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PRESIDÈNCIA 

1. Seguiment i coordinació de les mesures a prendre per el BREXIT 

A més de les Comissions de seguiment per àrees s’impulsarà la creació d’una 

plataforma de gestió de les incidències vinculades al procés d’eixida del Regne Unit de 

la Unió Europea. 

Esta plataforma, actuarà a manera de finestra única de l'Administració dels problemes 

que pugen sorgir en este procés tant en empreses com en particulars.. Igualment 

s'encarregarà de concentrar tota la informació i normativa que es gènere tant per la 

Unió Europea com per Gran Bretanya, distribuint-la entre els sectors potencialment 

afectats. 

2. Incrementar la colaboració entre la Generaliata Valenciana i els 

Ajuntaments. 

La Generalitat ha demostrat la voluntat de donar a les entitats locals tot el suport que 

necessiten per complir la funció fonamental d’atendre i de servir als ciutadans cada dia. 

Per això, d’una banda hem reforçat el paper dels municipis amb la llei de 

Mancomunitats de la Comunitat Valenciana de l’any 2018, hem millorat el Pla del Fons 

de Finançament de les Entitats Locals o l’Agenda Valenciana Antidespoblament 

Continuarem en eixa línia recolzant als Ajuntaments sobreendeutats per a que puguen 

tornar a desplegar polítiques en favor dels ciutadans sense les restriccions actuals.  
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3. Reforçament de la Policia Autonòmica per a defensar el medi ambient, 

contra la violència de gènere i la protecció de la infància 

Desenvolupament del conveni de la Policia Autonòmica amb el Ministeri d’Interior per a 

reforçar les actuacions de seguretat en les competències de la Generalitat amb la 

recuperació de 80 agents.  

Els nous policies autonòmics es destinaran a la protecció del medi ambient i del 

patrimoni, espectacles i joc, lluita contra l’economia submergida, control de la 

traçabilitat dels productes hortofructícoles, i lluita contra la violència de gènere i 

defensa dels menors. La Comunitat Valenciana ha sigut la primera en estos tres anys i 

mig en renovar el conveni amb el ministeri, que estava bloquejat des de 2008. 

4.  Incrementar la coordinació entre tots els actors que participen en 

situacions d’emergència. 

Impulsarem la incorporació de les policies locals al Centre de Coordinació, de tal 

manera que tots el actors que intervenen en estes situacions estaran presents i millor 

coordinats. Esta millor integració permetrà aprofitar al màxim les capacitats de la nova 

sala del Centre de l’Eliana donant resposta a les incidències que ocorren en els 

municipis, en particular en els més menuts, i que són atesos en primer lloc per la 

policia local. 

5. Reforçar el codi ètic del sector turístic alineant-se en el Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

Seguint les directrius de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Turisme Comunitat 

Valenciana se impulsarà una guia en la qual es fixaran els criteris de compliment dels 

ODS, especialment promoure l'un turisme sostenible que cree llocs de treball, garantir 

modalitats de consum sostenible i producció sostenibles, així com l'ús sostenible dels 

recursos marítims. 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VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES 

1. Nova llei d’igualtat i contra la violència de gènere.  

Les polítiques en matèria d’igualtat de gènere seran un objectiu troncal de la pròxima 

legislatura. En eixe sentit cal recordar que la vigent Llei 9/2003, d’Igualtat entre Homes i 

Dones, va ser aprovada en 2003 sense consens amb els únics vots del PP, i per això, 

treballarem en una nova regulació que reunisca el màxim suport possible. 

La Comunitat Valenciana ja ha avançat amb la modificació legislativa aprovada en 2017 

per a garantir la presència paritària de dones i homes en els òrgans de les institucions de 

la Generalitat. 

Al mateix temps, la lluita contra la violència de gènere i masclista també es reforçarà amb 

la revisió de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, Integral contra la Violència sobre la Dona 

en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, que inclourà l’esperit i els continguts del Pacte 

Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. 

2. Reforç normatiu de suport a les famílies i la seua diversitat 

La diversitat familiar també serà objecte de protecció i suport en la nova legislatura 

2019-2023 amb l’elaboració d’un marc legal autonòmic que reculla totes aquelles 

qüestions relatives al reconeixement  i polítiques de suport a les famílies.  

Amb esta regulació es donaria rang de llei i es consolidarien les mesures de suport a les 

famílies valencianes desenvolupades durant esta legislatura, amb polítiques per a les 

nombroses o les monoparentals, per exemple, amb aules gratuïtes de dos anys, major 

puntuació en el procés d'admissió escolar pel número de fills o filles o amb les mesures 

per eliminar el copagament farmacèutic. 

La Comunitat Valenciana no compta amb una normativa pròpia d'este tipus i és 

fonamental, per tant, un paraigües que recopile un ampli marc normatiu d'inferior rang 
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(decrets, ordres, etc.).  

3. Elaboració d’una estratègia per a combatre la solitud no desitjada  

Quasi un de cada tres valencians i valencianes (617.000 persones en termes absoluts i el 

28'4% en relatius) viurà a soles dins de 15 anys enfront de l’actual 25,8%. Més persones 

soles i més envellides, que necessiten de la protecció i acompanyament que els poders 

públics han de promoure. 

Viure a soles pot ser una decisió personal i buscada, però també pot ser una situació 

imposada per la història vital que cada persona té. 

És una solitud desficiant, depressiva que cada vegada va arrossegant més i més a les 

persones majors a l'aïllament, hermetisme i manca de comunicació. Este aïllament, i en 

definitiva solitud, aboquen a patir una dependència més propera per la pròpia apòptosi de 

les cel·lules, que no tenen estímuls,, provocant en major mesura malalties 

neurodegeneratives. 

L'envelliment de la població cada vegada és major i vivim en una societat mediterrània 

d'afectes, família i cures que no perdona, i oculta la negligència filial donada per altres 

molts processos estressants davant la manca d'atenció a la persona major. 

Per això s’abordarà este fenomen d’una manera integral amb l’adopció d’una estratègia 

ambiciosa que combata estes situacions de soledat i acompanye a les persones. 

4. Elaboració d’un Pla de transició de l'escola al treball 

Les persones joves també centraran l’atenció de les polítiques de la Conselleria d’Igualtat 

i Polítiques Inclusives, en un treball conjunt amb la d’Economia, Sectors Productius, 

Comerç i Treball i la d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Per això  s’elaborarà un 

pla d’acompanyament de l’escola al treball, que es concrete en un servei d’orientació 

personalitzada que oferisca propostes de formació i ocupació a totes les persones joves 

quan inicien la seua inserció laboral. Es tracta d’un procés de foment de la maduresa per 

tal d’afavorir una transició positiva de l’etapa formativa reglada de la vida a l’etapa 
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laboral. 

La taxa d'abandó escolar primerenc en la Comunitat Valenciana s’ha situat en un 20,2% 

en 2018, el nivell més baix de la sèrie històrica, però esta xifra encara representa un 

percentatge massa alt de joves que deixen els seus estudis i que no acaben d'incorporar-

se al món del treball.  

5. Garantir l’accessibilitat universal  

L'accessibilitat universal és un repte social per a avançar cap a una convivència més 

humana, que té presents les persones amb diversitat funcional com a part de la diversitat 

i de la condició humana, que promou i garanteix els seus drets com a drets de ciutadania 

i autèntics drets humans exigibles per accedir en condicions d'igualtat que la resta de 

persones, als béns i serveis d'ús públic. 

Han transcorregut més de vint anys des de la promulgació de la Llei 1/1998, 

d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació; i 

esta Llei i la Llei 9/2009, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de 

Transport de la Comunitat Valenciana, no cobreixen tots els àmbits d'aplicació de 

l'accessibilitat universal, que exigeix mesures específiques en els següents àmbits no 

regulats per normativa autonòmica: 

- Telecomunicacions i societat de la informació 

- Béns i serveis a la disposició del públic 

- Relacions amb les administracions públiques (Generalitat i entitats locals) 

S'ha de procedir a un canvi de paradigma. No sols passar d'una llei d'accessibilitat a una 

d'accessibilitat universal, sinó que cal fomentar l'eliminació i supressió de barreres que 

faciliten l'accessibilitat, a una altra que garanteix el dret de mobilitat i compliment de les 

exigències d’accessibilitat, físiques i virtuals amb els ajustos i mecanismes adequats. Es 

tracta d’eliminar totes les barreres no sols les físiques, per tal d’atendre la diversitat 

funcional tant física, com intel·lecual, mental, orgànica o sensorial de manera que l’espai 
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comú en el seu conjunt es configure com un espai sense barreres. 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CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC 

1. Assentament de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) 
La consolidació i creixement de l'Administració tributària de la Generalitat requereix dur a 

terme actuacions en matèria de personal i de mitjans informàtics, d'acord amb la 

planificació estratègica marcada i la fixació d'objectius, per a aconseguir l'autonomia i 

independència funcionals que li permeta assumir funcions tributàries fins avui delegades 

en altres Administracions o col·laboradors tributaris.  

La transformació substancial que s'ha fet en l'Administració tributària de la Generalitat es 

va visibilitzar amb l'aprovació de l'Estatut de l'Agència Tributària Valenciana, que suposa 

la culminació de les mesures que s'han anat prenent durant la present legislatura, la 

millora en la prestació de les funcions d'aplicació dels tributs que ve directament 

desenvolupant l'Agència i l'assumpció de les funcions que fins ara no prestava 

directament.  

La consolidació i creixement de l'Agència Tributària Valenciana comptant amb els seus 

propis mitjans informàtics i major dotació de mitjans personals especialitzats amb els 

objectius de millorar l'ajuda i assistència al contribuent per al compliment de les seues 

obligacions, assumir la seua pròpia recaptació executiva i aconseguir major eficiència en 

la prevenció i lluita contra el frau. 

2. Implementar una estructura per al suport, informació i anàlisi de programes i 

projectes europeus 

El pla d'acció de fons europeus 2018-2020 cerca, entre altres coses, adaptar i preparar a 

la Comunitat Valenciana al proper Marc Financer Plurianual de la Unió Europea 

2021-2027, on rebran major importància els programes de finançament competitiu i els 

instruments financers, amb un horitzó de major competència entre regions (actors 

socials, econòmics i mediambientals en general) en l'àmbit de la captació de finançament 

europeu.  
!  8

     

  



La creació d'una estructura que done servei de manera permanent i especialitzada en 

l'àmbit dels projectes europeus de caràcter competitiu (fonamentalment de gestió directa 

i indirecta amb origen en la Comissió Europea) a escala de la Comunitat Valenciana 

permetrà: informar sobre programes, convocatòries i licitacions a beneficiaris potencials; 

assessorar en la configuració i la presentació de propostes de projectes, la recerca de 

socis i la construcció de consorcis; col·laborar en la difusió de resultats de projectes i 

donar suport puntual; disposar en la Generalitat d'un equip expert integral i de referència 

que puga respondre a les necessitats en matèria de finançament d'entitats, 

administracions i altres interessats; analitzar l'entorn del finançament europeu captat per 

a poder fer diagnòstics que permeten millorar; i adaptar, des de la perspectiva de servei 

públic, la informació, la promoció i la captació del finançament europeu a les prioritats 

polítiques del Consell i a la realitat social, econòmica i mediambiental del territori, i també 

cercar sinergies i evitar duplicitats amb els FEIE. 

3. Transformació digital de l'Administració 

Una administració digital eficient i eficaç és una de les eines d'un govern per a generar i 

estimular la transformació digital de la societat. Mitjançant aquesta eina s'estableixen les 

bases de com la ciutadania, empreses, administracions i altres agents socials es 

relacionen digitalment, entre ells i amb altres externs. Per a aconseguir l'objectiu de 

disposar d'una administració digital que servisca per a aquest propòsit és necessari i 

imprescindible que, prèviament, es racionalitzen i agilitzen els processos que 

competeixen a la pròpia Administració.  

Per tant, per a aconseguir l'objectiu de l'administració digital eficaç i eficient, és necessari 

abordar en paral·lel dos subobjectius imprescindibles i que han de tenir en compte a la 

ciutadania i les seues necessitats com a focus principals: analitzar, diagnosticar, 

racionalitzar i optimitzar els processos administratius, tant cara al ciutadà com a interns 

que competeixen a l'Administració; i disposar d'una política de personal adequada que 

estructure els recursos humans i els prepare per als nous processos digitals que 

s'establisquen. 
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4. Implementar un projecte per al foment, suport i coordinació del Sector Públic 
Instrumental  

Generar una estructura de gestió compartida de serveis que permeta, almenys a les 

entitats, accedir a serveis comuns. Aquesta estructura permetrà dotar a les entitats d'una 

estructura bàsica de serveis comuns que les permeta racionalitzar la seua actuació, 

millorar l'eficiència en l'ús dels recursos públics i augmentar la seua productivitat. També 

farà possible orientar les actuacions de les entitats atenent a l’interès públic. Amb 

l'especial responsabilitat de combinar la rendibilitat econòmica i social, arbitrant els 

conflictes latents entre ambdues. I, per últim s'aconseguirà aportar valor afegit en la 

translació de les directrius generals del Consell a les estratègies i activitat de les entitats. 

Tot açò haurà d'anar acompanyat de polítiques d'impuls i coordinació de l'activitat del 

SPI, així com d'una planificació i seguiment de l'execució dels objectius que tinga 

assenyalats, deixant als òrgans propis de les entitats la gestió ordinària. 

5. Consolidar la transformació del model econòmic per a incentivar la 

sostenibilitat, la competitivitat i la innovació 
D'acord amb els principis estatutaris d'impuls d'un model de desenvolupament equitatiu, 

equilibrat i sostenible, basat en la incorporació de processos d'innovació i en la direcció 

del canvi del model econòmic determinada en les “Bases i elements orientadors per a la 

transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana” (Document d'Elx), 

posteriorment concretada amb el Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic 

Valencià 2027 (document constituït per les 10 Línies Estratègiques inicials, 35 Objectius i 

131 Iniciatives).  

Continuant amb el compliment de les mesures establides en el pla d'acció és necessària 

la Implementació d'un Sistema de Seguiment i Avaluació del mateix. Amb aquesta 

avaluació podrem, entre altres accions, dur a terme un desenvolupament, actualització i 

redefinició d'objectius, iniciatives i actuacions del Pla d'Acció; s'aconseguirà una 

actualització temporal, quantitativa i qualitativa, del “Diagnòstic de la Comunitat 
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Valenciana”; podrem elaborar directrius conjuntes per a la implementació del Model 

Econòmic Valencià (MEV); mesurar el grau de consecució dels objectius i difusió dels 

resultats; promoure l'activitat transformadora en l'àmbit públic i privat, mitjançant 

l'establiment de règims d'incentius i foment en el marc del Model Econòmic Valencià 

(MEV); i, finalment, Iniciar funcions d'atenció, observació, i compilació de noves realitats 

econòmiques i socials transformadores, per a interioritzar-les i promoure la seua 

comunicació interna i disseminació externa. 
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CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I 
LLIBERTATS PÚBLIQUES 

1. Banc d’ADN.  

El Banc d’ADN permetrà que les famílies de les víctimes de la Guerra Civil i posterior 

repressió franquista puguen identificar de forma gratuïta les restes dels seus familiars. 

Aquest és un pas previ imprescindible per a la dignificació de les víctimes. Actualment 

ja s’ha fet una comanda de gestió a Fisabio, mitjà propi de la Generalitat, que serà 

l’entitat encarregada de les tasques necessàries per a la creació del banc d’ADN. Una 

volta finalitzat el procés administratiu, aquest servei s’oferirà a les persones 

interessades en els pròxims mesos. 

2. Reducció de la temporalitat a l’Administració Pública.  

En aquesta legislatura hem reconstruït els recursos necessaris i desenvolupat la fulla 

de ruta per reduir l’elevada provisionalitat. Així, hem aprovat les OEPs 2018 i 2019, i 

hem aprovat els criteris que regiran per als plans d’estabilitat. En els propers mesos 

s’executaran les ofertes públiques de 2017 i 2018, que suposaran 4.500 places. En 

respecte a 2019-2022, s’inclourà el màxim nombre de places permeses per la 

normativa pressupostària.  

3. Digitalització de la justícia.  

En juliol de 2018 es va signar pel Ple del Consell el conveni entre la Generalitat i el 

Govern de Navarra per a la substitució de l’actual sistema de gestió processal 

(Cicerone) pel sistema Avantius. En aquest semestre es signarà i posarà en marxa el 
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contracte que permetrà la implantació del nou sistema. Per a aquesta actuació es 

preveuen 12.267.440 euros per al període 2019-2021. 

4. Pla d'infraestructures judicials ‘La nova cara de la Justícia’. 

La conselleria de Justícia es va comprometre en el seminari de gener de 2017 a crear 

un pla que posara els fonaments d'una justícia moderna, eficaç, eficient i impartida des 

de seus judicials dignes i accessibles. El pla comprén actuacions per 200 milions, 186 

d'ells per a obres de construcció de noves seus, rehabilitació integral o reforma. 

Actualment ja hem iniciat projectes per 160 milions (85,6% del total del Pla). Dels 17 

previstos, s'han executat tres (Nules, Gandia i Mislata) i estan en marxa 13 dels 14 

restants. Abans de què acabe 2019 comptarem amb els projectes d'obra de Vinaròs, 

Torrevella, Vilajoiosa, Alacant i la seu del TSJCV.  També avançarem en Torrent i 

Gandia, que han sigut delegats en els seus ajuntaments, i en Ontinyent, Xàtiva, Sueca, 

Oriola i Llíria, pendents d'alguns tràmits administratius previs. 

5. Culminació de la xarxa d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte. 

La creació de les OAVDs ha sigut una de les fites d’aquesta legislatura, un servei  

multidisciplinar que permet l’acompanyament i recolzament integral a les víctimes del 

delicte des del moment inicial.  En 2019 aconseguirem que aquest projecte arribe als 36 

partits judicials, garantint que el servei estiga a l’abast de tota la ciutadania, sense tindre 

en compte el seu domicili. 
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CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, 
CULTURA I ESPORT 

1. Seguir ampliant els drets culturals de la ciutadania i contribuir al canvi de 

model productiu. 

La política cultural del Consell pretén consolidar la transformació de l’actual ecosistema 

cultural valencià per a contribuir al canvi del model productiu a través de l’increment de 

la innovació i la productivitat de la nostra estructura econòmica, a fi que la cultura 

valenciana comporte un valor afegit i genere llocs de treball de qualitat.  

A més, per a la transformació de l’ecosistema cultural valencià, s'han de seguir 

millorant els drets culturals de la ciutadania, de l’expressió, de la participació i de la 

construcció de les identitats individuals i col·lectives. Per aconseguir aquestos objectius 

continuarem, de forma coordinada amb diferents organismes públics de la Generalitat, 

impulsant mesures que incentiven la creació de nous públics en la cultura i facen 

accessible el drets culturals al llarg de tot el territori valencià. 

2. Ampliació de la xarxa 0-3 

Les polítiques d’igualtat d’oportunitats i d’atenció específica a les famílies han propiciat 

durant aquesta legislatura un augment de la xarxa pública d’educació 0-3. 

L’escolarització dels xiquets i xiquetes en aquesta etapa és un bon instrument per 

previndre l’abandonament escolar, per reduir les desigualtats socials i per atendre les 

necessitats d’atenció que es creen dins de cada context familiar.  

L’etapa d’Educació Infantil és especialment clau en els àmbits socials més desafavorits, 

és un element essencial d’integració i desenvolupament en condicions d’igualtat i té 

una importància cabdal per a la socialització i el desenvolupament cognitiu dels xiquets 

i xiquetes. Per això seguirem apostant per ampliar l’oferta pública amb vocació 
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universal així com les ajudes perquè cap família es quede fora per raons econòmiques 

si tenen la necessitat o voluntat d’accedir-hi.  

Seguirem també aprofundint en qualitat del servei, en l’enfocament pedagògic i en la 

formació dels i les docents perquè puguen atendre totes les dimensions d’aquesta 

etapa educativa i perquè possibiliten un aprenentatge global i arrelat a la realitat dels 

infants.  

3. Enfortir la tasca docent per un model inclusiu 

Atendre les condicions sociolaborals del professorat i revertir les retallades ha estat 

una de les principals tasques de treball durant aquesta legislatura. Dignificar la tasca 

docent, millorar les condicions de treball, proporcionar els recursos adequats, afavorir 

el desenvolupament professional continu o aprofundir en la qualitat de la formació que 

s’ha dissenyat, està permetent que l’atenció pedagògica se situe en primer terme dins 

dels centres educatius.  

Els i les docents treballen amb la certesa que l’educació és una eina molt important per 

a la transformació social, per això des de l’administració seguirem possibilitant 

estructures perquè els i les mestres puguen centrar-se en desenvolupar projectes 

d’innovació educativa, en transformar els espais, en personalitzar l’atenció que 

ofereixen a cada alumne o en dissenyar metodologies docents que vagen més enllà 

dels continguts tradicionals.  

4. Aules dignes i nous espais educatius 

Al maig de 2015, quan el Govern del Botànic va començar a caminar, pràcticament la 

meitat de les infraestructures educatives del territori valencià necessitaven actuacions. 

És per això que durant estos quatre anys s’ha augmentat de forma considerable la 
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inversió en infraestructures educatives i s’ha actuat sobre molts centres posant fre a la 

urgència.  

Però no ens conformem i per continuar millorant els espais educatius o construir-ne de 

nous hem impulsat el Pla Edificant que permet la col·laboració entre administracions 

públiques per agilitzar els tràmits. Aquesta eina, junt a l’aposta econòmica de la 

Generalitat, ens permetrà continuar actuant en les infraestructures educatives perquè 

l’alumnat valencià estudie en unes aules dignes.  

5. Ampliar els hàbits de vida saludables i activitat física als centres educatius.  

Un dels camps en què la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha 

destinat majors esforços ha estat l’àmbit de l’esport i l’activitat física en edat escolar 

com a eina de socialització i amb el propòsit de l’adquisició d’hàbits saludables i de 

valors positius.  

En eixe sentit, hem multiplicat per cinc el pressupost per als Centres Promotors de 

l’Activitat Física i l’Esport, què, a més, han introduït el concepte “salut” en els seus 

projectes de centre. També s’han creat programes nous, com “Esport a l’Escola” o 

“Esport a l’Escola + 1 hora”, en col·laboració amb les federacions esportives i altres 

òrgans amb la finalitat de divulgar esports minoritaris.  

En aquest sentit continuarem treballant per acompanyar al nostre alumnat cap a 

l’adquisició d’hàbits de vida saludables i per augmentar el temps d’activitat física en el 

dia a dia dels centres educatius,  així com el contacte amb diferents esports. 
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CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT 
PÚBLICA 

1. Implantació del Pla d’ Atenció Primària 

En gener hem anunciat la posada en marxa del Pla Especial d’Atenció Primària amb 

una dotació de 16,7M€ per a la creació de 307 places estructurals en Atenció Primària. 

2. Seguiment dels mecanismes potenciats per la Conselleria per a la reducció 

de llistes d’espera 

Control dels mecanismes d’autoconcerts, pla de xoc i activitat programada. 

3. Reversió de l’Hospital de Dènia 

Culminar les negociacions amb la UTE. 

4. Estudi de les necessitats assistencials i planificació dels projectes en 

Infraestructures 

Compliment de les infraestructures compromeses en el Pla de 

Dignificació. 

5. Implantació del Pla d’ Humanització hospitalària 

Seguiment del pacient a través d’una APP d’Humanització. Implantació d’un Pla amb 

estratègies i mecanismes per a afavorir la comoditat, la fluïdesa en la informació i la 

seguretat en els pacients i els seus acompanyants 
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CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS 
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 

1. Segon Pla Biennal de Cooperativisme (2020-2021) 

Un dels objectius del Consell és fomentar el cooperativisme i l'Economia Social en el 

marc de la transformació del model productiu valencià en un altre més sostenible social i 

ambientalment. Durant aquesta Legislatura s’ha treballat colze a colze amb el sector 

cooperatiu en l'elaboració del I Pla de Suport i Foment del Cooperativisme de la 

Comunitat Valenciana, denominat "Fent Cooperatives", que tracta d'anticipar i satisfer les 

necessitats reals de les cooperatives. 

A partir d’ara es tracta de donar continuïtat i aprofundir el camí encetat amb eI primer Pla 

2018-2019, amb un nou Pla 2020-2021, les finalitats del qual seran fruit de l'acord amb el 

sector. Es tracta d’un sol instrument de coordinació de les actuacions que porta el 

Consell, a través de les seues diverses conselleries, en favor del cooperativisme, tinguen 

o no contingut o transcendència econòmica directa. 

2. Aposta per la Digitalització en tots els sectors productius.  

Un dels objectius prioritaris per millorar la competitivitat de l’economia valenciana és 

augmentar la digitalització dels sectors productius valencians per l’enfortiment de 

l’ecosistema d’innovació en tecnologies digitals de la CV mitjançant un ventall d’ajudes i 

serveis per a les empreses, indústries i associacions industrials. També es tracta de 

reforçar i continuar amb l'Agenda indústria 4.0 per a l'impuls de la digitalització de les 

nostres pimes, tant a nivell de línies específiques de suport a la digitalització i la indústria 

4.0, com de desenvolupament de serveis especialitzats d'informació, la millora de la 

plataforma web regional d'indústria 4.0, o la participació en iniciatives i grups de treball 

relacionats amb la digitalització a nivell regional, nacional i europeu. També, la 

digitalització es continuarà impulsant al sector comerç mitjançant programes d’ajudes 

dirigits a empreses comercials i artesanes, associacions professionals del comerç o de 
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l’artesania, Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) i a Entitats Locals. 

 Fins i tot s’inclouran ajudes per a la introducció de les noves tecnologies en els Mercats 

municipals i ajudes específiques per al comerç rural, d’establiments en municipis de 

menys de mil habitants. 

3. Potenciació de la xarxa d’Antenes en diferents mercats mundials i aprofitar-

la per ampliar el seus serveis també per a la captació d’inversions estrangeres .  
IVACE 

IVACE  s'encarrega de desenvolupar les polítiques de suport a la internacionalització de 

les empreses de la Comunitat Valenciana i ofereix a les empreses de la Comunitat 

serveis personalitzats, assessorament especialitzat, i suport econòmic per a facilitar a les 

empreses la seua eixida a l'exterior. Es tracta ara, de potenciar la cartera de serveis que 

es presta en la Xarxa Exterior (actualment 24 delegacions que presten serveis en més de 

30 països) introduint la promoció i els servei d’assessorament i acompanyament per als 

inversors estrangers que vulguen invertir en la Comunitat Valenciana. Aquesta xarxa és 

una gran ferramenta per posicionar el productes valencians a l’exterior però ara anem a 

reforçar aquesta eina per a que servisca per promocionar la inversió de capitals forans en 

territori valencià, de manera que en aquells mercats on ja estem presents,  també 

promocionem el territori de la CV com a destinació d’inversió.  

4 Pla d'Infraestructures d'ocupació i formació.  

L'objectiu és la renovació, manteniment i actualització dels edificis i instal·lacions en els 

quals LABORA presta els seus serveis i s’estendrà al quadrienni 2019-2022. Així es 

permetrà l'optimització de les Inversions i gestionar la programació temporal de les 

accions necessàries per a la completa actualització de la xarxa de centres LABORA e 

inclourà la definició de nous espais per a una millor prestació de serveis, accions d'estalvi 

i eficiència energètica i altres accions. El compromís és la seua aprovació entre febrer i 

març 2019 i al 2018 ja es va renovar la primera oficina pilot a Dènia. 
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5. Descarbonització de l’economia 

Es tracta d’aprofundir en un nou model energètic que estiga basat en la utilització de les 

fonts d’energia renovables i l’eficiència energètica en tots els sectors econòmics i 

aconseguir la descarbonització de l’economia, d’acord amb els compromisos europeus.  

Per continuar avançant cap a la descarbonització de l’economia, l’Ivace ja ha engegat el 

Pla AutoconsumE+; un pla integral per a impulsar la introducció de l’autoconsum elèctric 

en les empreses, particulars i administracions públiques, així com un Pla d’Impuls del 

Vehicle Elèctric i Desplegament de la Infraestructura de Recàrrega amb els objectius 

d’implantació del vehicle elèctric en 2030. Per  això, es continuarà treballant per 

aconseguir una mobilitat més sostenible i s’aprofundirà en la implantació d’estacions 

públiques de recàrrega ràpida per als vehicles elèctrics. Juntament, s’intensificaran les 

ajudes per a introduir mesures d’eficiència energètica en els diferents sectors econòmics, 

amb especial atenció al sector industrial. En aquest àmbit s’engegarà un Pla de Foment 

de la Cogeneració. Igualment, es potenciarà la utilització de les fonts d’energia 

renovables en els diferents sectors econòmics. 
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, 
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL 

1. Aplicació i desenvolupament de l’Estratègia de Canvi Climàtic i Energia 

Aplicació i desenvolupament de l’Estratègia de Canvi Climàtic i Energia, avançant en 

temes normatius, com poden ser, el desenvolupament d’una futura llei de Canvi Climàtic 

(posterior a l’estatal). Una qüestió que s'ha d’abordar de forma transversal i integral, en la 

que des del Govern del Botànic ja s’han impulsat moltes accions vers a les energies 

renovables, producció agrària sostenible, gestió millorada dels residus, etc. 

2. Potenciació de les tasques de millora de qualitat de l’aire 

Reforçar les tasques de millora de la qualitat de l’aire a les aglomeracions urbanes, 

instal·lacions industrials i altres, per la reducció d’emissions i de la contaminació; 

mitjançant més instruments de mesura, innovació i normativa adient. Hem de continuar 

aquesta línia, a la que hem fet un gran esforç al llarg d’aquesta legislatura, des de l’àmbit 

dels residus i de la qualitat de l’aire, com components bàsics de la qualitat ambiental i per 

tant de la salut de les persones i de l’entorn. 

3. Desenvolupar la Llei d’espais naturals protegits  

Desenvolupar la Llei d’espais naturals protegits i dotar-la de més mitjans personals i 

econòmics, conjuntament amb l’actualització de la normativa forestal. La nova política de 

biodiversitat es planteja coordinadament amb la gestió forestal sostenible, la prevenció 

d’incendis i el desenvolupament rural/territorial, per tal d’incloure una perspectiva 

integradora d’espais naturals protegits i els nostres boscos, fent del nostre territori, un 

territori d’usos compatibles i oportunitats al món rural front al despoblament.  
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4. Continuar amb el reforç de l’IVIA i del sistema valencià de generació i 
transferència de coneixement agroalimentari, 

Continuar amb el reforç de l’IVIA i del sistema valencià de generació i transferència de 

coneixement agroalimentari apostant de forma ferma per la investigació, la innovació i la 

tecnologia, connectant polítiques i accions amb les necessitats reals de la societat 

valenciana i de la producció agroalimentària davant els reptes socials, climàtics i de 

mercat. 

5. Desenvolupament i aplicació de la Llei d’Estructures Agràries 

Continuar amb el desenvolupament de la Llei d’Estructures Agràries, modernitzant i 

reforçant les estructures, creant ocupació conjuntament amb la dignificació i 

professionalització del sector, recuperant l’agricultura valenciana. En la mateixa línia, fer-

ho amb la Llei de l’Horta, fent una Horta viable, competitiva i garantint la seua 

supervivència mitjançant, entre d’altres, plans varietals i de cultius, promoció i comerç de 

proximitat.   
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CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I 
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 

1. Continuar amb les polítiques d'emergència habitacional contemplades en la 

Llei per la Funció Social de l'Habitatge 

Seguirem aplicant polítiques d'emergència habitacional contemplades en la Llei per la 

Funció Social de l'Habitatge. 

L’objectiu de la Generalitat és concedir ajudes directes perquè persones i col·lectius 

vulnerables que no tinguen solucions habitacionals alternatives, estiguen en processos 

d’execució forçosa, etc, puguen disposar d’una ajuda per a poder pagar un lloguer. 

S'aprovaran les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a persones i 

unitats de convivència en situacions d’emergència habitacional. 

Publicada l’Ordre, la previsió és que les sol·licituds es tramiten a través dels Ajuntaments, 

amb informe de Serveis Socials. Una vegada es comprove per la Conselleria que les 

persones i unitats de convivència compleixen els requisits, es podrà lliurar l’ajuda. 

2. Impulsar el lloguer assequible mitjançant la mobilització de sòl dintre del Pla 

d'Ampliació del Parc Públic 

En compliment del Pla d'Ampliació del Parc Públic, la conselleria elaborarà un catàleg de 

sòl públic de la Generalitat i de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EvHa), així com de 

sòl de reserva obligatòria segons la llei per a construir vivenda protegida i sòl que forme 

part dels Patrimonis Municipals de Sòl, amb objecte d'identificar i determinar la ubicació, 

superfície de solars i superfície edificable possible existent en el planejament de diferents 

municipis. 

S'establiran diverses formules innovadores de col·laboració públic-privada (dret de 

superfície promotors, cooperatives, ajudes pla estatal...) per la construcció d'habitatge en 

lloguer assequible. 
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3. Posar en marxa el nou mapa de transport interurbà per carretera 

Al principi de la legislatura la gran majoria de les concessions de serveis de transport 

regular interurbà de viatgers per carretera estaven caducades, a més que el seu 

contingut responia a una situació poblacional i de connexions que havia quedat obsoleta 

feia molt de temps. 

La Generalitat va presentar les línies estratègiques del nou mapa concessional en 

novembre de 2017: 

Garantir al 100% dels municipis de la CV un servei públic de transport i connexió dels 

nuclis de població amb nodes de centralitat (abans quedaven 43 municipis i unes 43.000 

persones sense connexió). Ara, allí on no arriben les línies regulars podrà haver transport 

a demanda. 

- 41 concessions (8 a Castelló -5 zonals i 3 lineals- 15 a València 

- 9 zonals i 6 lineals- i 16 a Alacant -4 zonals i 12 lineals- més 2 interprovincials). 

Al llarg de 2018 s’ha fet la Informació Pública dels nous projectes de servei públic i estan 

en estudi les al·legacions fetes. 

El següent pas és anar aprovant els diversos projectes de servei públic, i traient a licitació 

les noves concessions, les quals, una vegada adjudicades, aniran entrant en servei amb 

les noves rutes, freqüències, característiques dels vehicles, etc, dins de la propera 

legislatura. 

4. Compliment del programa estratègic Uneix amb la presentació i execució de 

la Xarxa d’Itineraris No Motoritzats de la Comunitat Valenciana 

UNEIX és el document estratègic de la Generalitat que defineix les principals línies 

estratègiques d’actuació a seguir i a desplegar en matèria de mobilitat, infraestructures i 

serveis de transport, basat en la sostenibilitat des del punt de vista econòmic, i la cohesió 

social i mediambiental. Tracta de buscar la millor integració en el Corredor Mediterrani, 
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una major articulació entre els centres urbans i un repartiment modal més equilibrat. 

Dins de l’apartat d’infraestructures de transport terrestre, s’inclou la Xarxa d’Itineraris No 

motoritzats de la CV (XINM), perquè la Generalitat té entre els seus objectius impulsar 

aquelles actuacions encaminades aldesenvolupament de models de mobilitat sostenible 

i, entre ells, especialment els relacionats amb l'ús de la bicicleta i els itineraris de 

vianants. 

Actualment s’està redactant un Estudi per tal de disposar d’un inventari d’aquestos 

itineraris i d'estructurar una xarxa d’itineraris no motoritzats interconnectada i que facilite 

la mobilitat sostenible. 

Així, es planteja la terminació i connexió dels itineraris existents i la proposta d'uns altres 

nous que amplien i completen la xarxa actual. També s'aprofundirà en el 

desenvolupament de la xarxa en les tres grans àrees metropolitanes sense oblidar 

aquelles conurbacions urbanes d'una certa entitat. 

Igualment es considera un corredor que discorrent paral·lel i el més pròxim a la línia de 

costa, comunique tot el territori valencià des de Vinaròs a Pilar de l'Horadada, d'acord 

amb la proposta del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de 

construir un itinerari que ajude a la percepció dels valors ambientals, culturals i 

paisatgístics del Litoral Valencià. 

5. Desenvolupament de la nova LOTUP per donar solució als problemes heretats 
El nou urbanisme sostenible es desenvoluparà amb la modificació de la LOTUP que 

recentment s'ha aprovat. Entre altres mesures, permetrà regularitzar algunes edificacions 

i activitats implantades en el sòl no urbanitzable amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 

llei en agost de 2014, sempre i quan minimitzen el seu impacte ambiental i territorial, 

segons el procediment regulat en la nova redacció de la llei. 

Aquestes actuacions de minimització d’impacte, si bé ja existia la possibilitat de 

desenvolupar-les anteriorment, no tenien l’abast ni la regulació que es pretén amb la 
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modificació de la llei. 

Per això, un dels objectius és impulsar per als ajuntaments una línia d'ajudes i 

assessorament tècnic per a la seua elaboració i perquè els equips redactors ho duguen a 

terme amb èxit i suposen una veritable millora a nivell territorial, paisatgístic i també de la 

qualitat de vida. 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CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, 
RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

1. Fer transversal la cultura de la transparència i la integritat en la Generalitat 
Després d’una primera etapa en la qual hem implantat la cultura de la transparència i la 

integritat en la vida quotidiana de la Generalitat Valenciana pertoca seguir avançant i 

incorporar nous criteris de transversalitat i qualitat en este polítiques claus per a que la 

ciutadania confie en les institucions i les administracions. Serà important perseverar en 

l’obertura de dades que tenen un doble valor, com a exercici de transparència i com a 

submistrament d’informació susceptible d’explotar-se científica, econòmicament, etc.; 

dinàmiques d’autocontrol, especialment amb les intervencions de la Inspecció General de 

Serveis, de l’Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i la Delegació de Protecció de 

Dades; ampliar accions de formació per a que la transparència siga un element 

indestriable de les rutines administratives del conjunt de la Generalitat i continuar 

apostant per l’anàlisi i la reflexió sobre els instruments legals, els procediments, l’impacte 

social i els principis rectors de les polítiques de transparència i integritat. 

2. Aliances en favor del Govern Obert a les institucions de la Comunitat 
Valenciana 

Serà un repte generar i articular aliances per a que el conjunt de les institucions de la 

Comunitat Valenciana, significativament els ajuntaments, es puguen dotar d’estratègies, 

instruments, recursos humans i tècnics, formació, espais per a compartir experiències i 

pràctiques... amb l’objectiu de consolidar i continuar progressant en les polítiques de 

transparència, integritat i participació ciutadana que s’integren en el concepte de «govern 

obert». 
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3. Desenvolupament i aplicació de les normes en matèria de transparència i 

responsabilitat social. 
Al llarg de la legislatura que ara finalitza s’ha aprovat un ampli cos de normes que 

pretenen crear eines legals per a les polítiques de transparència i integritat, de 

participació ciutadana i de responsabilitat social. En algun cas hem pogut avançar en el 

seu desenvolupament reglamentari (incompatibilitats, transparència, grups d’interès, 

consell de participació ciutadana) però, en altres pertocarà fer-ho en la pròxima 

legislatura (responsabilitat social, inspecció general de serveis, sistema d’alertes) i fer-ho 

sempre comptant amb les aportacions dels sectors socials afectats, persones expertes 

en les distintes matèries i creant les aliances oportunes. Així mateix seria oportú, per una 

banda, considerar l’elaboració d’una Llei de rendició de comptes que permeta 

sistematitzar el seguiment i l’avaluació de la tasca del govern de la Generalitat 

Valenciana per part de la ciutadania i d’altra banda, incorporar el projecte de Llei de 

govern obert que ja ha aprovat con Consell a l’agenda parlamentària de les Corts 

Valencianes de la pròxima legislatura, si no és possible que siga aprovat en el que queda 

d’este període de sessions. 

4. L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a la Comunitat 

Valenciana 

L'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’ "Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible" que estableix 17 Objectius (ODS) i 169 metes orientades a 

aconseguir el desenvolupament sostenible econòmicament, socialment i ambiental, de 

forma equilibrada i integrada. És imprescindible que el programa de govern del Consell 

de la Generalitat, incidint en el treball encetat en esta legislatura, estiga alineat amb els 

ODS i disposem de mecanismes de seguiment i avaluació per a avançar de manera 

efectiva cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible al nostre 

territori. 
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L’Agenda 2030 és un nou paradigma mundial que implanta un model de 

desenvolupament complex, que posa de manifest el paper estratègic dels governs locals 

i autonòmics, dels actors socials i econòmics dels territoris i de les seues organitzacions 

de la societat civil, per a abordar el repte de la localització i consecució dels ODS. El 

compromís de la Generalitat al respecte ha de ser total. 

5. Cooperació per al desenvolupament: més finançament, millor gestió 

En només quatre anys s’ha multiplicat per 8 el pressupost destinat a la solidaritat 

internacional: de 3,8 milions a 32,6. L’any 2015 la Generalitat destinava el 0,02% del 

pressupost a la cooperació al desenvolupament; en 2019 és el 0,15%, dada que s’ha 

d’analitzar tenint en compte el fort increment global que ha experimentat el pressupost 

de la Generalitat. De 0,78 € per habitant a 6,62. A poc a poc però amb un increment 

progressiu cada any, continuarem avançant cap a l’objectiu irrenunciable del 0,7%, 

compromís que s’ha assumit en la nova llei de cooperació i en el Pla Director. Al llarg 

del període 2019-23 se seguirà progressant en esta direcció i cal considerar la 

possibilitat de crear una Agència valenciana de cooperació que permeta millorar i 

ampliar les polítiques de cooperació per al desenvolupament guanyant en eficiència, 

eficàcia i amb tots els mecanismes de control i supervisió que siguen pertinents. 
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