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Presidència 
 

1. Aprovació de l'avantprojecte de la Llei del Fons de Cooperació Municipal 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5, objectiu 10 de l’Acord del Botànic2os. 

L'elaboració de la Llei del Fons de Cooperació, i l'aprovació de l'avantprojecte corresponent per 

part del Consell, obeeix al compromís de dotar els municipis valencians d'una estabilitat en la 

participació dels ingressos de la Generalitat Valenciana, així com d'establir uns criteris definits i 

homogenis en el repartiment dels fons que es distribueixen a través d'aquest procediment.  

 

2 Estratègia d'implantació de mancomunitats d'àmbit comarcal per a la millora de la prestació 

de serveis públics comuns 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5, objectiu 10 de l’Acord del Botànic2os. 

El Consell dissenyarà i aprovarà una Estratègia per a promoure els processos de sol·licitud i 

reconeixement de mancomunitats d'àmbit comarcal per a la prestació de serveis públics comuns 

(serveis socials, seguretat, turisme, esports, mobilitat) per a la ciutadania de manera coordinada i 

eficient.  

L'estratègia comptarà amb accions de difusió dirigides a ampliar el coneixement de la Llei de 

Mancomunitats i encoratjar a la formació d'aquestes institucions en l'àmbit comarcal. S'ha establit 

una línia d'ajudes d'1 milió d'euros per a complir aquest objectiu. 

 

3. Aprovació del Pla Estratègic de Turisme 2020-2025 de la Comunitat Valenciana 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 4, objectiu 37 de l’Acord del Botànic2os. 

L'escenari turístic actual requereix d'un nou enfocament estratègic que garantisca la competitivitat 

i sostenibilitat del sector turístic de la Comunitat Valenciana i la seua evolució cap a un nou model 

turístic. 

 

Aquesta nova realitat està determinada, entre altres aspectes, pel Llibre Blanc del Turisme de la 

Comunitat Valenciana i la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat; l'adopció del Codi Ètic del 

Turisme, o aspectes com la revisió de l'estratègia d'innovació i tecnologia, l'impuls a la conversió 

de la Comunitat Valenciana en una regió exemplar en matèria d'accessibilitat i sostenibilitat, així 

com l'aposta per la diversificació del producte turístic. 

En aquest context, es fa necessària la revisió de les metes cap a les quals ha d'evolucionar la 

planificació i gestió turística de la Comunitat Valenciana, amb un nou enfocament que es definirà 

en l'aprovació del Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana 2020 – 2025. 
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4. Cimera de municipis en risc de despoblament  

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1-3-4-6 de l’Acord del Botànic2os. 

Convocatòria d'una cimera sobre el despoblament a la Comunitat Valenciana. L’encontre, que se 

celebrarà a la província de Castelló, reunirà a tots els actors institucionals i socials involucrats en la 

lluita contra el despoblament. 

L'objectiu és impulsar l'Agenda Valenciana Antidespoblament i posar un marxa un fòrum d'abast 

estatal que plantege les estratègies comunes a seguir per a evitar la pèrdua de població. Un total 

de 71 municipis valencians estan en risc sever de despoblament i, per tant, de desaparició, segons 

els criteris de la Unió Europea. Però fins a 155 municipis de comarques tant de Castelló, la més 

afectada, com d'Alacant i València estan perdent habitants cada any de manera estructural. 

La posada en marxa de l'Agenda Avant per part de Presidència de la Generalitat suposà el primer 

pas per a coordinar accions de suport als municipis afectats i de millora dels serveis públics per a 

facilitar la fixació de població. 

 

 

5. Desenvolupament del procés de participació ciutadana del Plan VegaRenhace  

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1-3-4-6 de l’Acord del Botànic2os. 

Desenvolupament i conclusió del procés de participació ciutadana del Plan VegaRenhace que 

identificarà els projectes prioritaris de lluita contra l'emergència climàtica, el desenvolupament 

econòmic i la millora d'infraestructures a la comarca de la Vega Baja. 

El Plan VegaRenhace és una iniciativa dissenyada i impulsada per la Generalitat en resposta als 

greus efectes socials, econòmics i mediambientals que va provocar la DANA del mes de setembre 

del 2019 a la comarca de la Vega Baja.  

Les actuacions del Plan VegaRenhace persegueixen un doble objectiu: promoure el consens sobre 

el futur de la Vega Baja, així com la identificació de solucions que potencien el desenvolupament 

econòmic i social regeneratiu de la zona, tot això des de la implicació i el consens ciutadà. 
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Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives  
 

1. Elaboració del Decret pel qual es regula i aprova el mapa de serveis socials de la Comunitat 

Valenciana. 

Aquest objectiu es relaciona amb l’Eix 3 l’Acord del Botànic2os. 

Este decret té com a objectiu desenvolupar l’article 26 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de 

serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. La mapificació dels serveis socials és 

l’instrument que establirà l’organització territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i 

serà el marc de referència per a la planificació del Sistema. 

Aquesta norma delimitarà les demarcacions territorials, és a dir, les zones, àrees i departaments 

regulats per la Llei, vinculant la prestació dels serveis socials al territori, fent de la proximitat i 

accessibilitat a les persones els elements claus i definitoris. 

També es regularà la mapificació de recursos com a instrument de gestió, de coneixement, 

d’anàlisi, d’informació i transparència sobre la ubicació de centres, el sector de població 

destinatari, la tipologia, el nombre i característiques de les places, la forma d’accés, el nivell 

funcional en el qual opera, etcètera. 

És un decret clau en la planificació territorial del sistema i d’informació i transparència a la 

ciutadania sobre la capacitat i la prestació dels serveis. El mapa, a més a més, és una eina 

fonamental per garantir la distribució equitativa dels centres i serveis en un territori com la 

Comunitat Valenciana caracteritzat per l’heterogeneïtat pel que fa a la distribució de la població.  

Finalment, assegurarà el principi d’igualtat i de proximitat de provisió i accés a les prestacions de 

tota la población, tenint en compte la diversitat sociodemogràfica característica de la Comunitat 

Valenciana.  

 

2. Posada en marxa de l’Estratègia Valenciana contra la Violència Sexual acordada en el marc del 

Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.  

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 1 de l’Acord del Botànic2os. 

En col·laboració amb la resta de conselleries 

Un dels objectius del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista signat en 2017 va ser 

adaptar la Llei Valenciana de Violència sobre la Dona a les formes de violència que estableix el 

Conveni d’Istambul. Eixa adaptació es va fer en 2019. 

A més, per poder ampliar i posar en marxa mesures encaminades a pal·liar els efectes de la 

violència sexual, s’acordà treballar en l’aprovació d’una Estratègia Valenciana contra la Violència 

Sexual. 
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Aquesta estratègia s’impulsarà des d’un grup de treball emanat del mateix Pacte, en el qual 

participaran entitats feministes i expertes en la lluita contra la violència sexual. 

Els treballs es duran a terme durant el primer semestre de 2020 i la presentació pública de les 

conclusions, que s’incorporaran al Pacte, es farà en el marc del tercer aniversari de la signatura del 

Pacte Valencià contra la Violència de Gènere. 

 

3. Elaboració del Decret d’acolliment familiar i estatut de famílies acollidores.  

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 9 de l’Acord del Botànic2os. 

En el marc de la desinstitucionalització dels xiquets i xiquetes que estan dins del sistema de 

protecció, l’acolliment familiar és l’opció per la qual fem una aposta més ferma. Aquesta 

modalitat, prevista en l’article 125 de la Llei 26/2018 de Drets i Garanties de la Infància i la 

Adolescència, implica que una persona o una família acull una persona menor d’edat i li procura 

una formació integral, holística i comunitària, assumint les obligacions pròpies d’una família i 

donant al xiquet o la xiqueta els afectes propis d’una llar.  

Aquest aspecte és fonamental perquè l’evidència ha demostrat que l’interés superior del xiquet o 

la xiqueta implica la integració i desenvolupament d’aquestes persones en un entorn familiar que 

proporcione l’assistència moral i material inherent a un ser humà. 

El decret desenvoluparà l’acolliment familiar, regularà un estatut de famílies acollidores i 

concretarà els següents aspectes: 

Sistematitzar i desenvolupar els drets i les responsabilitats de les persones que acullen xiquets, 

xiquetes o adolescents que estan sota la protecció de la Generalitat. 

Regular el procediment per a la valoració de l’aptitud de les persones que s’ofereixen per acollir, 

així com les modalitats d’acolliment familiar.  

Establir el procediment per al reconeixement de la prestació econòmica per al sosteniment de la 

criança en les famílies acollidores. 

Promoure l’associacionisme i la participació en matèria d’infància i adolescència 

Establir el procediment i condicions d’acreditació per a les famílies acollidores i d’adhesió al 

programa d’acolliment familiar. 

 

4. Posada en marxa del Projecte Pilot de Patrocini Comunitari a la Comunitat Valenciana.  

 Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 2, objectiu 11 de l’Acord del Botànic2os. 

El Patrocini Comunitari és una experiència d'acollida a persones refugiades que té el seu origen al 

Canadà, país en el qual comunitats de persones s'encarreguen del procés d'inclusió de les famílies 

en el seu entorn.  
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D'aquesta manera es promouen actituds positives cap a les persones refugiades i els resultats del 

reassentament són molt positius i faciliten que el procés cap a una vida autònoma siga més ràpid i 

consistent, en gran part gràcies al suport social que les famílies reben de la comunitat d'acollida.  

Es tracta d’un espai de convivència basat en l'agermanament i la importància dels espais comuns 

per a la cohesió social del conjunt de la població. 

Des d'algunes instàncies internacionals, com ACNUR, s'està impulsant la implantació en altres 

països com a model d'acollida. A Espanya, el Govern Basc ha posat en marxa el primer projecte 

pilot d’estes característiques i, a petició d’ACNUR, el Govern Valencià serà la segona comunitat 

autònoma a impulsar esta fórmula d'acollida.  

En aquesta experiència pilot, la Comunitat Valenciana rebrà el suport de les entitats gestores, que 

seran el Servei Jesuïta a Migrants i Cáritas, així com d’ACNUR i les administracions estatal i local en 

el marc del programa de reassentament del govern espanyol. 

 

5. Estratègia sobre envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada amb especial atenció 

als entorns rurals. Desenvolupament de l’orde de bases.  

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 3 de l’Acord del Botànic2os. 

Dins de l'eix 3 de l’Acord del Botànic 2, dedicat als serveis púbilics per a continuar rescatant i 

cuidant de les persones, s’inclou la implantació de mesures per a l'envelliment actiu.  

En aquest sentit, s'ha considerat essencial el desenvolupament de l'estratègia valenciana 

d'envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada 2020-2025, la presentació de la qual va 

tindre lloc el 5 de desembre de 2019. 

L’objectiu és comptar amb la máxima participación de tots els àmbits socials i elaborar un 

document que reculla les propostes dels diferents grups de treball:  

Autonomia Personal i Bon tracte, 

Convivència, 

Solidaritat generacional, 

Inclusió i accés als serveis públics, 

Reptes demogràfics (envelliment actiu, despoblament i migracions), 

Participació. 

A més, en el pressupost de la Generalitat de 2020 s'han inclòs dues noves línies de subvenció en el 

programa pressupostari de la Direcció General de Persones Majors (313.60), la S1115 Programes 

d'Envelliment Actiu i Soledad no triada amb una dotació d'1.000.000€ i la S1116 Programes 

d'atenció a persones majors i món rural amb una dotació de 750.000€.  
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Està previst tramitar les bases reguladores de totes dues línies en el primer semestre de l'any i les 

respectives convocatòries en el segon semestre. 
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Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica. 

 

1. Regulació de l’ampliació de supòsits subjectes al dret de tanteig i retracte. 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 14 de l’acord del Botànic2os. 

Una de les prioritats d’aquest Consell és ampliar el parc públic d’habitatge per a poder proveir 

vivenda a les persones amb dificultats per accedir a un contracte de lloguer del mercat lliure o que 

hagen sigut víctimes d’una execució hipotecària o un llançament per impagament. 

 

Segons la llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, els habitatges que 

estiguen sota qualsevol règim de protecció pública, «estaran subjectes als drets de tanteig i retracte 

legal a favor de la Generalitat durant el període de vigència del règim de protecció que corresponga». 

 

Explorada aquesta via i duta a terme, per primera vegada en la història de la Generalitat, l’adquisició 

de 10 habitatges per mitjà d’aquest mecanisme el passat desembre de 2019, es considera que 

aquesta és una eina ràpida, senzilla i econòmica per a ampliar de forma substantiva el parc públic de 

vivendes. 

 

Amb l’objectiu de continuar incidint sobre aquest mecanisme d’adquisició d’immobles, es proposa 

ampliar els supòsits subjectes a dret de tanteig i retracte les execucions hipotecàries, la venda 

extrajudicial i les dacions en pagament, dins dels límits i d’acord amb els requisits de la norma. 

L’objectiu es desenvoluparà en col·laboració amb els municipis i dins del marc del Plan Habitat 2030. 

 

 

2. Protocol d’assistència en situacions de pèrdua d’habitatge (protocol antidesnonaments). 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 14 de l’acord del Botànic2os 

Objectiu en col·laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

L’actual context socioeconòmic i urbà, caracteritzat per una creixent precarització del treball, per la 

pujada dels preus del lloguer i pels processos de gentrificació en alguns barris de les nostres ciutats, 

dificulta l'accés a la vivenda i genera situacions d’exclusió habitacional. 

L’any 2016, es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell General del Poder Judicial, la 

Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) sobre la detecció de supòsits 

de vulnerabilitat amb ocasió del llançament d’habitatge familiar i mesures de caràcter social. 

 

També la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la Funció Social de l’Habitatge estableix, en l’article 26, la 

capacitat de la Generalitat per a dur a terme actuacions de mediació social. Es considera així de vital 

importància que la Generalitat genere, impulse i promocione els serveis d’intermediació i 

assessorament 

 

Seguint amb aquesta línia d’actuació, es proposa desenvolupar mecanismes i eines d’informació i 

assistència a la ciutadania, que arrepleguen els drets i garanties de les persones immerses en 

processos de desnonament, definint una protocol·lització que evite la pèrdua d’habitatge. 
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3. Estudi d’accessibilitat en edificis públics de la Generalitat. 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3 objectiu 3 de l’acord del Botànic2os. 

Objectiu en col•laboració amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la  

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

 

Segons la Llei d’Accessibilitat Universal, de 4 de desembre de 2017, així com el Decret 65/2019, de 26 

d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i els espais públics, tots els edificis de 

titularitat pública han de ser totalment accessibles. 

 

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar les possibles carències d’aplicació dels requisits en matèria 

d’accessibilitat en edificis públics titularitat de la Generalitat, amb la finalitat de dotar-los de les 

condicions que permeten l'ús autònom per a persones amb diversitat funcional i obtindre una 

valoració aproximada dels costos que suposaria l’execució de les mesures d’adequació.  

 

4. Préstecs bonificats a autònoms i microempreses en la transformació sostenible dels espais de 

treball, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Finances. 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1 objectiu 1 de l’acord del Botànic2os 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Impulsar, junt a l’Institut Valencià de Finances, un programa de préstecs bonificats destinats a 

promoure la millora dels espais de treball en els que micropimes i autònoms desenvolupen la seua 

activitat. 

 

L’objectiu és potenciar una transformació sostenible mitjançant un finançament a interés 0%, sempre 

que dites intervencions s’executen d’acord a criteris de sostenibilitat, que afavorisquen la 

descarbonització i la transició ecològica. 

 

A més, la rehabilitació d’aquests espais permet la reactivació, recuperació i posada en valor de les 

activitats desenvolupades pels beneficiaris. 

 

5. Posada en marxa del Consell de Participació Ciutadana per a la Transició Ecològica. 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5 objectiu 12 de l’acord del Botànic2os 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència,  Cooperació i 

Qualitat Democràtica 

Es crea un Consell de Participació Ciutadana per a la Transició Ecològica com a instrument de 

participació, transferència de coneixements, reflexió i proposta en relació al procés de Transició 

Ecològica en el marc de les polítiques públiques vinculades a l’acció de la Generalitat. 

 

L’objectiu és fer un seguiment constant de tot allò que, des de la transversalitat de l’acció de Govern 

en matèria de sostenibilitat ambiental, haja de veure amb el procés de transició cap a un nou model 

productiu i de vida per fer front a la crisi climàtica. 
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic  
 

1. Licitació d'un sistema electrònic per agilitzar la contractació d'obres, serveis i 

subministraments propiciant la participació les pimes (Sistema Dinàmic d'Adquisició) 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5, objectiu 9 de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria Justícia, Interior i Administració Pública. 

El Sistema Dinàmic d'Adquisició (SDA) és una tècnica de racionalització de la contractació 

adequada per a facilitar la compra de subministraments, serveis i obres d'utilització molt freqüent 

i que les seues característiques tècniques estan molt definides i estandarditzades en el mercat. Per 

exemple: compres de material informàtic, programari i llicències, mobiliari, material de laboratori, 

material d'ús freqüent i comú en aules de formació professional, actuacions de cablejat, serveis de 

manteniment d'instal·lacions: pintura, remodelació d'espais, obres menors de reparació, serveis 

de manteniment de vehicles, serveis d'impremta, serveis de mudança… És un sistema totalment 

electrònic de contractació, la implantació del qual ha d'adquirir-se en el mercat, ja que la 

Plataforma de Contractació del Sector Públic no ofereix aquesta possibilitat. 

Es planteja una licitació per mitjà d'acord marc per a l'adquisició centralitzada dels serveis d'una 

plataforma de licitació electrònica per al sistema dinàmic d'adquisició a través de la DGTIC com a 

servei especialitzat de la Central de Compres de la Generalitat. 

Amb el sistema dinàmic d’adquisició obtindrem el següents beneficis: 

- Simplificar els tràmits de la compra de subministraments, serveis i obres recurrents de freqüent 

utilització i estandarditzades. No sols la Central de Compres sinó totes les conselleries i entitats del 

sector públic empresarial podran utilitzar SDA per a les seues pròpies compres. 

- El sistema es considera adequat per a la reducció de la contractació menor, ja que en la pràctica 

els contractes derivats del SDA es tramiten com a menors al no requerir plecs de condicions, que 

estan predeterminats electrònicament. 

- S'aconsegueix augmentar la transparència i publicitat en la contractació perquè necessàriament 

s'ha de donar publicitat a l'establiment de l'SDA a través de la Plataforma de Contractació del 

Sector Públic. D'aquesta forma qualsevol empresa i, especialment, la PIME pot competir en 

igualtat de condicions. 

- Augmenta la competència i, per això, l'eficiència en el control de la despesa en aconseguir millors 

preus. A diferència d'un menor en el qual no hi ha publicitat, en un SDA competeixen en igualtat 

de condicions les diferents empreses per aconseguir la compra. 
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2. Desenvolupament de la ferramenta Evalua-T per a ajudar a la millora de la ciberseguretat de 

les pimes valencianes 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 4, objectiu 4 de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria d’innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 

A fi de millorar la ciberseguretat de les empreses valencianes i com a reforç i complement del pla 

de conscienciació del compromís d’Ademús (a l’estiu de l’any 2017) es desenvoluparà i posarà a la 

disposició de les empreses valencianes una eina que els permeta realitzar una autoavaluació de la 

ciberseguretat de l'empresa i una proposta de pla de millora de la seguretat. 

La seguretat ha de ser abans de res preventiva i si la prevenció falla, almenys els sistemes de 

missió crítica, aquells en els quals la seguretat mai ha de fallar, han de corregir-se en temps real. 

Per això tindre el coneixement tecnològic i la capacitat empresarial per a operar en l'àmbit de la 

ciberseguretat d'aquests sistemes és un actiu molt important. 

L'estratègia del Pla de Ciberseguretat per a empreses està enfocada a conscienciar i dotar les 

empreses d'eines i serveis útils per a millorar i incrementar el nivell de ciberseguritat en les seues 

organitzacions. 

D'aquesta manera, es desenvoluparà l'eina Evalua-T per a ajudar les pimes a autoevaluar-se i 

obtindre una primera aproximació sobre els nivells de risc als quals s'enfronta la seua organització, 

atenent la seua tecnologia, els seus processos i els seus empleats. 

A més, aquesta eina oferirà una relació d'aquells aspectes a millorar, per la qual cosa servirà tant 

per a l'evolució com per a la millora contínua en ciberseguretat. 

De la mateixa manera, el Pla contemplarà un ampli programa de cursos, tant per a directius com 

per a empleats. En concret, s'oferirà formació sobre seguretat per als CEO i protecció d'actius TIC i 

pàgines web, així com mòduls interactius que inclouen reptes de l'estil "crea la teua pròpia 

aventura" i amb els quals es pretén facilitar la comprensió d'aquests temes entre els empleats, així 

com la identificació dels riscos i de les millors pràctiques. 

 

3. Aprovació d'un conveni marc dins del Pla d'Eficiència Recaptatòria Municipal 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5 (obj. 10) i amb l’eix 6 (obj 3) de l’Acord del Botànic2os. 

Al juny de 2017, l’Agencia Tributaria Valenciana (ATV) va subscriure un conveni de col·laboració 

amb l'Ajuntament de València en matèria d'embargaments a realitzar fora del terme municipal de 

València, corresponents a sancions de trànsit i Ordenança Reguladora d'Aparcament. En 2018 es 

va subscriure una addenda de modificació (en vigor fins a juny de 2020) que estén la col·laboració 

en la gestió recaptatòria executiva als embargaments en comptes bancaris per al cobrament de 

qualsevol tribut municipal i sancions tributàries sempre que es tracte d’actuacions fora del terme 

municipal de València. 

El desenvolupament del conveni està sent molt satisfactori per a l’entitat local, ja que amb aquest 

sistema s'acaba amb situacions d'impunitat derivades del fet que l'ajuntament no té competències 

per a actuar sobre infractors amb residència en una altra localitat, actuació que garanteix la 

igualtat dels ciutadans i es reforça la seguretat. 
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Amb la signatura d'aquesta col·laboració, la Generalitat Valenciana, a través de la ATV, pot 

demanar informació a entitats financeres i autoritzar sol·licituds d'embargament per a reclamar el 

pagament de multes interposades per l'Ajuntament de València, així com altres ingressos de 

naturalesa pública, tributaris i no tributaris, quan aquests hagen de realitzar-se fora del terme 

municipal de València i en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

Consolidat el model de cooperació existent amb l'Ajuntament de València, i tenint en compte 

l'actual marc normatiu, l'experiència adquirida per les actuacions realitzades al llarg dels anys de 

vigència del conveni de recaptació executiva, l'aplicació pràctica del mateix i el grau d'avanç 

aconseguit en l'ús de mitjans telemàtics, es preveu la seua extensió, en el marc del Pla d’Eficiència 

Recaptatòria Municipal, a altres ajuntaments que requerisquen de les actuacions de col·laboració 

fora del territori local propi, per a això es fa precisa l'aprovació d'un conveni marc. 

A més, aquest conveni podria servir per a altres ens administratius als quals també donarem la 

possibilitat de subscriure’l. 

 

4. Adaptació del Pla d'Acció per a la transformació del model econòmic de la Comunitat 

Valenciana als nous objectius del govern així com al nou marc estratègic europeu i internacional. 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1 i l’eix 4 de l’Acord del Botànic2os. 

En el Document d’Elx es va fixar, al 2016, les bases i elements orientadors per a la Transformació 

del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana on s'estableixen una sèrie de principis generals i 

10 eixos estratègics a desenvolupar pels diferents departaments del Consell. 

Es va constituir el Grup Estable de Treball en la Generalitat (Conselleria d'Hisenda i Model 

Econòmic; Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i amb 

l'assessorament de l'Agència Valenciana de la Innovació) per a canalitzar la reflexió conjunta i la 

participació constructiva de tots els departaments i agents en la definició del Model Econòmic. 

Al 2018 es va aprovar el Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic 2027 (juliol 2018), 

derivat dels principis orientadors, i que va ser fruit d’un procés que va tindre dos vessants: a nivell 

intern, amb la col·laboració i coresponsabilitat amb el desplegament estratègic al si dels 

departaments del Consell que va ser presentat al Seminari d’Hivern celebrat a Benicarló-Vinaròs el 

27 de gener de 2018 i a la Mesa de Diàleg Social el 13 de febrer de 2018. A nivell extern, amb un 

procés de desplegament i contrast social que va integrar les aportacions rebudes per part dels 

agents socials, de l’economia social, empreses, professionals, universitats, centres d’innovació i 

societat civil en general, en actes celebrats a Castelló, València i Alacant. 

Després dels informes de seguiment que s’han presentat, es considera imprescindible adaptar el 

pla d’acció per diverses qüestions que fan necessària l'actualització com són:  

En primer lloc, la creació de la nova estructura departamental, unitats directives i administratives, 

que es convertiran en els nous referents orgànics i responsables. 
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Un altre motiu és, evidentment, que amb l’inici d’una nova legislatura i d’una nova estructura 

s’han fixat nous objectius estratègics. Els nous objectius emanen dels nous compromisos de 

l’Acord per un govern valencià de progrés (Botànic2). 

També cal tindre en compte l’evolució i millora contínua, fruit de l’experiència d’execució assolida, 

conjuntament a l’adaptació als canvis contextuals i referències estratègiques. 

I, per últim, tindrem en consideració els nous enfocaments estratègics, com el Pacte Verd Europeu 

(European Green Deal), el Marc Financer Plurianual de la Unió Europea 2021-2027, les prioritats 

fixades per la Unió Europea i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030, entre 

d’altres. 

 

5. Posada en marxa del portal web de geolocalització d'actuacions cofinançades per la Unió 

Europea 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 6 de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat. 

En l'àmbit de la Política de Cohesió, la comunicació és un element fonamental, que implica la 

difusió de l'acció de la Unió Europea en el territori.  

En el Reglament 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell Europeu de 17 de desembre de 

2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de 

Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen 

disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social 

Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament 

1083/2006 del Consell, en l'Annex XII, es contemplen les obligacions dels  beneficiaris sobre 

Informació i Comunicació sobre el suport procedent dels fons. 

A més, l'Estratègia de Comunicació dels Programes Operatius del Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional i del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 

estableix, entre les seues mesures, el desenvolupament d'un espai web que incloga la 

geolocalització dels projectes cofinançats amb fons europeus a la Comunitat Valenciana. 

A través del desenvolupament d'aquest web, es podrà visualitzar d'una forma clara l'abast 

territorial del suport de FEDER i FSE, sent una eina oberta i disponible al públic en general, que 

contribueix a la difusió de les actuacions executades per la Generalitat Valenciana, i que es 

cofinancen amb fons europeus a través dels programes operatius regionals. 
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Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. 
 

1. Creació de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització de l'Administració Pública 

(CIMAP) 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5, objectiu 7 de l’Acord del Botànic2os. 

Un dels eixos d'actuació de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per a la 

present legislatura és el de la modernització i transformació digital. La consecució d'aquest 

objectiu requereix la posada en marxa de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització 

de l'Administració Pública (CIMAP), integrada per òrgans directius amb competències decisòries i 

executives en aquesta matèria. 

Es tracta d'un òrgan transversal i multidisciplinari amb capacitat de decisió sobre les accions a 

emprendre i els mitjans necessaris per a dur-les a terme i té com a primer objectiu potenciar el 

treball en equip dels òrgans directius competents. Des d'eixa labor conjunta i de consens, 

correspondrà a la Comissió orientar, impulsar i supervisar el disseny i desenvolupament de les 

accions en matèria de modernització, gestió del coneixement i qualitat dels serveis públics. 

Donat el seu caràcter transversal, la Comissió exercirà funcions que abasten la totalitat d'àmbits 

relacionats amb la transformació digital. Així, la seua activitat incidirà en aspectes claus com són: 

el desenvolupament i implantació d'estratègies de modernització; la realització d'accions en 

matèria de transformació digital, qualitat i administració electrònica, incloent processos de 

simplificació i reducció de càrregues administratives; la previsió d'accions formatives i 

promocionals de la cultura organitzativa, així com l'establiment d'estàndards i directrius 

funcionals, tècniques i de qualitat dels serveis i procediments administratius electrònics i dels 

sistemes d'informació necessaris per a la seua gestió i tramitació. 

  

2. Oficina de Simplificació Administrativa (OSA). 

 

Aquest objectiu es relaciona amb els eixos 4 i 5, objectiu 7 de l’Acord del Botànic2os. 

L'àmbit de la relació entre l'Administració de la Generalitat i el sector productiu de la Comunitat 

Valenciana ha de resultar prioritari a l'hora d'abordar l'objectiu, marcat a l'inici de la legislatura, 

d'avançar cap a una administració digital basada en nous suports i eines informàtiques que 

permeten superar la moltes vegades excessiva burocratització que caracteritza l'actuació pública. 

 

Per a això es posarà en marxa l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) com a oficina virtual 

que facilite i agilitze aquesta relació. 

 

L'OSA està basada en el desenvolupament d'una plataforma online amb incorporació 

d'Intel·ligència Artificial, a través d'un assistent virtual intel·ligent que permetrà facilitar 

determinats serveis, l'accés a la informació necessària per al teixit empresarial, així com la 

realització de tràmits de manera online. Cobrirà d'aquesta manera la reclamació històrica de 



 

   
 15 

 

comptar amb una finestreta única per a les empreses i usuaris que permetrà veure els tràmits 

pendents i comptabilitzar el temps per a la seua execució. 

 

 

3. Campanya Platges Risc Zero 

 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria de 

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

Conforme les dades de la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, en el període 2015-

2019 han mort per ofegaments en espais aquàtics en la Comunitat Valenciana un total de 251 

persones. Ens trobem davant un problema amb un gran impacte en la població, que compta amb 

un model regulatiu en els espais aquàtics d'interior (piscines), però no en els ofegaments que es 

produeixen en platges, a l'ésser una competència que es desenvolupa a nivell local, però sense 

establir un marc mínim, com a nombre de persones socorristes, tipus de formació, període 

d'activitat... 

 

L'alt nombre d'ofegaments que es produeixen a les platges mediterrànies per desconeixement 

dels usuaris del risc, i una certa sensació de confiança enfront d'altres mars en principi més 

perillosos, fan necessari el compromís d'abordar aquesta matèria en diverses fases. En aquest 

semestre iniciarem l'estudi de la problemàtica, i la realització de contactes amb fderacions, Creu 

Roja i municipis, així com el disseny d'una campanya en diversos idiomes amb consells preventius, 

recomanacions de seguretat, amb i sense socorrista, reforçant la imatge del telèfon 112 davant 

qualsevol emergència. En aquesta campanya informativa participaran de manera conjunta i 

integral les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i la de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat, competents en matèria de costes. L'objectiu ha de ser més formació, més 

prevenció i una millor regulació. 

 

4. Protocol de Recerca de Persones Desaparegudes en Entorns Rurals 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, de l’Acord del Botànic2os. 

 

Tal com estableix el Protocol d'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat davant 

persones desaparegudes, recentment publicat pel Centre Nacional de Desapareguts, la societat i 

les Forces i Cossos de Seguretat van prenent cada vegada més consciència que les desaparicions 

de persones constitueixen una prioritat que ha de ser confrontada amb actuacions que estiguen 

d'acord amb aquestes situacions i les possibles conseqüències que poden derivar-se'n i que 

envolten aquests casos que es produeixen dia a dia. Tot això mereix una resposta policial 

adequada i efectiva, en la qual cal no oblidar que, en molts casos, resulta crucial la participació i 

col·laboració ciutadana. 
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És per això que resulta convenient, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, elaborar una ordre per 

la qual s'aprove el protocol operatiu de cerca de persones desaparegudes o extraviades en el medi 

rural amb els mitjans dependents de la Generalitat Valenciana i la seua col·laboració amb la resta 

d'administracions en el marc del citat protocol. 

 

 

5. Pla d'Emergència Aeronàutic de la CV (PEACV) 

 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

En el marc del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana (PTECV), resulta necessària 

la revisió de la planificació existent enfront del risc d'accidents d'aviació civil i l'elaboració d'un 

únic pla especial, per a fer front de manera coordinada a aquesta mena d'emergències, 

independentment d'on ocórreguen, ja que en l'actualitat són diversos els plans d'emergència que 

coordinen les actuacions a desenvolupar davant un possible accident d'aviació civil, en funció de la 

zona en la qual ocórrega (interior d'aeroports (zona A), entorns pròxims (zona E) i zones més 

allunyades dins del territori de la Comunitat Valenciana. 
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Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

 

1. Posada en funcionament de l’Escola d’Estiu Carme Miquel 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 3, objectiu núm. 26, de l’acord del Botànic2os. 

Es pretén promoure les escoles d’estiu com a punt de trobada anual que servisquen per compartir 

i celebrar la tasca docent i la innovació educativa duta a terme pels equips docents i per la 

comunitat educativa de l’ensenyament públic valencià. 

A l’hora de posar en marxa aquesta iniciativa es preveuen dues intervencions:  

• una primera de caràcter retrospectiu, a través de la qual difondre l’esperit i la trajectòria 

dels MRP i de les escoles d’estiu que, a partir dels anys 70, posaren en marxa mestres de 

l’ensenyament públic valencià arreu del territori, 

• i una segona perspectiva i prospectiva, a fi de fer emergir les escoles d’estiu perquè 

esdevinguen un espai formatiu i ludicocultural comú, que servisquen de portaveu 

d'aquelles accions interessants que s'estan duent a terme, actualment, als nostres centres 

educatius. 

•  

2. Presentació de l'avantprojecte de Llei de Protecció i Promoció del Palmerar d'Elx 

 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 3, objectiu núm. 36, de l’acord del Botànic2os. 

Amb aquesta iniciativa es pretén complir l'acord pres pel Patronat del Palmerar d'Elx. La nova llei 

busca aconseguir una sèrie d'objectius, entre els quals cal destacar la reducció de les amenaces 

urbanístiques del palmerar, la resolució de la carència de tutela legal de l'àrea declarada Patrimoni 

de la Humanitat, la millora de la definició dels usos socials i econòmics de l'espai, el 

reconeixement d’alguns béns etnològics vinculats al palmerar i la garantia en l’aconseguiment de 

la sostenibilitat financera. 

La llei vol incidir en la salvaguarda i en la promoció del palmerar en tot el seu conjunt, conformat 

per components culturals, agraris i ambientals. Al cap i a la fi, aquesta llei pretén, d’acord amb la 

UNESCO, que el patrimoni cultural del palmerar actue de facilitador del desenvolupament 

sostenible i, concretament, afavorisca el vincle entre la població i el seu entorn. 
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3. Presentació de la proposta de Llei Integral Valenciana d’Educació a la comunitat educativa 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 3, objectiu núm. 24, de l’acord del Botànic2os. 

Un dels acords que va adoptar el Botànic II va ser el compromís d’elaborar una Llei Integral 

Valenciana d’Educació que aborde tots els aspectes relacionats amb el procés d’aprenentatge, que 

establisca un marc general que permeta consolidar els avanços realitzats en aquest sentit i que 

promoga els que cal continuar realitzant. 

Hem de tenir present que la millora de l’educació és una responsabilitat del conjunt de la societat. 

Aleshores, convé identificar les obligacions que han d’assumir els diferents agents que intervenen 

en el procés d’ensenyament-aprenentatge, com a actors educatius en una societat determinada i 

definir quines funcions ha d’assumir cadascun d’ells en eixe context. Aquesta llei pretén, al cap i a 

la fi, donar una resposta satisfactòria als reptes que es planteja l’educació en la societat valenciana 

actual. 

 

4.Constitució de consells territorials de la formació professional 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 4, objectius núm. 3,4,5, de l’acord del Botànic2os. 

Objectiu compartit amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, junt amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball pretén crear consells territorials de formació professional en les 

quinze àrees funcionals en què hem dividit el nostre territori. 

Els consells territorials són òrgans formats per representants municipals, empresarials, sindicals i 

de centres de formació de cada àmbit territorial. És una eina de treball transversal entre les àrees 

d’ocupació i d’educació que pretén involucrar a tots els agents econòmics en la configuració de 

l’oferta de formació professional valenciana per adequar la formació a les necessitats reals dels 

sectors productius. 

La formació professional ha d'exercir un paper estratègic imprescindible en la millora de la 

productivitat de les empreses valencianes i ha de ser un factor clau en el desenvolupament del 

nou model productiu que ha d'impulsar-se en la nostra economia. A més, haurà d'assumir unes 

altres funcions d'innovació aplicada i transferència del coneixement que seran imprescindibles per 

al manteniment i la creació d'ocupació i la millora en la competitivitat de les empreses 

valencianes. 

La constitució dels consells es realitzarà d’acord amb les previsions establertes al “Pla d’Impuls i 

Millora de la Formació Professional”, així com al programa de Labora “Avalem Territori”. 
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5. Organització del congrés estatal Coeduca. 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 2, objectiu núm. 8, de l’acord del Botànic2os. 

Coeduca és un congrés estatal de coeducació dirigit als distints sectors de la comunitat educativa 

que té com a objectiu aprofundir i difondre les bones pràctiques coeducatives, amb participació 

de totes les comunitats autònomes de l'estat. 

Pretenem avançar a bastir una educació que garantisca la igualtat entre les dones i els hòmens. 

Busquem un ensenyament coeducatiu, respectuós amb els valors d'igualtat i lliure de violència. La 

perspectiva de gènere haurà de ser un eix transversal present en totes les propostes educatives. 
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

 

1. Paper Zero en receptes. Inclusió de la recepta farmacèutica en la targeta SIP 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 5, objectiu núm. 7, de l’acord Botànic2os. 

Per a la dispensació de medicaments prescrits en el sistema sanitari públic en oficines de farmàcia 

s'eliminarà el requeriment de la recepta en paper, que serà substituïda pel format electrònic 

integrat en la targeta SIP de cada pacient. 

Amb aquesta acció es fomenta l'autonomia i responsabilitat de la ciutadania en el coneixement i 

control dels seus medicaments en la línia de treball iniciada amb l'App +Salut. També serveix per a 

donar un major control i seguretat als professionals per a la dispensació de fàrmacs, a més 

d’avançar en la reducció de paper en l’àmbit sanitari i aprofundir en el compromís mediambiental 

de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.  

 

2. Eliminació dels prepagaments en productes ortoprotèsics 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 3, objectiu núm. 19, de l’acord del Botànic2os. 

La normativa estatal estableix que el finançament de la prestació ortoprotèsica externa 

(ortopèdia) ha d'ajustar-se a la cartera del Sistema Nacional de Salut quant al seu contingut i 

límits, que inclou l'aportació de l'usuari d'una quantitat fixa (copagament) en nombrosos 

productes, i la resta de l'import queda finançat pel sistema sanitari. Respecte de l'import finançat 

directament pel sistema sanitari, en la Comunitat Valenciana i des de 1992, la Conselleria de 

Sanitat efectuava el pagament directe d'aquests productes a les ortopèdies. No obstant això, al 

novembre de 2010, l'anterior govern va instaurar un finançament mixt, que va afegir una 

aportació prèvia del ciutadà (prepagament) que posteriorment podria ser reembossable després 

de sol·licitud individual realitzada pel propi ciutadà.  

Per tal d’evitar que les persones més vulnerables no accediren a la prestació ortoprosètica per 

motius econòmics, des de l’any 2016 la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va 

implementar les ajudes al copagament, concretament per al col·lectiu de persones amb diversitat 

funcional, les quals en l'actualitat no han d'aportar copagaments en els seus productes ortopèdics 

finançats. En aquests supòsits, tampoc han de sotmetre's a prepagament.  

Des d’eixe moment, la política en farmàcia i productes sanitaris de l'actual Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública pretén recuperar drets prèviament adquirits que redunden en el benefici 

dels ciutadans i en el millor accés a les prestacions. En aquest cas, el prepagament dels usuaris 

condiciona un menor accés a aquests productes per motius econòmics i una dificultat 

administrativa afegida en requerir la sol·licitud de reembossament.  

Així, en els últim quatre anys s'ha eliminat el prepagament en totes les pròtesis (extensió artificial 

que substitueix una extremitat o part del cos), cadires de rodes especials (elèctriques, basculants, 

d'alumini, etcètera), audiòfons i coixins antiescares per a lesionats medul·lars. En 2018, es va 
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eliminar el prepagament de les pròtesis oculars i ara en 2020 procedirem a l’eliminació del 

prepagament en altres productes com són les faixes preventives, presoteràpia, caminadors, 

sobrematalàs, resta de coixins antiescares i cotilles per a deformitats. 

Amb aquesta eliminació dels prepagaments, el ciutadà no haurà d'avançar a l'ortopèdia la 

quantitat econòmica a la qual cada article estava sotmès i tampoc haurà d'efectuar una sol·licitud 

de reintegrament. 

 

3. Elaboració del Pla d’Atenció a Persones amb ELA i dispensació de dispositius de comunicació 

per lector ocular 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 3, objectiu núm. 18, de l’acord del Botànic2os. 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública continua millorant l’assistència de determinants 

pacients que requereixen una atenció específica. En aquest sentit, com a objectiu del primer 

semestre volem elaborar i presentar el Pla d'Atenció a Persones amb ELA en la Comunitat 

Valenciana. El document, elaborat juntament amb societats científiques, associacions de pacients i 

col·lectius, així com professionals sanitaris, anirà dirigit a aquestes persones i a qui les cuiden, per 

garantir una atenció integral i de continuïtat, ajustada a les seues necessitats d'acord amb la millor 

evidència disponible i la necessària continuïtat assistencial. 

Per això, s'està treballant en la constitució de xarxes assistencials per a assegurar l'accés equitatiu i 

el més pròxim al seu domicili a l'atenció. Com a mesura fonamental per a millorar el dia a dia dels 

pacients, s'inclouran els sistemes de comunicació per lector ocular, previstos en la cartera de 

serveis comuns del Sistema Nacional de Salut per a persones amb trastorns neuromotors greus, 

amb afectació severa de tots dos membres superiors i impossibilitat de comunicació oral o escrita, 

amb suficient capacitat mental, intel·lectual, d'aprenentatge i de control per al seu maneig de 

manera segura i eficaç. Són sistemes d'aprenentatge, accés a l'ordinador i comunicació per control 

de la mirada. 

 

4. Elaboració de l’Estratègia Climàtica, Ambiental i Energètica de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 3, objectiu núm. 15, de l’acord del Botànic2os. 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública definirà l’estratègia climàtica mediambiental i 

energètica per a aconseguir la reducció de residus i les emissions de diòxid de carboni. 

S’establiran les línies estratègiques per a l’optimització de processos, la millora de l’eficiència 

energètica dels immobles i instal·lacions i la implantació d’energies renovables en els centres 

sanitaris, tant d’atenció primària com d’atenció hospitalària. 

Igualment es posaran en marxa mecanismes per a verificar els consums energètics dels immobles. 

També s’actualitzaran les auditories dels immobles hospitalaris, la seua certificació energètica i es 

definirà l’execució de projectes globals per a optimitzar-ne el funcionament. 
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5. Celebració de l’Any Internacional de la Infermera i la Matrona i campanya 'Nursing Now' 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix núm. 3, objectiu núm. 15, de l’acord del Botànic2os. 

L’Organització Mundial de la Salut ha declarat 2020 com l’Any Internacional de la Infermera i la 

Matrona, en el marc del moviment Nursing Now. Des dels organismes internacionals han 

promogut aquesta declaració per tal de posar en valor el treball de la Infermera i de la Matrona, 

tant en el seu aspecte assistencial com en el de promoció de la salut i la prevenció.  

Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ens hem adherit a la celebració d’aquest 

Any Internacional, i al llarg de tot 2020 celebrarem una sèrie d’esdeveniments de reconeixement i 

reivindicació de la infermeria. Per aquesta raó, durant el primer semestre de l’any, organitzarem 

en diferents punts de la Comunitat Valenciana la Setmana de la Infermeria en el marc de la 

celebració del Dia de la Infermeria (12 de maig), on es desenvolupen diverses accions de suport, 

publicitat i difusió social del treball i el paper d’aquests col·lectius dins l’àmbit sanitari. 
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Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball 

 

1. Pla de Foment de les comunitats energètiques locals.  

Aquest objectiu està relacionat amb l’acord del botànic2 eix 1 apartat 1 

Una de les principals prioritats en matèria energètica de la conselleria d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, d'acord amb el Pacte del Botànic i en sintonia amb els 

compromisos europeus de 2030 i 2050, és aconseguir la descarbonització de l'economia. 

Per a aconseguir-ho, a través d’Ivace energia s'estan duent a terme tota una sèrie d'actuacions per  

avançar en la transició energètica cap a un nou model més sostenible. 

Aquesta transició energètica no sols ha de portar-nos a un model sostenible sinó també a un 

model més just, participatiu i democràtic, en el qual els ciutadans i ciutadanes adquirisquen un 

paper protagonista. 

En aquest context, les comunitats energètiques són un element clau perquè permeten la 

participació de la ciutadania, no com a mers consumidors d'energia, sinó com a part activa que 

participa en la presa de decisions del mercat energètic, així com en la generació, distribució, gestió 

i consum de l'energia a nivell local. 

Les comunitats energètiques fomenten la col·laboració entre ciutadania, institucions i pimes en els 

projectes de transició energètica que es desenvolupen a nivell local i, a diferència de les empreses 

tradicionals del sector elèctric, no persegueixen la rendibilitat financera sinó que el seu principal 

objectiu és oferir beneficis mediambientals, econòmics i socials als seus membres i a la localitat on 

es desenvolupa la seua activitat. 

En aquest nou model energètic les comunitats energètiques no solament seran les propietàries 

dels projectes, sinó també els agents que els lideren, decidisquen quin tipus de projectes s'han 

d'implementar en la seua comunitat, desenvolupen els projectes, els executen i s'encarreguen del 

seu funcionament i seguiment. 

Les comunitats energètiques són, doncs, una eina indispensable per aconseguir els objectius de 

producció d'energia renovable, per difondre la democràcia energètica i reduir les taxes de pobresa 

energètica i per la seua contribució a la descentralització i l’ impuls a un desenvolupament 

econòmic i social sostenible a nivell local. 

Per tot això, des de la conselleria d'Economia Sostenible s'implementarà un Pla dirigit a aconseguir 

la promoció i potenciació de les Comunitats Energètiques destinat a afavorir l'associacionisme i 

posar en mans de les comunitats els projectes energètics, de manera que els beneficis recaiguen 

sobre la comunitat, situant les persones en centre del sistema energètic. 
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En les accions contemplades en el Pla, la col·laboració amb les administracions locals és 

fonamental ja que, donada la seua major proximitat a la ciutadania, són un agent clau per al 

desenvolupament i implantació de les comunitats energètiques. 

 

2. Creació del Consells Territorials de Formació Professional.  

Aquest objectiu està relacionat amb l’acord del botànic2 eix 4 apartats 3, 4 i 5 

Aquest objectiu està compartit amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

Desenvolupar un model de col·laboració d’Ocupació i Educació territorialitzat i sectorialitzat, en 

l’ámbit supramunicipal i amb la participació dels agents socials més representatius i tots aquells 

agents clau necessaris, per anticipar i adequar la formació a les necessitats dels sectors 

productius, en el marc del PLA VALENCIA D’IMPULS I MILLORA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL i 

del programa AVALEM TERRITORI. 

Una de les principals mancances de les polítiques públiques d’ocupació, així com de les orientades 

a la formació professional, ha estat la manca d’ajust entre aquestes i les necessitats, canviants, en 

permanent evolució, del teixit productiu valencià en cada racó del nostre territori. 

En aquest sentit, en la línia d’iniciatives ja en marxa com Avalem Territori, resulta fonamental 

desenvolupar noves estructures formals i informals que permeten la col·laboració i participació 

dels agents econòmics, socials i institucionals al territori. 

És per això, que es proposa la constitució dels Consells Territorials de Formació Professional, una 

eina de treball transversal entre les àrees d’ocupació i educació, i que pretén involucrar tots els 

agents econòmics en la configuració de l’oferta de formació professional valenciana. 

Es tracta d’una iniciativa que pretén també potenciar el treball i la col·laboració en l’àmbit 

supramunicipal, amb la participació de dels agents socials més representatius i de tots aquells 

agents clau necessaris per anticipar i adequar la formació a les necessitats reals dels sectors 

productius. 

D’aquesta manera, es facilitarà la incorporació de capital humà format, amb capacitats i habilitats 

ajustades a les necessitats, presents i futures, i així, es promourà l’increment de la productivitat i 

el desenvolupament de noves estratègies competitives intel·ligents. 

Els Consells es generaran en base a delimitacions de caràcter sectorial, territorial o de xarxes 

institucionals pre-existents, segons el que s’estime més convenient en cada cas. 

 

 

 

 

 



 

   
 25 

 

3. Servei d’informació de defensa comercial 

Aquest objectiu està relacionat amb l’acord del botànic2 eix 4 apartat 19 

És molt important conèixer l'impacte real que els acords de comerç internacional de la UE tenen 

en els sectors productius de la CV per a poder articular les polítiques necessàries que permeten 

l'impuls i la defensa dels productes i les empreses valencianes 

En base al punt 9 de l’eix 6 de l’Acord del Botànic2 es va impulsar en setembre un grup de 

seguiment dels processos de negociació dels acords comercials de la Unió Europea amb tercers 

països amb la finalitat de defensar els interessos de l’economia valenciana. 

 

Atenent a tot això, es procedeix a generar un servici d’informació dels tractats de lliure comerç, 

tant dels que estan en negociació com dels signats recentment, per tal d’obtindre informació que 

permeta articular les polítiques necessàries per a l'impuls i defensa dels productes i serveis de les 

empreses valencianes. 

 

Analitzar l'impacte d'aquests acords sobre l'economia valenciana és important perquè, d'una 

banda, permet posicionar la postura valenciana en termes de defensa comercial davant les 

negociacions dels acords que es troben en aquest procés i demanar a l'Estat i a la UE que aquests 

siguen tinguts en compte en les rondes de negociació i, per un altra, conèixer l'impacte d'aquells 

que ja estan en vigor, avaluar les oportunitats i traslladar-les als diferents sectors productius 

implicats, així com detectar les amenaces que aquests tractats puguen suposar per a la nostra 

economia. Tot això ens permetrà actuar i, si cal, demanar mesures compensatòries a Brussel·les o 

a qui corresponga. 

 

Pel fet que la Direcció General d’Internacionalització, amb el personal del qual disposa, no té 

capacitat per poder elaborar aquests estudis, s'externalitzarà el servici amb una licitació pública 

per lots. 

 

4. Pla Valencià d’educació en matèria d’educació de consum sostenible 2021-2024  

Aquest objectiu està relacionat amb l’acord del botànic2 eix 1 apartat 3 i amb l’eix 4 apartat 23. 

Fer una diagnosi de la situació actual de la formació en matèria de consum al Comunitat 

Valenciana; establir les necessitats i repartir les responsabilitats d’impartir-lo, fer una 

calendarització dels programes i modificar l’ordre de bases reguladores de les subvencions en 

matèria de Consum, si fora necessari. 

Els objectius generals són: 

- contribuir a la millora de l'educació per al consum responsable i sostenible i per a la protecció 

de les persones consumidores, mitjançant l'enfortiment del model valencià de protecció i defensa 

de les persones consumidores, articulant-lo tant amb el sistema espanyol, com amb 

l'internacional,  
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- així com establir les bases d'una transformació global que conduïsca cap a models de 

desenvolupament incloents i sostenibles, a nivell nacional i internacional. 

Un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Agenda 2030, l’ODS 12, és garantir 

modalitats de consum i producció sostenibles. És un dels ODS més transversals de l'Agenda i 

també un dels més importants per als països més desenvolupats ja que persegueix una transició 

cap a una societat circular i eficient en l'ús dels recursos, que produïsquen els menors efectes 

negatius possibles en la salut i en el medi ambient, que requereix un canvi cap a estils de vida més 

saludables.  

La Comunitat Valenciana ha de fer un ús molt més eficient dels recursos naturals potenciant una 

economia circular basada en la reducció, reutilització i el reciclatge, a partir d'accions dirigides 

reduir la producció de residus, mitjançant la minimització del consum en la indústria i en la 

societat i incrementar el reciclatge i la reutilització en l'àmbit municipal, per a aconseguir la meta 

del 70% de residus municipals reciclats i preparats per a la reutilització en 2030,  així com limitar el 

desaprofitament d'aliments tant de les persones consumidores finals com en la cadena de 

producció i comercialització. 

Les decisions de les persones consumidores són molt importants, influeixen directament en la 

possibilitat d'avançar cap a una economia circular. Per això, les nostres línies d’actuació han 

d'incidir, en primer lloc, en despertar consciències en les persones consumidores respecte al seu 

paper transformador de la societat, en el coneixement del seus drets i, en segon lloc, fomentar el 

desenvolupament de noves formes de consum més sostenible, i tot això només s'aconsegueix 

mitjançant l'educació en un consum més responsable i sostenible. 

Per altra banda resulta necessari la participació de tots els agents del sistema de protecció i 

defensa de les persones consumidores i usuàries (la Generalitat, el Consell de Persones 

Consumidores i Usuaris de la Comunitat Valenciana, les Juntes Arbitrals de Consum, les OMICS, i 

les associacions de persones consumidores i usuàries) així com dels diversos agents socials de la 

Comunitat (associacions veïnals, centres juvenils, Centre Mediambiental de la Comunitat 

Valenciana, Universitat...), per a poder dur a terme aquesta tasca. 

Hem de dur a terme una sèrie d'accions: 

- Un diagnòstic sobre la situació actual en matèria d'educació en consum en la Comunitat 

Valenciana, necessari per a poder fixar les línies estratègiques concretes i d'acció específiques per 

al període 2020-2024. Actuació que es realitzarà mitjançant l'externalització de dit servei, donat la 

falta de personal funcionari del servei de Defensa de les Persones Consumidores i Arbitratge de 

Consum 

- Coordinació amb el Consell de Persones Consumidores i Usuàries de la Comunitat Valenciana. 

- Participació en la Estratègia de l'Educació per a la Ciutadania Global liderada pel Consell Valencià 

de Cooperació, a través les ponències tècniques. 
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5. Ordre d’estalvi de costos elèctrics per a la indústria valenciana 

 

                        Aquest objectiu està relacionat amb l’acord del botànic2 eix 1 apartat 1 

 

L'objecte és dotar de racionalitat i transparència el dimensionament de les infraestructures 

elèctriques associades a actuacions industrials, comercials, així com altres usos.  

Es pretén regular la part no definida en la normativa bàsica de l'Estat i que afecta a definir 

potències mínimes i coeficients de simultaneïtat a la xarxa elèctrica. 

Es una petició històrica de consumidors industrials i promotors, entre altres operadors econòmics, 

per evitar sobredimensionaments i que persegueix l’objectiu d’aconseguir estalvis en costos 

elèctrics i dotar de la màxima transparència el funcionament del sector elèctric. 
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Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica 

 

1. Redacció del document marc del futur Pacte pels Boscos 

Aquest objectiu està relacionat amb l’eix 1, objectiu 4 de l’Acord del Botànic2os. 

El denominat Pacte pels Boscos es concep com un document marc que, a partir de la legislació 

vigent en matèria forestal i del marc que emana de l'àmbit europeu, establirà les línies 

estratègiques per avançar en un model de gestió dels ecosistemes forestals valencians de base 

científica, participat pels agents socials i amb una visió a llarg termini que garantisca que els 

nostres boscos compleixen el paper que els pertoca com a embornals de gasos d'efecte 

hivernacle, el desenvolupament de les zones rurals i la lluita contra el despoblament, l'augment de 

la seua resiliència front a incendis i altres pertorbacions, i la preservació de la biodiversitat i els 

serveis ambientals en el seu conjunt, especialment d'aquells que donen lloc a externalitats 

d'interés general i la multifuncionalitat de les forests promovent aquells usos i aprofitaments que 

contribuïsquen a la seua millora. El document, del qual es treballarà en aquesta fase una proposta 

de continguts i de tramitació, serà també coherent i respondrà a les prioritats de la resta de 

polítiques sectorials de conservació i gestió del medi natural autonòmiques, estatals i 

comunitàries. 

 

 

2. Desenvolupament dels sistemes de gestió i informatització dels Ecoparcs de la Comunitat 

Valenciana com a inici de la implementació de retorns econòmics de les taxes al veïnat 

Aquest objectiu està relacionat amb l’eix 1, objectiu 3 de l’Acord del Botànic2os. 

Creació de la marca “Ecoparcs de la Comunitat Valenciana”, que permeta una millora dels 

objectius de la recollida selectiva en origen i de qualitat a la Comunitat, d’acord a allò indicat al 

PRICVA2019, així com l’aplicació de polítiques econòmiques i fiscals en favor de la ciutadania 

durant la legislatura.  

Accions previstes: 

- Inici de les tramitacions finalistes per a la disponibilitat de projecte de gestió d’ecoparcs a 

totes les àrees geogràfiques de la Comunitat Valenciana de manera que permeta la 

implementació d’un sistema de retorns econòmics de les taxes al veïnat. 

- Creació de la imatge de marca “Ecoparcs de la Comunitat Valenciana”. 

- Llançament de la 3ª Convocatòria FEDER per a inversions en la informatització d’ecoparcs i 

recollides selectives en origen, a favor dels consorcis i ens locals competents dels serveis 

de valorització de residus domèstics i ecoparcs, per import de 5 milions d’euros. 

- Tramitació del sistema autonòmic de recollida de dades automàtic de la gestió dels 

ecoparcs. 
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- Habilitació de punts pilot de recollida selectiva de residus d’envasos fitosanitaris, als 

ecoparcs de la CV, d’acord amb els SCRAPS (Sistemes Col·lectius de Responsabilitat 

Ampliada del Productor) per a la millora d’aquesta recollida selectiva i donar un servei de 

major qualitat i proximitat a l’agricultura. 

- Habilitació de punts pilot de recollida de gomes de reg per degoteig a determinats 

ecoparcs de la CV per al reciclat massiu. 

- Habilitació de punts de descàrrega autoritzats de podes professionals per a pimes a 

determinats ecoparcs de la CV. 

- Informatització completa de tots els ecoparcs de la província de València, on viuen més de 

2,5 milions d’habitants censats  

 

3. Elaboració del Pla d’Adaptació de la Costa al Canvi Climàtic  

Aquest objectiu està relacionat amb l’eix 1, objectiu 1 de l’Acord del Botànic2os.  

Dins dels plans d'impuls al medi ambient, les autonomies costaneres estem col·laborant amb el 

Ministeri de Transició Ecològica en l’elaboració del “PIMA Adapta Costas CCAA 2017”, amb 

l’objectiu de contribuir al desenvolupament del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) 

i a la implementació de l'Estratègia d'Adaptació de la Costa Espanyola al Canvi Climàtic contribuint 

a estudis de detall per trams de costa de dimensió autonòmica. 

Per altra banda en la Declaració del Consell d’Emergència Climàtica, del 6 de setembre de 2019, el 

Consell es compromet, entre d’altres mesures, a: 

 

- Coordinar-se amb la resta d’administracions estatals, autonòmiques i locals, alineades 

amb les directrius europees per crear un entorn resilient tenint en compte la vulnerabilitat 

pròpia del nostre territori.  

- Assegurar que la declaració d’emergència climàtica és tinguda en compte en el disseny, 

desenvolupament i aplicació de les diferents polítiques públiques sectorials especialment 

en allò vigent a indústria, transports, territori, urbanisme, habitatge, medi ambient, 

ocupació, salut, recerca i desenvolupament. 

 

A tot això hem d’unir la resposta del Consell als episodis meteorològics recents com han estat la 

DANA de setembre de 2019 o la borrasca Gloria en gener de 2020.  

 

Accions:  

- Generació, adquisició i recopilació de la informació necessària per a l'elaboració dels 

estudis de detall de vulnerabilitat de la costa a l'efecte del canvi climàtic (la part de 

recopilació d’informació georeferenciada ja està pràcticament acabada); 

- Elaboració de models d’escenaris futurs basats amb les projeccions del IPCC i la 

metodologia desenvolupada per l’Institut Hidrològic de Cantabria, amb els quals poder 

desenvolupar informes de vulnerabilitat i  
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- Elaboració dels plans d'adaptació al canvi climàtic dels terrenys de domini públic marítim-

terrestre adscrits a la Comunitat Valenciana i de les estructures construïdes sobre ells 

(bàsicament ports autonòmics). 

 

 

4. Promoció de la marca de productes de qualitat i ecològics de la Comunitat Valenciana 

Aquest objectiu està relacionat amb l’eix 4, objectius 22 i 23 de l’Acord del Botànic2os.  

La marca «MOLT DE GUST» inclou els productes amb figura de qualitat i ecològics de la Comunitat 

Valenciana. Una vegada dissenyada la identitat de la marca, cal dur a terme una sèrie d'accions 

per a promocionar i difondre la citada marca, així com un pla de promoció i comunicació.  

El valor estratègic de la imatge i de la comunicació s'ha convertit en una potent eina per a 

promocionar els nostres productes i aconseguir diferenciar-nos dels altres. 

Els aliments de qualitat diferenciada són aquells productes que estan protegits per normativa de 

la UE que garanteix el compliment d'uns requisits superiors als exigits per a la resta de productes 

(productes que estan protegits per una Denominació d'Origen Protegida DOP; productes amb una 

Indicació Geogràfica Protegida IGP; Especialitats Tradicionals Garantides ETG; marca de qualitat CV 

i productes ecològics). 

Es pretén desenvolupar un programa de comunicació de la imatge d'una marca, i determinar-la 

com a eina en el context d'una estratègia de creixement i desenvolupament que facilite l'atracció 

cap als productes de qualitat diferenciada, agricultura ecològica i altres marques de qualitat 

relatives a la producció agroalimentària de la Comunitat Valenciana. 

Un programa de comunicació dins d'un marc, on l'enfocament de màrqueting i marca siga no sols 

l'anàlisi dels mercats o la comunicació d'atributs, sinó una estratègia global per als nostres 

productes de qualitat diferenciada i agricultura ecològica. 

La marca té en compte tota una suma de factors per a concretar la identitat, el que signifiquen 

aquests productes de qualitat , i trobar els factors clau que ens ajuden a definir i diferenciar-los 

d’altres. 

Determinar el posicionament dels productes respecte a altres zones i mercats en els quals es 

competirà per a obtindre els avantatges competitius que ens permeten créixer més eficaçment 

com un territori per a viure, invertir i visitar.  

Un programa per a integrar la suma dels recursos en un pla global que potencie el coneixement i 

el consum dels nostres productes de qualitat diferenciada i ecològics a nivell de comunitat 

autònoma i nacional, dirigida d'una banda al consumidor final, i d'altra banda al sector 

professional (agricultors, productors, compradors, majoristes, detallistes, sectors agrícoles, etc.) 
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5. La PAC a Debat: creació i coordinació de mesa tècnica i sectorial sobre reforma de la PAC  

Aquest objectiu està relacionat amb l’eix 4, objectiu 21 de l’Acord del Botànic2os.  

La Política Agrícola Comuna (PAC) és una de les principals línies programàtiques i pressupostàries 

de les que es debaten i aproven periòdicament a la Unió Europea (UE). La PAC s'ha conformat com 

una política dinàmica que s'ha adaptat mitjançant successives reformes als nous desafiaments als 

quals s'encara l'agricultura europea. L'actual PAC s'enfrontarà a una profunda reforma que 

determinarà un pla estratègic per a cada estat membre, definirà una actuació mediambiental i 

climàtica més ambiciosa i fomentarà una distribució més equitativa dels pagaments. 

 

L'actual reforma ha de contemplar les singularitats de l'agricultura mediterrània i valenciana per a 

la qual cosa la Conselleria d'Agricultura elaborarà un anàlisi de necessitats i, a més, al llarg del 

primer semestre de 2020 constituirà una mesa tècnica i sectorial per a incidir en les singularitats 

de la nostra agricultura. L'objectiu de la mesa serà l'elaboració d'una agenda de prioritats, 

orientacions i debats estratègics d'intervenció que conduirà a la redacció d'una proposta d'acord 

amb el següent calendari de treball: 

 

- Febrer: constitució mesa, informe de situació i priorització de necessitats 

- Març: orientació de l’estratègia d’intervenció 

- Abril-juny: debat sobre l’estratègia de les intervencions 

- Juliol: esborrany de la proposta 
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Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 
 

 

1. Presentació de ‘FGV: Objectiu 2030’ i acord de col·laboració en matèria de seguretat amb 

l'Agència Valenciana de Seguretat 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1, objectiu 9 de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública 

Durant l'anterior legislatura (2015-2019), a més del treball en els projectes de modernització de la 

Línia 9 del Tram d’Alacant i de construcció de la Línia 10 de Metrovalència, els quals continuaran 

desenvolupant-se durant l'actual, s'ha vingut efectuant un minuciós treball de planificació en el 

marc temporal 2020-2030 amb la triple finalitat de proposar: 

- Mesures de caràcter operatiu que permeten dissenyar una oferta comercial ajustada a les 

necessitats de transport que s'han de satisfer en el futur (increment de freqüències i nous dissenys 

de xarxa). 

- Mesures d'índole tècnica que possibiliten, d'una banda, les modificacions de la infraestructura 

necessàries per a suportar l'oferta de servei dissenyada i, per una altra, la implementació de 

sistemes que milloren determinats paràmetres de qualitat (accessibilitat, seguretat, puntualitat, 

reducció del frau, informació i atenció al client…). 

- Ampliacions de la xarxa amb les quals es milloren les condicions de mobilitat en els seus àmbits 

d'influència. 

Per a això, s'ha col·laborat en la redacció del Document UNEIX i en la dels PMoMe’s (plans de 

mobilitat metropolitana) de les àrees de València i Alacant-Elx, impulsats des de la Conselleria de 

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. 

I a més signarem un protocol de col·laboració amb la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Pública per a garantir la seguretat a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i 

Resposta a les Emergències. 

Aquest protocol coordinarà les actuacions necessàries en els esdeveniments i situacions on 

s’espera una gran afluència d'usuaris per motius excepcionals. També inclourà la integració dels 

sistemes de seguretat d'FGV dins de la xarxa del 112, la formació del personal d'FGV, i la 

coordinació de la comunicació davant situacions d'emergència. 
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2. Licitació de la redacció del nou Pla de Ports de la Generalitat Valenciana 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1, objectiu 1 de l’Acord del Botànic2os. 

Per a atendre adequadament la planificació del sistema portuari de la Generalitat, en el primer 

semestre del 2020 es licitarà la contractació per a la redacció del Pla de Ports de la Generalitat 

Valenciana. 

L'últim Pla de Ports i instal·lacions nàutic-esportives de la Comunitat Valenciana és de l'any 1989 i 

es va desenvolupar al llarg de la dècada dels 90.  

Trenta anys després, i, havent quedat obsolets els criteris de dimensionament i ordenació en 

l'establert, existeixen noves necessitats i noves demandes dels ciutadans. 

Per això, és necessari redactar un document que concrete les necessitats actuals i que definisca en 

el temps la programació d'actuacions necessàries per a l’optimització de les nostres instal·lacions 

portuàries. 

En l'actualitat s'està treballant en la redacció dels documents contractuals previs a l'inici de 

l'expedient de contractació, que en tot cas es posarà en marxa al llarg del primer semestre del 

2020. 

L'adjudicació està prevista per a finals d'aquest exercici.  

L'anualitat prevista en el Projecte 51430 “Ports, Aeroports i Costes” dels pressupostos de la 

Generalitat Valenciana per a la redacció del Pla de Ports és de 100.000,00 euros. 

Per a la redacció del Pla de Ports es consideraran i seran prioritaris criteris de sostenibilitat, 

adaptació al canvi climàtic, eficiència energètica, i seguretat, com ara adaptació de sistemes 

d'enllumenat públic, economia circular i redimensionament d'infraestructures. 

 

 

3. Inici de licitacions del nou mapa concessional de la Comunitat Valenciana 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1, objectiu 10 de l’Acord del Botànic2os. 

Al novembre de 2017, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del territori va 

presentar el nou “mapa concessional” de transport públic de viatgers per carretera de la 

Comunitat Valenciana.  

En el mapa es detallava per zones geogràfiques la previsió de projectes de servei públic de 

transport que havien de formular-se per a poder disposar d'un nou sistema de transport públic de 

viatgers per carretera en la Comunitat Valenciana. 

Es tractava de corregir deficiències com: un mal disseny de xarxa, fluxos de mobilitat amb escassa 

o nul·la oferta de servei, rutes competitives amb elevats temps de viatge o dèficit d'inversió en 

material mòbil i innovació tecnològica en el transport de viatgers per carretera. 
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L'objectiu principal era garantir que tots els municipis de la Comunitat pogueren disposar d'aquest 

servei, de manera que augmentara la cobertura i la connectivitat territorial, al mateix temps que 

s'optimitzaren els costos operacionals. 

Al llarg de 2018 es va procedir a l'elaboració dels projectes inicials, que després van ser sotmesos 

a informació pública. Analitzades i considerades les al·legacions, es van aprovar els projectes 

definitius en 2019. 

L'objectiu aquest primer semestre de 2020 és donar inici a les licitacions dels projectes de servei 

públic de transport. 

 

4. Aprovació de la guia de minimització d’impacte d’habitatges irregulars en sòl no urbanitzable 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1, objectiu 1 de l’Acord del Botànic2os. 

El 7 de febrer de 2019 es va publicar en el DOGV la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de modificació de 

la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat 

Valenciana.  

Aquesta modificació té com a propòsit reforçar la funció i el control públic sobre els processos d'ús 

de territori, afavorir la gestió directa dels programes d'actuació, garantir el control públic dels 

creixements urbanístics i donar solució a determinades situacions existents en el nostre territori.  

Una d'aquestes situacions és l'existència en sòl rústic d'edificacions que han sorgit al marge dels 

processos normalitzats urbanització i edificació.  

En els anys 60 i 70 a la Comunitat Valenciana s'inicia un fenomen d'ocupació del sòl rural per a ús 

de segona residència, que no ha sigut planificada ni autoritzada urbanísticament. Edificacions que 

a vegades manquen de serveis bàsics i generen un impacte negatiu sobre l'entorn. 

Davant la necessitat dels municipis de tindre clar el procediment de minimització d'impacte, 

redactarem i aprovarem una guia de minimització i li donarem difusió perquè tots els afectats 

(ajuntaments i particulars) puguen acollir-se a aquest procediment. 

 

 

 

5. En el marc del PATIVEL, elaborar un estudi detallat del marc físic del litoral de la Comunitat 

Valenciana per a la seua planificació territorial sostenible davant els efectes del canvi climàtic 

  

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 1, objectiu 1 de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria de Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transció Ecològica 

Després dels últims esdeveniments climàtics que han afectat el litoral valencià ocasionant pèrdues 

humanes i econòmiques, és necessari complementar el PATIVEL. 
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El PATIVEL és un pla preventiu que protegeix els valors del litoral enfront de processos urbanístics 

insostenibles, amb una planificació del territori que permeta establir mecanismes de cost-benefici 

en les actuacions de regeneració del nostre litoral. 

Per això, i en primer lloc, és imprescindible conèixer amb gran precisió les característiques físiques 

i geomorfològiques del nostre litoral, les seues formes i processos ecològics, com a pas previ per a 

la proposta d'actuacions selectives que garantisquen la resiliència d'un espai com el litoral que, al 

marge de contindre valors ambientals i culturals de gran rellevància, comptabilitza ni més ni 

menys que el 15% del PIB valencià en la franja dels primers 500 metres. 
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Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat 

Digital 
 

1. Diagnòstic i anàlisi sobre l'evolució i ampliació de la xarxa de la Generalitat dels serveis propis 

i extensió de la banda ampla en zones mancades d'infraestructures 

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 4, objectiu de l'Acord del Botànic2os. 

En col·laboració amb la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

Una vegada conegut l'estat de les infraestructures de comunicacions de banda ampla a la 

Comunitat Valenciana (objectiu complit seminari Montanejos) cal desenvolupar les actuacions que 

tractaran de cobrir les mancances detectades sobre aquest tema. 

S'ha de fer un estudi que permeta evolucionar les xarxes existents en una única xarxa multiservei 

d'alta capacitat que ens puga: 

• Dotar de millors serveis la xarxa d'emergències com per exemple la capacitat de transport 

d'imatges 

• Dotar de major penetració i capacitat d'evolució tecnològica la radiotelevisió pública 

• Redundància addicional de comunicació a centres públics crítics com els hospitals 

• Afavorir desplegament de 5G en zones rurals 

• Introduir el IoT (Internet de les coses) en la gestió pública del medi ambient, l'agricultura, 

la indústria, etc. 

• Creació d’una amplada de banda excendent que podría donar servei a zones on la 

cobertura de banda ampla no seria posible en els pròxims anys per als operadors. 

• Cobrir zones d’especial atenció com les afectades pel despoblament. 

 

2. Flexibilitzar les convocatòries d'I+D+I i del Pla GenT per a retindre, atraure i retindre el talent 

de les persones investigadores 

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 3, objectiu 33 de l'Acord del Botànic2os. 

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 5, objectiu 7 de l'Acord del Botànic2os. 

Aquest objectiu suposa la modificació de: a) les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions del Programa per a la Promoció de la Investigació Científica, el Desenvolupament 

Tecnològic i la Innovació. I, b) les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 

Programa per al Suport a Persones Investigadores amb Talent - Pla GenT. 

A més es realitzarà un seguiment del Pla GenT i s'impulsarà una pàgina web per a aquestes 

persones. 

El pla GenT ha permés atraure a 35 persones investigadores investigadors d'excel·lència i 16 

doctors i doctores amb experiència internacional. Donar visibilitat a aquestes persones permetrà 

atraure a uns altres a la Comunitat Valenciana. El primer pas del seguiment serà la posada en 
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marxa d'una web que penjarà de la de web de la Conselleria amb informació de cadascuna de les 

persones investigadores del pla GenT i els indicadors inicials del retorn de la inversió en el 

programa. 

 

3. Marc Valencià de Competències Digitals 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 4 de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, la Conselleria de Justícia, 

Interior i Administració Pública i la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball. 

Creació, presentació i foment del Marc i el seu trasllat als agents formadors i a la ciutadania i als 

empleats i empleades públics de l’administració valenciana, permetent oferir criteris unificats en 

aquesta matèria. S'organitzaran una sèrie de trobades amb els agents formadors en competències 

digitals de la Comunitat Valenciana. 

Aquest marc vol ser la referència estratègica i desenvolupar un pla que permeta a la Generalitat 

incrementar les competències digitals de la ciutadania en general i els empleats i empleades 

públics, de manera inclusiva, dins del seu àmbit territorial. 

 

4. Foment de la presència femenina activa i de lideratge en els àmbits de les ciències i la 

tecnologia 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 2, objectiu 8 de l’Acord del Botànic2os.  

Objectiu en col·aboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports i la Conselleria d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives. 

Treball conjunt amb les universitats, diversos agents socials, institucions i associacions per a 

millorar la inclusió i la presència femenina en els àmbits de les ciències i la tecnologia.  

Tindrà lloc una trobada entre xiquetes i dones de referència en l'àmbit de la ciència i la tecnologia 

per a fomentar la inclusió femenina en aquestes àrees. Accions amb l’Associació de dones 

investigadores i tecnòlogues (AMIT); Reial Acadèmia d'Enginyers; Delegació d'Igualtat de la CRUE; 

Plataforma Universitària d'Estudis Feministes i de Gènere (EUFEM). 

Els objectius de la jornada seran millorar la participació, la culminació i la continuació de xiquetes i 

dones en carreres i estudis vinculats amb les STEM (acrònim anglés que vol dir Ciències, 

Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) amb la intenció de reduir les disparitats de gènere en 

aquestes professions. També pretén augmentar la conscienciació pel que fa a la importància de 

l'ensenyament de les STEM per a les xiquetes i les dones. 
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5. Eina per al diagnòstic de la innovació en els municipis de la Comunitat Valenciana 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 4, objectiu 14 de l’Acord del Botànic2os 

Desenvolupament d'una plataforma en línia per a avaluar la innovació en els municipis de la 

Comunitat Valenciana. 

La innovació es la palanca per a moure i vertebrar territoris i societats, per la qual cosa és 

necessari implementar polítiques de desenvolupament regional basades en el coneixement i la 

tecnologia, identificant la situació real de cada zona, les particularitats locals i els agents de cada 

ecosistema, establint una visió de conjunt basada en criteris d’innovació i desenvolupament 

rural/local/territorial que facen possible un equilibri equitatiu. 
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Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i 

Qualitat Democràtica 

 

1. Elaboració i aprovació del nou pla estratègic d’atenció a la ciutadania 2020-2023 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5, objectiu 7 de l’Acord del Botànic2os. 

Amb aquest nou pla estratègic es pretén desenvolupar un nou model d’atenció a la ciutadania, 

donant compliment al punt 7 de l’eix 5 de l’Acord del Botànic 2, referit a ‘Qualitat Democràtica i el 

Bon Govern’, respecte a la modernització de l’administració de la Generalitat, i la implantació de 

l’administració digital, per mitjançant de procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència 

artificial. 

En este context de modernització i canvi, el nou pla estratègic assumix dos reptes importants. 

Així, es pretén desenvolupar al màxim totes les possibilitats que el món digital proporciona per a 

aconseguir una administració més eficaç i eficient, però alhora cuidant i atenent aquelles 

persones que no estiguen en condicions de gaudir d'aquesta nova administració. Es tracta, en 

definitiva, de garantir els principis d'eficàcia i eficiència, així com el principi d'equitat als quals ha 

de respondre l’administració de la Generalitat.  

Amb el nou pla estratègic es tracta d’evolucionar cap a una administració de la Generalitat més 

eficaç, més eficient, digitalitzada i que al mateix temps tracte de manera equitativa a tota la 

ciutadania, sense distinció de nivell socioeconòmic o cultural, i amb independència del lloc 

geogràfic on es troben, Es tracta d’arribar de la manera més accessible i senzilla possible, sense 

que puga existir cap barrera geogràfica, social, econòmica o cultural en eixe procés d’accés a 

l’administració de la Generalitat. 

Per a aconseguir els objectius del pla, el mateix s'estructurarà en tres grans línies d'actuació.  

En primer lloc, amb la implantació d'un model d'excel·lència, perquè és fonamental garantir que 

el sistema d’atenció a la ciutadania tinga uns resultats excel·lents que es puguen avaluar en 

termes de satisfacció de la ciutadania. I a través d’un sistema d’excel·lència que se centre en 

l’objectiu últim de tota la xarxa: la satisfacció de les ciutadanes i els ciutadans amb el servei que 

se’ls presta.  

En segon lloc, amb la definició i implantació d'un nou model d'atenció a la ciutadania, que pretén 

evolucionar amb el coneixement i experiència acumulada estos anys, i que respon al nou 

paradigma d'una administració electrònica, que aprofita les noves tècniques vinculades a la 

intel·ligència artificial per a la prestació de serveis més complets i millors. 
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I en tercer lloc, amb innovació en el sistema d’atenció a la ciutadania, que incorpore projectes 

altament innovadors, que facen ús de la ciència de dades en la gestió de la informació, tècniques 

d'explotació de dades o aprenentatge automàtic. De manera que es modernitze l’administració de 

la Generalitat i es dinamitze també la relació amb la ciutadania, aprofitant la comunicació 

electrònica i els seus avantatges, com un canal o via que acosta l’administració, la fa mes propera i 

més accessible a la ciutadania i les seues necessitats.  

 

2. Posada en marxa de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables i creació del 

segell o distintiu 

Aquest objectiu es relaciona amb els eixos 1, 2, 4 i 5 de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu en col·laboració amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball 

La Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables va ser creada pel Decret 203/2019, de 

4 d'octubre, del Consell, d’acord amb els compromisos assumits en els eixos 1, 2, 4 i 5 de l’Acord 

del Botànic 2, «Transició Ecològica i Lluita contra l’Emergència Climàtica», «Feminisme, Diversitat i 

Igualtat de Tracte», «Ocupació, Model Productiu i Innovació», i «Qualitat Democràtica i Bon 

Govern» . I va nàixer com a eina per a promoure la responsabilitat social en el territori valencià, i 

amb l'objectiu de facilitar un espai de diàleg i de treball amb els grups d'interès en un espai 

determinat, incloent les administracions públiques.  

Per Territori Socialment Responsable, d’acord amb el decret de creació de la Xarxa, s’entén aquell 

espai on exerceixen competències les diferents administracions públiques, en el qual els principals 

actors o grups d'interès s'han coordinat per a construir de manera conjunta una visió de futur 

fonamentada en l'anàlisi dels principals reptes socials, ambientals, econòmics i ètics, la 

identificació de metes comunes en pro d'un desenvolupament sostenible, i la definició de les 

responsabilitats que cadascuna de les parts ha d'assumir per a aconseguir-lo. 

Una vegada creada la Xarxa i dotada d'una regulació mitjançant el citat Decret, el següent objectiu 

a aconseguir és la seua posada en funcionament perquè els territoris de la Comunitat Valenciana 

que voluntàriament ho decidisquen, puguen adherir-se. 

Correspon, per tant, ara desenvolupar determinats aspectes tècnics de caràcter procedimental, a 

través dels quals es puga fer l'adhesió, així com el disseny del segell o distintiu de “Territori 

Socialment Responsable”. Amb aquest segell o distintiu de “Territori Socialment Responsable” es 

visualitzarà externament als territoris socialment responsables, i es pot atorgar tant al territori 

que forme part de la xarxa com també a aquelles entitats que participen.  
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3. Posada en marxa del Portal de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5, punt 2 de l’Acord del Botànic2os. 

L’eix 5 de l’Acord del Botànic 2, referit a ‘Qualitat Democràtica i el Bon Govern’, en el seu punt 2 

es compromet a impulsar la participació ciutadana a través d’una llei de govern obert que òbriga 

les portes de l’administració a la ciutadania i fomente la seua participació en la presa de decisions.  

Com a primer pas, en el primer semestre de 2020, la conselleria posarà en funcionament el Portal 

de Participació ciutadana, que serà un instrument fonamental per a promoure i facilitar la 

participació ciutadana en els procediments l'elaboració de les normes, plans i programes que 

duga a terme la Generalitat. 

El Portal de Participació contindrà informació directa sobre els processos oberts, les subvencions 

en matèria de participació per a les entitats ciutadanes i locals, i també tindrà un espai propi per 

als CEVEX. Les entitats locals tindran el seu espai propi en el portal una vegada constituïda la 

Xarxa d’Administracions Locals Participatives. 

El procés de disseny del portal es troba avançat, però queda un treball previ de revisió i millora. 

En una primera fase en el primer semestre 2020 es preveu la visualització de la Guia de la 

Participació de la GVA, l’accés directe a l’elaboració normativa, i es preveu també la incorporació 

dels recursos i instruments de participació perquè puguen ser utilitzats per les diferents entitats 

per a dinamitzar i organitzar les seues activitats. 

I en les següents fases es dotarà el portal de continguts, segons s’implementen les eines 

informàtiques, com la plataforma virtual per a la presentació d'iniciatives ciutadanes sobre 

polítiques i normes reglamentàries, el registre electrònic d'òrgans de participació de la Generalitat 

o formació en participació ciutadana. 

 

4. Elaboració d’un diagnòstic participatiu de la Cooperació Valenciana per al disseny del V Pla 

Director de Cooperació 2021-2025 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 2, punt 12 de l’Acord del Botànic2os. 

Dins del punt 12 l’eix 2 de l’Acord del Botànic 2 «Feminisme, Diversitat i Igualtat de Tracte», i per 

tal d’iniciar el disseny del V Pla Director de Cooperació 2021-2015, es farà un diagnòstic 

participatiu previ de la Cooperació Valenciana que facilite la informació estratègica per a 

l'elaboració del Pla el primer semestre de 2020. 

Es tracta de generar una visió conjunta i compartida entre tots els agents i la societat valenciana 

sobre la cooperació valenciana alineada amb l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.  
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Per això, és necessari comptar amb els agents socials, de manera que el V Pla Director de 

Cooperació 2021-2015 siga més participatiu i inclusiu, i es puga disposar de la informació 

estratègica necessària i prèvia a l’elaboració del pla director. Per això cal comptar amb la 

col.laboració directa de tots els agents socials implicats, per tal de dissenyar el pla comptant i 

sumant el coneixement i l’experiència d’estos.  

Afrontarem l’elaboració del nou V Pla Director de Cooperació 2021-2015 com un instrument de 

cohesió, que compte amb tots els actors socials en el seu disseny, totes les mirades i perspectives 

i l'experiència adquirida per a lluitar per l’eradicació de la pobresa, la promoció del 

desenvolupament humà i la defensa dels drets humans. 

 

5. Un deute històric: inici del cens autonòmic de víctimes de la guerra civil i el franquisme 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5, punt 4 de l’Acord del Botànic2os. 

L’elaboració d’aquest cens s’inclou dins del punt 4 de l’eix 5 de l’Acord del Botànic 2, referit a 

‘Qualitat Democràtica i el Bon Govern’, i el compromís assumit de promoure la memòria 

democràtica, complint amb la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria 

democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.  

D’esta manera es pretén donar testimoni de la història de la lluita de les valencianes i valencians 

pels seus drets i llibertats, mitjançant d’un cens públic que inclou tant aquelles persones que van 

perdre la seua vida al territori de l’actual Comunitat Valenciana, com a les valencianes i valencians 

d’origen que ho van fer fora. Es tracta de garantir el dret de les víctimes a la veritat, i això implica, 

entre altres aspectes, la identificació de les víctimes a través d'un cens, en el qual es relacionaran 

les víctimes, i també inclourà la informació relativa a la repressió patida, defunció o desaparició, 

d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. 

Amb tota la informació obtinguda per a l’elaboració del cens es crearà un fons documental públic, 

de la memòria democràtica valenciana. Aquest fons inclourà la informació obtinguda relativa a la 

salvaguarda, coneixement i difusió de la història de la lluita dels valencians i valencianes pels seus 

drets i llibertats en el període que abasta la memòria democràtica valenciana. 

Per a l’elaboració del cens s’articularan el primer semestre de 2020 els mitjans necessaris per a 

poder obtindre aquesta informació, i en este procés d’obtenció de la informació s’atendrà també 

les peticions de les i els familiars de les víctimes. I així, es crearà les vies de comunicació més fàcils 

i àgils per a garantir la comunicació amb víctimes i familiars, de manera que es facilite el procés de 

comunicació de dades, i la creació tant del cens autonòmic de víctimes de la guerra civil i el 

franquisme, com del fons documental de la memòria democràtica valenciana. 


