitat Valenciana. 

 A fi de difondre alguns dels principals aspectes que ulteriorment s’arreplegaran en el 
nou model econòmic de la Comunitat Valenciana, així com contribuir a un millor 
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coneixement de l’estructura socioeconòmica de la Comunitat, la Direcció General 
d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme va iniciar durant l’últim trimestre de 2015 
una sèrie d’estudis, amb la denominació genèrica d’Estudis Econòmics. 

 Actualment, ja s’han publicat els tres primers números d’aquesta sèrie d’estudis, 
disponibles en la web de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, i que aborden qüestions relacionades amb el model d’empresa 
basada en actius intangibles, la implementació de pràctiques de responsabilitat social 
empresarial en el teixit empresarial valencià, i el grau d’implantació de l’economia social 
i l’emprenedoria en els sectors productius valencians. 

 Fins que acabe l’exercici 2016 hi ha previst publicar-ne de nous, i per a aconseguir-
ho s’ha encarregat la realització de diversos estudis que tracten sobre el disseny d’un 
quadre de comandament per a la governança de la competitivitat regional, els reptes de 
futur al fet que s’enfronten les pimes valencianes i les estratègies d’adaptació per a un 
desenvolupament sostenible, el comportament recent del sector exportador de la 
Comunitat Valenciana, i el diagnòstic d’innovació i acompliment econòmic dels sectors 
industrials valencians.  

 Elaboració i difusió d’informes econòmics de conjuntura i perspectives de 
l’economia valenciana 

 La Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme ha consolidat l’oferta 
d’estudis de conjuntura econòmica que realitza, millorant-ne la qualitat i donant-ne una 
major difusió, per a fer-los accessibles als agents interessats i al públic en general. 

 Per això s’ha mantingut l’oferta bàsica d’informes de conjuntura (panell setmanal, butlletí 
mensual i informe trimestral), i s’està treballant per a ampliar-la amb una nova publicació 
que arreplegarà informació estadística de caràcter estructural.  

 Finalment, s’ha tret a concurs una licitació per a la contractació d’un servei de 
desenvolupament d’un model macroeconomètric per a la descripció del comportament 
cíclic de l’economia de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt i l’elaboració de 
previsions macroeconòmiques a curt i mitjà termini, i que s’espera que se’n resolga en 
breu l’adjudicació. 
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5. Finançament just i auditoria ciutadana 

 

«Volem un Govern que defense els interessos dels valencians dins i fora del 
nostre territori. Mai més volem que se’ns tracte com a ciutadans de segona, ni 
des de Madrid, ni des de Brussel·les. La Comunitat Valenciana ha de ser el 
centre de l’acció política.» 
 

a. Exigir a l’Estat, a través d’accions polítiques i legals, un finançament adequat 
…per a poder garantir la prestació dels serveis públics. Exigir el reconeixement del deute 
històric de l’Estat. 

 
Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Sol·licitar retardar la reunió del Consell de 
Política Fiscal i Financera perquè encara hi ha governs autonòmics que no han tingut temps 
per a preparar la reunió. 
SGH2016: Proposta d’un nou model de finançament autonòmic i negociació al si del CPFF. 
L’objectiu és garantir un finançament just per als valencians. En paral·lel, interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat per a reclamar la garantia de cobertura dels serveis bàsics 
fonamentals en condicions d’igualtat. 

Exigir un finançament adequat a través d’accions polítiques 

Estat: Accions en el Govern d’Espanya i amb diputats i senadors valencians 

 Ministeri d’Hisenda. Reunió del president de la GV amb el ministre d’Hisenda en la qual li 
trasllada la necessitat de l’adopció de mesures extraordinàries per a garantir la viabilitat 
de la Comunitat fins a l’aprovació del nou sistema de finançament autonòmic que es 
concretaran en un pla de Tresoreria per a 2016. Sol·licita que en el pla de Tresoreria que 
es negocie s’incloga la petició d’un FLA extraordinari per a cobrir la part no autoritzada del 
dèficit de 2015 (1.800 M€), el manteniment d’un tipus del 0% al Fons de Liquiditat, una 
solució per als impagaments de l’anterior Consell (310 M€ per les retencions d’IRPF als 
funcionaris i 19 M€ de la multa de la UE) i el finançament de la totalitat del tractament 
d’hepatitis (27 M€) (4/4/2016). 

 El pla de Tresoreria pretén tenir un calendari de fons i de pagaments de totes les 
necessitats de la Generalitat per a donar resposta a les tensions de Tresoreria per falta 
de finançament ordinari. 

 També ha traslladat la petició que es constituïsca de manera immediata un grup 
d’experts que elabore les bases tècniques per a negociar el nou model de finançament. 

 Comité tècnic d’experts per a la reforma del sistema de finançament. El Consell de 
Ministres de 8 d’abril de 2016 aprova la creació d’un comité tècnic d’experts per a abordar 
la reforma del sistema de finançament autonòmic a proposta del ministre d’Hisenda. 
Comptarà amb la participació de les comunitats autònomes. La Conselleria d’Hisenda 
reivindica poder realitzar aportacions de noms en la formació del citat grup d’experts 
(8/4/2016). 

 En el CPFF de 15 d’abril de 2016 s’aborda la constitució del citat comité, que comptarà 
amb la participació de les comunitats autònomes i es conclou que cada comunitat 
autònoma ha d’enviar el nom d’un expert i que després en l’àmbit del comité tècnic es 
treballarà per a organitzar com més prompte millor el treball dels experts i es veurà 
l’opció de consultar l’AIReF. 
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 Diputats i senadors valencians. Reunió del president amb una representació de 
diputats i senadors valencians de tots els grups parlamentaris per a tractar l’assumpte 
del nou model de finançament. El president destaca la importància de la tasca pedagògica 
que, a partir d’aquest compromís, han adquirit tots els representants valencians al Congrés 
dels Diputats i al Senat per a traslladar aquesta postura als respectius grups parlamentaris, 
així com al conjunt de la societat espanyola (15/2/2016). 

 Reunió del president de la GV amb el candidat del PSOE a la Presidència del Govern. 
Signen un compromís per a executar les principals reivindicacions del Govern valencià, si 
arriba a la Moncloa després de les eleccions del 26J. L’acord preveu una solució a 
l’infrafinançament. El document assumeix també el Corredor Mediterrani (les principals 
obres haurien d’estar en una legislatura) i altres infraestructures, com el túnel passant de 
València, un contracte programa per al transport metropolità a les grans ciutats valencianes 
i la transferència de les rodalies (19/5/2016). 

 Proposició no de llei del grup parlamentari PSOE. El grup parlamentari del PSOE al 
Congrés registra una Proposició no de llei que insta el nou Govern que es constituïsca a 
iniciar «de manera immediata» el procediment per a la reforma del model del sistema de 
finançament autonòmic. La proposta també recull la necessitat que mentre arriba la reforma 
es garantisquen els sistemes habilitats per a possibilitar el finançament de les CCAA i es 
puguen executar els pagaments (21/1/2016). 

 Conferència sectorial Educació. El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en 
la Conferència Sectorial d’Educació celebrada el mes d’agost de 2015, va sol·licitar un 
finançament just per als valencians perquè la mesura d’abaixada de ràtios vinculada als 
pressupostos del 2016 que va presentar el secretari d’Estat d’Educació puga dur-se a terme 
realment (21/8/2015). 

CCAA: Front comú amb altres comunitats autònomes 

 Múrcia. Reunió entre el president de la Generalitat i el president de la Regió de Múrcia. 
Aliança estratègica entre ambdues comunitats per a reivindicar millores en matèria de 
finançament, aigua, com el transvasament Tajo-Segura, i infraestructures, com el corredor 
mediterrani (18/4/2016). 

 Andalusia. El president de la Generalitat, juntament amb la presidenta de la Junta 
d’Andalusia, sol·liciten al Govern central la condonació del Fons de Liquiditat 
Autonòmica (FLA) para totes aquelles comunitats autònomes infrafinançades que hagen 
rebut un diferencial inferior a la mitjana estatal en el model de finançament des que va 
començar a aplicar-se aquest sistema en 2009. La proposta permetria a la Generalitat 
rebaixar el deute en 10.000 M€, a raó de uns 1.300 M€ a l’any des de 2009, quan es va 
posar en funcionament el sistema actual (21/2/2016). 

 Illes Balears. Front comú amb el Govern dels Illes Balears per a exigir un model de 
finançament just i transparent, mitjançant la subscripció a l’Acord de Consolat de Mar. 
L’acord defensa que aquest nou sistema de finançament ha de permetre un increment de 
l’autonomia fiscal, principalment en l’àmbit tributari; corregir els desequilibris verticals 
entre els diferents nivells d’administració, així com garantir la igualtat horitzontal entre 
comunitats autònomes a partir d’un fons de garantia dels serveis públics fonamentals. 
També preveu mecanismes com el de la condonació de part del deute. 

Municipis: Acte amb alcaldes 

 Alcaldes. Més de 300 alcaldes i alcaldesses de localitats de la Comunitat, a més del 
president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, subscriuen un manifest per 
un finançament just impulsat per la Generalitat Valenciana en el qual s’exigeix una 
reforma immediata del sistema amb efectes a partir de gener de 2014, el reconeixement 
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d’un dèficit acumulat xifrat en, almenys, 12.433 milions d’euros i l’execució d’inversions 
estatals equiparables al pes poblacional del territori valencià (23/4/2016). 

Corts: Actuacions dutes a terme a les Corts  

 Ple extraordinari a les Corts el 6 d’octubre, dedicat específicament a la necessitat de 
reclamar de manera conjunta una millora del sistema de finançament autonòmic, 
sobre la base de la sol·licitud del president (25/9/2015).  

 Proposta al Ple. El nou model de finançament ha de comptar amb un fons de 
desenvolupament regional, que estaria orientat a finançar polítiques de creixement i 
promoure la convergència econòmica entre territoris, un instrument de reequilibri 
financer, que permetrà a les comunitats que han acumulat deutes per infrafinançament 
acordar amb l’Estat el reconeixement d’aquests, i la revisió de les contribucions forals a 
les càrregues de l’Estat, que serien calculades de manera que facen compatible la 
singularitat institucional amb els principis d’equitat, solidaritat interterritorial i 
transparència. 

 El ple de les Corts aprova per unanimitat dels cinc grups parlamentaris, una proposta 
de resolució per la qual exigeixen al Govern central una reforma immediata del 
sistema de finançament autonòmic, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2014, la 
definició d’un mecanisme per a compensar els dèficits (es calcula almenys 
12.433 M€ entre 2002 i 2013), i l’execució d’inversions en infraestructures 
equiparables, com a mínim, al pes de la població de la Comunitat. 

 Comissió mixta entre el Consell i grups parlamentaris de les Corts. El ple del Consell 
aprova, complint el mandat de les Corts (proposició no de llei de tramitació especial 
d’urgència sobre el sistema de finançament autonòmic i el deute històric presentat pel Grup 
Parlamentari Popular en el ple d’11/05/2016), l’engegada de la comissió mixta entre el 
Consell i els diferents grups parlamentaris de les Corts sobre la reforma del sistema de 
finançament autonòmic i la valoració del deute històric (Ple del Consell 17/6/2016). 

 La comissió mixta serà un espai de diàleg i trobada sobre la situació i les propostes 
d’acció de la Comunitat Valenciana en aquestes matèries. 

 Es reunirà, com a mínim, amb caràcter trimestral i també ho farà, sempre que siga 
possible, abans de cada Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) en el qual es 
tracten assumptes referits a finançament autonòmic i deute històric. L’objectiu serà fixar 
posicions i acostar postures comunes entre els membres del Consell i els representants 
de les Corts. 

 Per part del Consell, la comissió mixta estarà integrada pel titular de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic, que serà l’encarregat de presidir-la, i els responsables de 
la Secretaria Autonòmica d’Hisenda, la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i 
Finançament, que actuarà com a secretària o secretari, i la Direcció General de 
Pressupostos. En representació de les Corts hi haurà un membre de cadascun dels 
grups parlamentaris, així com integrants de la Comissió d’Experts del Parlament 
Autonòmic per a valorar l’oportunitat de les propostes que es plantegen en la comissió 
mixta. 

 Alta Distinció Francesc de Vinatea. Les Corts atorguen aquesta alta distinció a la 
Comissió d’Experts nomenada per les Corts, que va elaborar l’informe que denuncia que 
l’actual sistema de repartiment dels diners entre autonomies resulta molt onerós per als 
valencians. És l’estudi a què donen suport tots els partits amb representació a les Corts i 
que sustenta la reclamació del Consell (25/4/2016). 
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Societat Civil: Actuacions amb representants de la societat civil 

 Manifest per un finançament just. Signatura de Manifest per un finançament just per a 
la CV amb representants de la societat civil (UGT i CCOO, les cinc universitats públiques 
de la CV i Cierval). Es crearà un comité de seguiment de l’Acord perquè el Govern 
valencià done comptes de manera permanent a les Corts i a tots els signants sobre els 
avanços en el procés de negociació (7/10/2015). 

 Primera reunió del comité de seguiment de finançament, en la qual han participat 
els portaveus de les Corts del PPCV, PSPV-PSOE, Compromís, Ciutadans i Podem, els 
rectors de les universitats públiques valencianes i representants de sindicats i patronals. 
En la reunió s’ha debatut sobre el nou finançament, el deute històric i l’infrafinançament 
de la Comunitat (3/5/2016). 

Exigir un finançament adequat a través d’accions legals 

 Formalitzat davant el Tribunal Constitucional el recurs d’inconstitucionalitat contra 
els Pressupostos Generals de l’Estat 2016, en el qual es considera que aquesta norma 
impedeix a l’Administració autonòmica la prestació de serveis públics fonamentals en les 
condicions establides en la Constitució (28/1/2016). La interposició del recurs va ser 
anunciada pel resident a les Corts de 3/12/2015 i va ser autoritzada pel Ple del Consell 
(22/1/2016) amb l’informe favorable del Consell Jurídic Consultiu. 

 Els PGE perjudiquen a la CV en dues qüestions: la primera és que el Fons de 
Suficiència Global no desenvolupa un dels seus objectius: l’equilibri entre els ciutadans 
d’Espanya. En segon lloc, que durant tres anys, s’ha incomplit la renovació del 
finançament autonòmic, el model del qual abastava el període 2009-2013 i s’ha 
perllongat fins a l’actualitat. 

 Resulta imprescindible que el Tribunal Constitucional anul·le la quantia prevista 
en el pressupost d’ingressos de l’Estat, per la qual cosa es refereix a l’aportació de 
1.329,53 M€ per la CV, la qual cosa implica que la transferència d’ingressos efectius a 
aquesta s’incremente en aquest mateix import, en no descomptar-se aquesta aportació 
dels lliuraments a compte previstos. 

 Es publica la sentència del Tribunal Constitucional per la qual es rebutja el recurs 
d’inconstitucionalitat presentat per la Generalitat a la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2016 (18/5/2016). 

Propostes tècniques de finançament des de la Generalitat Valenciana 

Comissió d’Experts en Finançament Autonòmic 

 Comissió d’Experts en Finançament Autonòmic pactat pels grups polítics de les 
Corts Valencianes. Certifica en un informe que la Comunitat Valenciana està lluny de la 
mitjana de despesa per habitant del conjunt de les comunitats autònomes. L’informe 
acredita que la Comunitat Valenciana, per a aconseguir la mitjana de despesa per càpita de 
les autonomies i complir amb el dèficit del 0,3% imposat pel Ministeri, hauria de rebre 2.464 
M€ addicionals (3/4/2016). 

Conselleria d’Hisenda 

 Elaboració de la proposta de finançament per a la Generalitat. Licitat en el DOCV 
(26/4/2016) el contracte per a l’estudi i l’anàlisi dels models de finançament autonòmic, 
determinació dels criteris i objectius a reunir en el nou model, elaboració de la proposta de 
finançament per a la Generalitat i la seua instrumentació. Pressupost de 254.160 € i un 
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termini d’execució de 24 mesos. El termini límit per a la presentació d’ofertes va finalitzar el 
6 de juny de 2016. 

 Proposta de finançament realitzada des de la CV per a tot Espanya. Presentada la 
proposta de finançament autonòmic fet des de la Comunitat Valenciana per a tot 
Espanya elaborada per la Conselleria d’Hisenda. És necessari reequilibrar les aportacions 
de totes les autonomies per a evitar situacions de deute històric com la que s’està produint 
actualment a la Comunitat Valenciana on hi ha entre 15.000 i 16.000 M€ de deute històric 
de l’Estat (24/11/2015). 

 La proposta valenciana de model de finançament s’estructura al voltant de tres trams 
de recursos. El primer dels trams ha de garantir l’accés de tots els espanyols al mateix 
nivell de serveis en sanitat, en educació i en prestacions socials. El segon hauria de 
dotar amb suficiència financera la resta de competències autonòmicament establides 
en els Estatuts (impuls econòmic, medi ambient, infraestructures, cultura, habitatge). I el 
tercer ha de permetre a les diferents comunitats autònomes un espai fiscal propi per a 
decidir els nivells impositius. 

 Segons la proposta, convé introduir tres instruments complementaris: en primer lloc, 
instruments de desenvolupament rural per a finançar les polítiques de creixement i 
promoure la convergència mitjançant recursos aportats pel Fons de Compensació 
Interterritorial. En segon lloc, un instrument de reequilibri financer, que permeta les 
comunitats que han acumulat deutes per l’infrafinançament patit acordar amb l’Estat el 
reconeixement d’aquests. Finalment, la revisió de les contribucions forals a les 
càrregues de l’Estat, calculant-les de manera que facen compatible la singularitat 
institucional amb els principis d’equitat, solidaritat interterritorial i transparència. 

 Taula redona Solucions a l’infrafinançament autonòmic. Mesa organitzada pel Club 
Encuentro Manuel Broseta, amb la participació del conseller d’Hisenda, el president de 
Cierval, José Vicente González, i el catedràtic de la Universitat de València i director de 
l’Ivie, Francisco Pérez. Consell i empresaris exigeixen un finançament que repartisca 
tots els ingressos de l’Estat (25/1/2016). Segons el Conseller d’Hisenda, el Consell 
preveu 3 plans davant el nou escenari que s’obri a Madrid, sense que en cap cas es preveu 
la possibilitat de retornar competències a l’Estat: 

 Pla A: pactar un nou sistema de finançament amb efectes retroactius a l’1 de gener, que 
permeta rebre els 1.300 M€ de l’infrafinançament i que el Consell va pressupostar. És 
l’escenari prioritari. 

 Pla B: habilitar una aportació extraordinària «per a casos singularment greus», com és 
el valencià, sense que compute com a deute. 

 Pla C: rebre un FLA extraordinari, la qual cosa segons el conseller és el «mètode PP» i 
suposaria augmentar un deute impossible de pagar. 

Mecanismes de finançament transitoris fins a l’aprovació del nou sistema 

Pla Econòmic Financer de la Comunitat Valenciana 

 Pla d’Ajust de la Comunitat Valenciana. El Consell remet al Ministeri d’Hisenda el Pla 
d’Ajust de la Comunitat Valenciana derivat de l’acord d’adhesió al Fons de Liquiditat 
Autonòmic (FLA) per a 2016. Es tracta d’un tràmit imprescindible per a l’accés al FLA, 
conforme a l’article 25 del Reial decret Llei 17/2014, de 26 de desembre. No s’ha modificat 
el pressupost per a 2016. En el Pla d’Ajust, la Generalitat proclama que en cap cas 
s’aplicaran retallades als serveis públics fonamentals (16/3/2016). 

 En el Pla d’Ajust, la Generalitat proclama que en cap cas s’aplicaran retallades als 
serveis públics fonamentals. 
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 En relació amb el sector públic instrumental de la Generalitat, el Pla d’Ajust remés al 
Ministeri d’Hisenda preveu una reducció del pressupost del sector públic 
empresarial i fundacional, amb la qual cosa s’està contenint la despesa pública 
d’acord amb els principis d’equilibri i estabilitat pressupostària. 

 Una altra de les línies estratègiques del Pla d’Ajust és l’elaboració d’una Llei del Sector 
Públic que determinarà les entitats que són estrictament necessàries per al 
funcionament dels serveis públics, alhora que inclourà mesures de control i 
transparència. 

 Reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (28/4/2016) 

 Nou objectiu dèficit 2016-2019. El Ministeri d’Hisenda presenta a les CCAA el camí de 
compliment del dèficit per al període 2016-2019, que fixa el límit per a 2016 en el 0,7%, 
per a 2017 serà del 0,5%, per a 2018, del 0,3%, i per a 2019 preveu aconseguir 
l’equilibri pressupostari.  

 La Comunitat Valenciana vota en contra del sostre de dèficit. El conseller considera 
que la flexibilització del dèficit és un pas endavant però és absolutament insuficient per 
a les comunitats autònomes, i especialment per a la valenciana. La Conselleria 
d’Hisenda considera insuficient aquesta relaxació del dèficit, ja que la GV té una de 
les despeses per càpita més baixes d’Espanya i el pressupost ja està molt ajustat i, per 
tant, no hi ha la possibilitat de fer més retallades sense atacar greument els serveis 
socials. 

 Aprovació Acord de no-Disponibilitat de 78 M€ (Ple del Consell de 13/5/2016.) L’acord 
deixa indemne la despesa social i obri la via per a desbloquejar 2.500 M€. 

 Els 78 M€ de l’Acord de No Disponibilitat ixen de les inexecucions previstes, és a dir , 
dels capítols i programes que, per diversos motius, al llarg dels últims anys acaben 
l’exercici deixant en situació de disponible una part dels recursos assignat, mentre que 
es deixa indemne expressament la despesa que finança els serveis públics fonamentals 
i que no es veurà afectada per la decisió.  

 El Pla d’Ajust de la Comunitat Valenciana, es va presentar el dia 3 de juny de 2016 al 
MINHAP. El Govern mantenia bloquejat a la Comunitat Valenciana tant el FLA ordinari 
de 2016 com l’extraordinari, que ha de cobrir el dèficit no autoritzat de 2015, en exigir-hi 
l’aplicació de retallades, malgrat que la Comunitat Valenciana gasta per baix de la mitjana i 
també disposa d’uns ingressos a la cua de les autonomies. En el Pla d’Ajust finalment 
presentat s’ha realitzat un acord de no disponibilitat per import de 78 M€ i un certificat 
d’inexecució de despesa per un import de 92 M€. 

Fons de Liquiditat autonòmica (FLA) 

 FLA 2015. El Govern central aprova el lliurament a la Comunitat Valenciana de 1.536 M€ 
corresponents al repartiment del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA). Amb els 
pagaments realitzats es liquiden totes les subvencions pendents dels exercicis 2013 i 
2014 i, per primera vegada, es posa el comptador a zero (19/12/2015).  

 S’han abonat 112.078 factures i destaquen pagaments de 1.035,56 M€ per a Sanitat, 
302 per a Benestar Social i 93 M€ per a Educació. 

 Fins ara l’anterior Govern abonava subvencions que consideraven no prioritàries amb 
dos anys de retard. Així, en 2013 es van pagar deutes pendents de 2011 mentre que en 
2014 es van saldar compromisos de 2012. 

 FLA 2016. El Ple del Consell (4/3/2016) aprova l’acord pel qual la Comunitat Valenciana 
sol·licitarà l’adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) de 2016. Tràmit per a poder 
accedir a aquests préstecs, davant l’absència d’un finançament adequat provocat per la 
decisió del Govern central de no abordar aquesta qüestió en la legislatura anterior. 
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 S’augmenta el tipus d’interés en la devolució del préstec del FLA, que passaria del 
0% que hi havia fins ara al 0,834% previst per a 2016, la qual cosa tindria un impacte 
anual de 246 M€ (4/3/2016). 

 El Govern d’Espanya aprova una part del FLA extraordinari de 2016 per valor de 
1.362,70 M€, una injecció de liquiditat que permetrà pagar totes les factures 
comptabilitzades fins al 31 de maig (9/6/2016). 

 El Govern central també ha aprovat concedir a la Comunitat Valenciana el FLA del 
tercer trimestre que ascendeix a 101,68 M€ del límit de dèficit autoritzat per a l’exercici 
sobre la base del 0,3% del PIB, atés que el Govern encara no ha fet efectiu l’augment 
fins al 0,7%. Els restants 613 milions, fins a completar 715 milions, corresponen als 
venciments del deute que el FLA ha d’atendre. D’aquesta manera, les mesures 
aprovades suposen en termes de liquiditat per a la Generalitat 1.464 M€ (9/6/2016). 

 La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ja ha carregat en la plataforma de 
pagaments habilitada 118.248 propostes de pagament per valor de 1.036 M€ i està 
en espera que el Ministeri d’Hisenda abone els diners anunciats, que corresponen a una 
part del FLA extraordinari (1.362 M€ d’un total de 1.800, que és la desviació del dèficit 
autoritzat de 2015) i a les mensualitats ordinàries del FLA del primer semestre de l’any, 
uns 203 M€ (18/6/2016). 

 El Ministeri anuncia l’alliberament de fons en un import de 1.800 M€ corresponents 
al FLA del segon trimestre de 2016 i al FLA extra destinat a finançar el dèficit públic de 
l’any 2015. El Ministeri no ha alliberat fons per valor de 448,2 M€, adduint que abonarà 
en els pròxims mesos, una vegada que la Comunitat Valenciana complete els tràmits 
que té pendents i que són requisit imprescindible perquè es puga realitzar el pagament 
directe de les factures dels proveïdors (22/6/206). 

Dèficit, deute públic i període mitjà de pagament 

 Dèficit 

 Dades definitives dèficit 2015. La Generalitat va tancar 2015 amb un dèficit de 
2,51%, dues centenes menys que en 2014 (-2,49%), però en aquesta xifra (2.548 
milions d’euros) s’inclouen 700 M€ en decisions sobrevingudes de l’anterior Consell 
com la provisió de 200 M€ que va caldre realitzar en el marc del procés de 
reestructuració de la Societat de Garantia Recíproca (SGR) com a conseqüència de la 
gestió en el passat, així com 85 M€ en interessos de demora no declarats per l’anterior 
Executiu, 52 M€ en interessos per l’impagament a l’AEAT de les retencions de l’IRPF 
dels funcionaris de la Generalitat o 60 M€ en ajudes no reconegudes de l’habitatge i la 
Dependència. Sense aquestes mesures no recurrents, el dèficit hauria sigut de 
l’1,8%. 

 Dades provisionals dèficit 2016. Les dades de dèficit pressupostari consolidat en el 
mes d’abril de 2016 confirma una millor evolució del dèficit. En termes homogenis, 
és a dir, descomptant en els ingressos avançats i devolucions de les liquidacions en el 
SFA 2009 i, de les despeses, els efectes de la variació dels comptes 409 i 411, el dèficit 
passa de -0,79% a l’abril de 2015 a -0,38% a l’abril de 2016.  

 Deute públic 

 El deute de la Generalitat es va reduir en 18 M€ durant el primer trimestre de 2016, 
situant-se en 41.935 M€, el 41,0% del PIB valencià (15/6/2016).  

 El Ple del Consell (26/2/2016) aprova el decret pel qual s’autoritza incrementar el 
deute públic de la Generalitat per un import màxim de 411,7 M€ durant 2016. 
D’aquesta quantitat, 320,5 M€ corresponen al dèficit del 0,3% autoritzat per a aquest 
exercici, mentre que els 91,24 M€ restants deriven de l’endeutament generat per la 
devolució de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009. 
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 Període mitjà de pagament. El període mitjà de pagament se situa en 67,30 dies al 
març de 2016 (lleugerament per davall dels 69,06 dies de febrer de 2016). El mes de 
novembre el període mitjà de pagament va arribar als 87,52 dies. El 16 de desembre l’Estat 
paga el FLA i el Consell, de manera automàtica, comença a abonar factures pendents, de 
manera que el període mitjà de pagament comença a descendir (23/5/2016). 

 
b. Auditoria ciutadana del deute de la Generalitat 
…dels diferents departaments i les entitats dependents, amb publicitat dels informes finals. 

Situació financera de la GV 

Primeres mesures del Consell (Ple 1/7/2015): Instar la Intervenció General que sol·licite a les 
Intervencions Delegades un informe de la situació econòmica de les conselleries en data d’1 de 
juliol. 

 Publicació en la web de GV de l’Informe de la situació economicofinancera de 
l’Administració de la Generalitat a 30 de juny de 2015, elaborat per la Intervenció General 
(setembre de 2015). 

 La construcció de col·legis per Ciegsa ha suposat un sobrecost de 1.130 M€, segons 
la Intervenció General (10/12/2015). 

 La GV té un deute amb l’AEAT de 400 M€ derivat de l’impagament de les retencions 
d’IRPF dels funcionaris, que prové de 2012 (15/12/2015) 

 
c. Creació d’una Agència Tributària pròpia 
…d’acord amb allò establit en l’Estatut d’Autonomia. 

Nova Agència Tributària Valenciana 

SGH2016: Posada en marxa de l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT) com a 
embrió de la futura Agència Tributària Valenciana. 

 Anunci del president de creació d’una Agència Tributària Valenciana que es formalitzarà 
com un consorci de les agències de les tres diputacions (29/7/2015). 

 L’objectiu és millorar l’eficiència de la recaptació i la lluita contra el frau d’una manera 
col·laborativa entre les institucions. 

 S’establirà una unitat per a la recuperació dels diners sostrets (7/9/2015). 

 La Llei de mesures fiscals de 2015 crea el Servei Tributari Valencià, davall la denominació 
d’Institut Valencià d’Administració Tributària. Les activitats de l’Institut s’inicien l’1 de 
gener de 2016. Aquest Institut serà l’embrió de la futura Agència Tributària Valenciana. 

 Constitució del consell rector de l’IVAT (29/2/2016). Decisions adoptades: 

 Els valencians podran gestionar els tributs propis i cedits, és a dir, aquells que depenen 
de la Generalitat, de manera telemàtica. 

 Impulsar l’expedient electrònic per a eliminar el paper en les relacions amb altres 
administracions, treballar en la millora de la gestió tributària, en el desenvolupament 
d’una eina electrònica per a la gestió d’expedients d’un mode més àgil i eficient, i en el 
control i persecució del frau fiscal, per a així aconseguir una millora dels ingressos 
tributaris. 

 S’ha decidit confeccionar el Programa Plurianual de Gestió per als anys 2017-18 i el Pla 
Anual d’Actuacions per a 2017 i s’han definit les línies que han de guiar l’IVAT en els 
pròxims exercicis fiscals.  
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Reforma del sistema tributari valencià 

SGH2016: Reforma del sistema tributari valencià (impostos cedits, taxes i percentatges 
sobre els impostos generals) per a dotar la Comunitat Valenciana d’un sistema fiscal eficient i 
progressiu. Per a fer-ho es crearà una Comissió d’Experts amb la finalitat de dissenyar un nou 
marc legal tributari 

SGH2016: Pla de xoc contra el frau fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni. Inici d’una 
campanya perquè 800 contribuents que no declaren l’Impost de Patrimoni complisquen amb les 
seues obligacions tributàries 

SGH2016: Elaboració d’una Ordre de Comprovació de Valors en les transmissions 
patrimonials, amb la finalitat de garantir la seguretat jurídica i ajustar els coeficients al valor 
real dels immobles 

 Reforma del sistema tributari valencià. Creació de la Comissió per a l’Estudi de la 
Reforma Tributària (DOCV de 7/4/2016) amb l’objecte de dur a terme una profunda 
revisió de les figures tributàries, pròpies i cedides, que conformen el sistema tributari, i si 
escau, proposar la implantació de noves figures impositives. 

 Aquesta comissió, que actuarà amb plena independència, està integrada per personal 
funcionari i professionals experts en matèria tributària procedent de l’àmbit acadèmic 
i de l’Administració pública, i per a la seua constitució s’ha ates a la presència paritària 
de dones i homes i al criteri de representació territorial. 

 Primera reunió de la comissió celebrada el 19 d’abril de 2016. A aquesta reunió, a la 
qual assisteix el president de la Generalitat Valenciana, s’aposta per obrir un debat 
transparent amb la participació d’experts per a plantejar una reforma tributària que 
permeta aconseguir un sistema fiscal més just i que contribuïsca a reforçar l’Estat del 
benestar. 

 Lluita contra el frau fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni: 

 Pla de xoc contra el frau fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni de 2012. El Ple del 
Consell és informat del resultat de la campanya de requeriments massius contra el frau 
fiscal en l’Impost de Patrimoni que ha dut a terme l’Institut Valencià d’Administració 
Tributària (IVAT). És la primera vegada en la història de la Generalitat que es realitza 
una iniciativa d’aquest tipus. La campanya ha permés identificar un total de 539 
defraudadors que han hagut d’abonar 2,12 M€ a la Generalitat, en aflorar els béns 
patrimonials que aquests contribuents no havien declarat (6/5/2016). 

 Lluita contra el frau fiscal en l’Impost sobre el Patrimoni dels exercicis 2013, 2014 
i 2015. El conseller d’Hisenda anuncia que el Consell intensificarà la campanya contra 
els defraudadors en l’Impost sobre el Patrimoni amb l’inici d’una nova actuació per a 
lluitar contra el frau fiscal en aquest impost en els exercicis 2013, 2014 i 2015 
(10/05/2016). 

 Increment de l’Impost del Patrimoni a les rendes més altes. Es rebaixa de 700.000 a 
600.000 euros la quantia del mínim exempt i es crea una tarifa pròpia. Inclòs en la Llei de 
Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per a 
l’exercici 2016, aprovada el 21/12/2015. 

 Ordre de Comprovació de Valors en les transmissions patrimonials. Publicada l’Ordre 
3/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual 
s’estableixen els coeficients aplicables en 2016 al valor cadastral a l’efecte dels impostos 
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i 
donacions, així com la metodologia emprada per a la seua elaboració i determinades regles 
per a la seua aplicació (DOCV 1/6/2016). 

 Propostes fiscals dels empresaris. Reunió entre representants de la Conselleria 
d’Hisenda i de l’IVAT amb membres del Consell d’Administració de la Confederació 
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Empresarial Valenciana (CEV). La CEV lliura als responsables de l’Administració del 
document Propostes fiscals per a l’ajust, desenvolupament i creixement econòmic de la 
Comunitat Valenciana, en el qual s’arreplega la visió dels empresaris valencians sobre 
temes com l’Impost de Patrimoni, el de Successions o l’Impost de Transmissions 
Patrimonials. Les propostes del document seran valorades per la comissió d’experts 
(26/5/2016). 

Nova Llei del joc 

 Anunci de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a l’elaboració d’una nova Llei 
del joc de la Comunitat Valenciana, que substituirà l’actual, de 1988, que ha sigut objecte 
de nombroses modificacions i que ha quedat obsoleta. Entre els eixos que regiran la nova 
Llei del Joc figura l’equilibri entre liberalització i regulació responsable, l’adaptació a les 
noves formes de joc determinades per l’evolució tecnològica, la revisió dels procediments i 
del règim sancionador, la supressió de rigideses i l’experiència normativa d’altres 
comunitats autònomes (26/5/2016). 

 Entre les novetats hi ha la intenció d’eliminar el monopoli de facto que tenen les actuals 
tres empreses adjudicatàries dels casinos (un per província) i la possibilitat de 
desenvolupar una regulació pròpia del joc en línia valencià.  

 
Altres actuacions per a un finançament just i auditoria ciutadana 

Altres actuacions 

 Estructuració de mecanismes d’interlocució i coordinació clars amb l’Estat per a un 
seguiment més eficaç i transparent dels Fons Estructurals que té assignats la CV i són 
de gestió estatal (400 M€ en tot el període 2014-2020), mitjançant la signatura d’acords 
marc amb els òrgans gestors dels programes operatius pluriregionals. 

 

 

 

 

 

 


