
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

BALANÇ SEMINARIS CONSELL X LEGISLATURA



  
 

 

 

 

X Legislatura 
SITUACIÓ COMPROMISOS DELS SEMINARIS REALITZATS 

 
 

S. Montanejos 

Juliol 2019 

S. Xàbia/Dénia 

Febrer 2020 

S. Ayora/Cofrentes 

Octubre 2020 

S. Albocàsser/Benasal 

Juliol 2021 

S. La Vila Joiosa/Altea 

Febrer 2022 

 

Assolit En execució Assolit En execució Assolit En execució Assolit En execució Assolit En execució 

Presidència 5 0 5 0 5 0 4 1 3 2 

Vicepresidència i Cons. d'Igualtat i Polítiques Inclusives 5 0 4 1 5 0 3 2  4 1 

Vicepresidència segona i Cons. d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 5 0 5 0  5 0  4 1 4 1 

Hisenda i Model Econòmic 5 0 5 0 5 0 4 1 4 1 

Justícia, Interior i Administració Pública 4 0 5 0 5 0 4 1 4 1 

Educació, Cultura i Esport 4 1 4 1 5 0 5 0 5 0 

Sanitat Universal i Salut Pública 5 0 5 0 3 0 5 0 2 3 

Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 4 1 5 0 5 0 5 0  5 0  

Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica 

4 1 5 0 5 0 4 1 5 0 

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 5 0 5 0 5 0 5 0  5 0  

Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 5 0 5 0 5 0 5 0 3 2 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica 4 1 5 0 5 0 4 1  3 2 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Desenvolupament de la Direcció 

General de l'Agenda Valenciana 

Antidespoblament com a òrgan 

d'impuls de polítiques transversals 

davant el repte demogràfic i la 

lluita contra la pèrdua de població 

M Assolit ▪ Coordinació Càtedra AVANT, amb la UV-Estudi General, la UPV, la UJI, la 

UHM i la UA (convenis anuals).  

▪ Pla contra l’exclusió financera (Caixers automàtics). Instal·lats 128 caixers 

en 118 municipis. Els 7 caixers que manquen seran substituïts per altres 

que restaven en reserva. Inversió anual 1,95 M€. 

▪ Distribució i seguiment del segon Fons de Cooperació contra el 

despoblament, 3 M€ per als 180 pobles. En 2022 s’eleva a 4 M€.  

Resolució de 21 de juliol, del president (DOGV núm. 9390, 25/07/2022).  

▪ Presentació i seguiment de la Estratègia Avant 20-30 – Pla Estratègic 

Valencià antidespoblament (4/03/2021). Amb més de 250 accions 

d’àmbit econòmic, mediambiental, social, cultural y de governança 

política. Y creació de la pàgina web AVANT.  

▪ Conveni amb la FVMP per al desenvolupament de programes al territori, 

ajudes, assessorament i col·laboració en matèria de despoblament. S’han 

posat en marxa els següents programes:  

REVIU (70 persones instal·lades al s pobles de l’AVANT) 

ITINERANT (totes les comarques despoblades, més de 100 professionals) 

ADLS AL TERRITORI (dona servei a 282 municipis, menors de 1500 hab.) 

CIUTADANIA DIGITAL (més de 100 cursos anuals, més de 1000 alumnes) 

ACÍ SOM PRESENTS (programa en desenvolupament per a sensibilització 

de la població juvenil) 

▪ Línia de suport a municipis en risc de despoblament que s'hagen adherit a 

la Xarxa Punts Nets AVANT. Decret 27/2021, d’1 setembre. S’han 

instal·lat 6 Punts Nets en 2021 i estan previstos 36 més per a 2022. 

Resolució de 7 de juliol de 2022, de la Presidència (DOGV núm. 9382 de 

13/07/2022). En total la Xarxa de Punts Nets AVANT comptarà amb 42 

Punts a tota la Comunitat, a finals de 2022. 

▪ Nova Direcció General d l’Agenda Valenciana 

Antidespoblament en X Legislatura, amb seu a 

Castelló. 

▪ Tasques de coordinació amb les diferents 

conselleries en matèries com medi ambient, 

ramaderia, escoles, transport escolar, camins 

rurals, consultoris mèdics, xarxa internet... 

▪ Reunions amb alcaldes i representants de 

mancomunitats, FMVP i Diputacions. Conveni 

amb la FVMP. Fòrum municipis de l’interior. 

▪ Reunions i coordinació amb el Ministeri de 

Transició Ecològica i Repte Demogràfic. 

▪ Reunions amb l’observatori de bretxa digital. 

▪ Organització i seguiment de la Comissió 

Interdepartamental de lluita contra el 

despoblament. 

▪ Acords amb LABORA i Conselleria d’habitatge per 

a portar ADLs al territori i impulsar línies de 

suport a l’habitatge en els municipis de l’Agenda 

Avant 

▪ Acords amb l’IVAJ per a col·laborar amb la Xarxa 

Jove. 

▪ Acords amb la Conselleria d’Habitatge per a la 

difusió dels plans de promoció d’habitatges i 

Xarxa d’oficines Xaloc en els municipis de 

l’Agenda AVANT. 

▪ Programa ERASMUS ESCENA, GIRA AVANT. 

Apropar la cultura i el teatre participatiu  als 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

▪ Recuperació de Boscos i millora de la gestió forestal. Ajudes inversions 

en municipis de muntanya. Decret 28/2021, d’1 de setembre. Dues línies 

de subvenció als Ajuntaments de 200.000 i 400.000 €. 28 projectes en 

2021. En 2022 aquesta convocatòria està en procés de valoració. S’han 

presentat 134 projectes per part de 98 municipis. 

▪ Programa d’impuls al turisme de l’interior de la CV. RUTA 99 (24 pobles 

de menys de 100 habitants) (Presentada el 18/01/2022). Previstes 

accions de promoció de la ruta: Difusió en xarxes socials, Gymkana 

turística, concurs de murals, matinal motera, APP per a visitants, etc. 

▪ Foment d’activitats de captació de Nous residents. Decret 16/2022, de 18 

de maig, del president. Subvencions destinades a donar suport a la 

realització d’activitats lligades a la captació de nous residents en els 

municipis beneficiaris de la línia específica del Fons de Cooperació 

Municipal per a la lluita contra el despoblament. Activitats a ra com 

campanyes de difusió i intercanvi d’experiències, creació de la figura de 

l’agent local d’acollida, murals de benvinguda i altres. Per a 2022 s´ha 

publicat la Resolució de 11 de juliol, de la Presidència de la Generalitat,  

(DOGV 9390 de 25/07/2022)amb una consignació pressupostaria de 

120.000 €  

▪  Conveni amb l’IVF sobre línies de crèdit per l’emprenedoria rural, per als 

178 municipis en risc de despoblament (fins a 500.000 euros). Nova línia 

de crèdit per a 2022 de 150.000 € que aportarà la DG Avant al IVF per a 

llançar ajudes a interès 0% a les iniciatives empresarials.  

 

pobles de l’Agenda Avant. De juny a juliol 2022 es 

desenvolupa en 5 pobles. Des de 2021 s’ha estés 

aquesta acció a 11 pobles. 

▪ Suport als esports de muntanya amb 

l’enregistrament de 5 vídeos promocionals de 

curses i activitats esportives al territori. I la 

col.laboració amb el Trail d ela Vall de Seta 

celebrat el 3 d’abril. 

▪ Preparació de l’avantprojecte de llei integral de 

lluita contra el despoblament de la CV. En fase de 

consulta pública fins el 20 de juliol. Presentació 

de l’avantprojecte en les tres províncies (7 de 

juliol Castelló, 12 de juliol Alacant, 14 de juliol 

València). 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Impuls del Diàleg Social M Assolit ▪ Primera reunió de la Mesa de Diàleg Social de la CV de la X legislatura, 

25/07/2019. 

▪ Reunió de la Comissió Tècnica de la Mesa de Diàleg Social de la CV, 

17/09/2019. La Comissió Tècnica està reunint-se mensualment i està 

treballant en el disseny del nou model de diàleg social. 

▪ Reunions de les Meses Sectorials: s´han reunit ja tant la Mesa de 

Recuperació Social com la nova Mesa Verda per a fixar objectius. En les 

properes setmanes es reuniran la resta de Meses Sectorials. 

▪ Impuls al acords per a la reconstrucció de la CV davant la covid-19. Alcem-

nos acord social, signat el 22/07/2020 i Alcem-no-acord institucional, 

signat el 3/08/2020. 

 

▪ Nova Direcció General de coordinació del Diàleg 

Social en X Legislatura. Reunions amb sectors i 

col·lectius. 

▪ La Mesa Diàleg Social s’estructura en quatre 

meses sectorials, dedicades a la recuperació 

social, les polítiques públiques, el creixement 

econòmic, i una mesa de nova creació per a 

tractar la sostenibilitat mediambiental. 

▪ Acords posats en funcionament: cal ressaltar el 

disseny de l´Observatori Valencià del Treball 

Decent. 

Elaboració del decret d'ajuda als 

ajuntaments sobreendeutats 

(Canviat pel Decret Llei d’ajudes 

parèntesi) 

M Assolit ▪ Este Decret ha estat canviat pel Decret Llei 1/2021 de 22 de gener 

d´ajudes parèntesi. 

▪ Degut a la pandèmia, i per ajudar als autònoms i xicotets empresaris, 

s´han distribuït als ajuntaments 100 M€ en col.laboració de les 

diputacions i ajuntaments, fent un total de 160 M€. 

▪ Els ajuntaments van distribuint els recursos als 

beneficiaris. 

▪ La pandèmia ha impedit posar en marxa el Decret 

d´ajudes als municipis sobre endeutats, que 

s’abordarà posteriorment. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Nova etapa per a la presència 

valenciana davant la Unió Europea 

 

M Assolit ▪ Al si de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea s’ha assolit la 

primera fase de transformació amb la reforma del seu patronat ampliant 

la seua pluralitat i incorporant una ampla representació de societat civil i 

d’universitats valencianes. 

▪ S’ha reorientat l’acció de la Fundació per tal de prioritzar el recolzament a 

l’acció del Consell i millorar la influència en les institucions de la Unió 

Europea i l’acció de lobbisme. En eixa línia, la CEV, mitjançant el 

corresponent conveni, ha concretat la seua proposta per tal de destacar 

permanentment un representant en la oficina de la Generalitat a 

Brussel·les. Al mateix temps, s’ha constituït el grup de treball amb les 

organitzacions del sector agrícola per tal de millorar la informació al 

sector i la influència i visió valenciana en procés europeu de presa de 

decisions. 

 

▪ Ja estan representades les 5 universitats 

publiques. 

▪ Durant el confinament s'ha enviat informació a les 

Conselleries sobre les mesures adoptades per la 

UE per a fer front a la Covid-19 (sanitàries i 

econòmiques), també les mesures d’altres 

regions europees i de CC.AA. 

Nova eina de control de l'oferta 

d'habitatge turístic en internet 

M Assolit ▪ Contractació amb l’empresa per a la detecció d’habitatges turístics 

comercialitzats en internet i encreuament de dades amb el registre de 

turisme. 

▪ Es dota a la inspecció turística de noves eines i informació rellevant en el 

anàlisis de dades de les plataformes per a les accions de Disciplina 

Turística. 

▪ Línia ajudes per a la "sensibilització, 

conscienciació i lluita contra l'intrusisme en 

l'oferta d'allotjament turístic de la  CV. Més de 

300.000 euros per a actuacions de diverses 

entitats. 

▪ El Tribunal Suprem confirma la sanció de Turisme 

a la plataforma Airbnb per no sol·licitar ni 

mostrar el número de registre dels habitatges 

que comercialitza (12/12/2019). 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Aprovació de l'avantprojecte de la 

Llei del Fons de Cooperació 

Municipal 

D Assolit ▪ Aprovat l'avantprojecte de llei que regula el Fons de Cooperació 

Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat 

Valenciana (Ple Consell, 02/10/2020). 

▪ El Consell va aprovar el projecte de Llei en el Ple de18/12/2020. 

▪ El dia 22 de juliol de 2021 al Ple de les Corts es va presentar la llei per 

iniciar el tràmit de discussió de les esmenes a la totalitat, estant prevista 

la seua aprovació final entre els mesos de setembre i octubre de 2021. 

▪ Aprovada la Llei 5/2021, de 5 de novembre, de la Generalitat, reguladora 

del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors 

de la Comunitat Valenciana. En vigor des de l'11 de novembre 2021. 

Enllaç a la Llei 5/2021 Fons Cooperació Municipal 

 

▪ El Fons ja es va implementar reglamentàriament a 

través del Decret 51/2017 del Consell. Ja s'han 

distribuït des de 2017 un total de 40 milions 

d'euros cada anualitat per part de la Generalitat, 

així com les xifres corresponents de les 

diputacions. 

▪ El Consell declara la tramitació urgent de la línia 

del Fons de Cooperació Municipal per a pal·liar 

els efectes de la COVID-19 en municipis turístics 

(15/05/2020). 

▪ Fons cooperació 2021, 40 M€. Pagat als 

ajuntaments. 

▪ Fons Cooperació 2022, 40 M€. Elaborada la 

resolució d´adjudicació del fons i pendent de 

publicar la resolució (17/02/2022). 

 

Estratègia d'implantació de 

mancomunitats d'àmbit comarcal 

per a la millora de la prestació de 

serveis públics comuns 

D Assolit ▪ Les Mancomunitats estan en marxa en el procés de constituir-se en 

Mancomunitat d´àmbit comarcal. 

▪ El Consell incrementa un 40 % les ajudes 

destinades a les mancomunitats de la Comunitat 

Valenciana, de manera que en la convocatòria de 

2020 es destinaren un import global d'1 M€. 

▪ Convocatòria d´ajudes a les mancomunitats de 

l´any 2021 per valor d’1 M€. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/10/pdf/2021_11365.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Aprovació del Pla Estratègic de 

Turisme 2020-2025 de la Comunitat 

Valenciana 

D Assolit ▪ Aprovat en el Ple del Consell Valencià de Turisme del 29/07/2020. 

▪ El Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana mobilitzarà, en 

els pròxims cinc any, entre el sector públic i privat, , quasi 2.000 milions 

d'euros d'inversió per a modernitzar i impulsar el turisme. 

▪ Aquest document contempla la primera estratègia 

autonòmica que alinea la política turística amb 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 

Nacions Unides i incorpora la seguretat i la 

resiliència com a línia estratègica arran de 

l'impacte de la pandèmia *Covid-19. 

▪ El Pla estratègic de turisme, presentat al febrer 

2020, s'ha modificat després de la crisi per la 

COVID-19 i es va validar al Consell Valencià de 

Turisme. 

Enllaç al Pla Estratègic Turisme 20-25 

 

Cimera de municipis en risc de 

despoblament 

D Assolit ▪ Aquesta cimera està dins del Conveni amb les Universitats per a la 

Càtedra Avant. La situació de pandèmia ha retardat posar en marxa 

aquesta acció. 

▪ El 31 de maig i l’1 de juny de 2022, es va celebrar a la Universitat Jaume I 

de Castelló, el 1er Encontre Nacional de Càtedres i Centres d’estudi del 

despoblament.  

Enllaç a la web de la Càtedra Avant. 

▪ La Càtedra està organitzant amb la DG Avant un 

cicle de jornades amb temàtica sectorial, en els 

pobles Avant. S’han organitzat sis jornades 

(Llutxent -innovació-; Sant Mateu – ramaderia-; 

Xera – agricultura-; Montanejos – turisme; 

Beniarrés - educació i; Fageca – habitatge. Les 

conclusions d’aquestes jornades s’han traslladat 

a la cimera. 

 

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2020_2025_Plan_Estrategico_de_Turismo_de_la_CV.pdf
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/4NC0QMLVAAWAH1VIX5DF6Y7UNF010YWY
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Desenvolupament del procés de 

participació ciutadana del Pla 

VegaRenHace 

D Assolit ▪ El Pla Vega RenHace obri un procés innovador de participació ciutadana. 

Ses va presentar la web del projecte, on es convida els ciutadans a 

participar a través de la bústia ciutadana (30/01/2020). 

▪ Procés participatiu. Primera sessió presencial el 12/03/2020 a Dolores; la 

crisi sanitària va transformar el procés i es celebraren tres sessions 

participatives on line més. Va culminar el 30/06/2020 amb la presentació 

a Guardamar del Segura dels principals projectes triats com a prioritaris 

per la ciutadania. 

▪ El Pla definitiu es va presentar el 17/09/2020. 

Enllaç a la web  Pla Vega RenHace 

 

▪ ▪El Pla Vega Renhace es una iniciativa que sorgeix 

d'un procés de reflexió i participació plasmat en 

28 grans línies d'intervenció concreta, que 

defineix estratègies i itineraris connectats amb les 

necessitats del Baix Segura a curt, mitjà i llarg 

termini (17/09/2020) 

▪ El pressupost de la GV per a 2021 inclou     112,5 

M€ per a l'execució de les actuacions incloses en 

el Pla Vega Renhace i plantejarà a Europa una 

sèrie de projectes vinculats. 

Enllaç Pressupost Pla Vega RenHace 2021 

▪ El pressupost de la GV per a 2022 inclou     107,9 

M€ per a l'execució de les actuacions incloses en 

el Pla Vega Renhace. 

Enllaç Pressupost Pla Vega RenHace 2022 

 

Posada en marxa de l'Oficina per a 

l'Estratègia Valenciana de 

Recuperació 

A Assolit ▪ Integrada en la Presidència de la Generalitat, en la DG de Coordinació de 

l’acció del govern (10/12/2020). 

▪ Aprovat Decret 161/2021, de 8 d’octubre, del Consell, de creació i 

regulació dels òrgans de governança de l’Estratègia Valenciana per a la 

Recuperació i de la gestió dels fons Next Generation EU (15/ 10/2021). 

Enllaç al Decret 161/2021, de governança Estratègia Valenciana de 

Recuperació. 

▪ Missió: Coordinació i canalització de les iniciatives 

que optaran a rebre fons europeus.  dialogarà 

amb tots els agents implicats; assessorarà 

empreses i administracions; dinamitzarà projectes 

estratègics i efectuarà el seu seguiment; 

identificarà possibles problemes de gestió, i 

també proposarà mesures de millora dels 

projectes presentats. 

 

https://vegarenhace.gva.es/va/inicio
https://hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2021/T0V/Informes_val.html
https://hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2022/T0V/Informes_val.html
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/15/pdf/2021_10337.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/10/15/pdf/2021_10337.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Aprovació i aplicació del Programa 

‘Viatgem a la Comunitat 

Valenciana’ 

A Assolit ▪ Regulació del programa «Bo Viatge CV 2020-21», amb ajudes directes per 

a incentivar la demanda dels serveis turístics interns per la Covid-19. (fins 

al 70% del cost amb un màxim de 600 euros per persona). En 

funcionament des de octubre 2020 fins a desembre de 2021. 

▪ El programa ha estat dotat amb 17 M€ (5 M€ en 2020 i 12 M€ en 2021). 

El Programa, en la seua II edició va continuar durant tot l’any 2022, amb 

15M€ per ajudes directes a les persones inscrites. 

Web programa BonoViatgeCV2022 

 

▪ Tres períodes per utilitzar el Bo Viatge CV: (1) del 

20 d’octubre al 31 desembre 2020 (2) del 1 de 

gener al 15 de juny 2021 (3) del 15 de setembre al 

31 desembre 2021. 

▪ En 2021 prop de 120.000 persones han viatjat 

amb el Bono Viatge i 1.539 allotjaments turístics i 

agències de viatges se van adherir a la primera 

edició del Programa. 

▪ Actualment, més de 1.000 empreses turístiques es 

troben adherides al Programa Bo Viatge 2022 i 

més de 50.000 persones han formalitzat la seua 

inscripció al Programa 2022. 

Participació activa de la Comunitat 

Valenciana en el Semestre Europeu 

A Assolit ▪ El Semestre Europeu és el marc en el qual es coordinen les polítiques 

econòmiques dels països de la Unió Europea. Permet als països de la UE 

debatre els seus plans econòmics i pressupostaris i saber com es va 

avançant en determinats moments al llarg de l’any. Des de la delegació 

de la Comunitat valenciana a Brussel·les s’han seguit els treballs del 

Semestre Europeu, que marca el procés de reformes estructurals i 

d’inversions, tenint en compte la dimensió territorial de cada Estat 

Membre. 

▪ Durant 2022 cal continuar fent seguiment del Semestre Europeu donat 

que s'espera que els Estats membres presenten els seus programes 

d’estabilitat i convergència, exposant els seus plans de política econòmica 

i fiscal, com en cicles anteriors del Semestre Europeu, el mes d'abril 2022. 

▪ El seguiment del Semestre Europeu (dels Estats 

membres) es una tasca molt important, donat 

que els informes i recomanacions per país, en 

este cas Espanya, ens dona una imatge fidedigna 

de la situació econòmica i financera i de les 

mesures a prendre.  

▪ La principal novetat en el cicle 2022 serà que el 

programa nacional de reforma (PNR) exercirà un 

doble paper. A més del seu paper en el Semestre 

Europeu, el PNR també complirà un dels dos 

requisits d'informació semestral dels Estats 

membres en el marc del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència. Per tant cal continuar 

en el seguiment durant este període. La 

Comunitat valenciana haurà de seguir molt de 

prop este procés i col·laborar en tot allò que siga 

possible amb el govern de la nació. 

file:///C:/Users/D24342856R/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8SZZTMG3/BonoViatgeCV2022
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Aprovació del decret regulador de 

l'allotjament turístic 

A Assolit ▪ Aprovat el Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d’aprovació del 

Reglament regulador de l’allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. 

Enllaç al Decret 10/2021  

▪ Fundeix en una sola norma els decrets específics 

per a cada tipus d'allotjament, tractant 

d'homogeneïtzar aquesta regulació. Inclou com a 

nova modalitat l'alberg turístic, sense distinció 

d'urbà o rural, i la tipologia d'hotel-balneari. 

 

Estratègia Valenciana de l'Hidrogen 

Verd 

A Assolit ▪ Signat, el 14/12/2020, el protocol de col·laboració per al desplegament de 

l'Estratègia valenciana de l'hidrogen verd, entre la Generalitat i entitats i 

empreses innovadores de la CV. 

▪ 18 empreses i associacions empresarials signen el 

conveni (14/12/2020). 

▪ La GVA amb els integrants de les empreses i 

associacions treballen actualment en l’elaboració 

del PERE, del hidrogen i en col·laboració del 

ministeri. 

 

Avaluació del primer any de 

vigència dels Acords ‘Alcem-nos’ 

A/B Assolit ▪ Avaluació del primer any de l’acord Alcem-nos social el 14/09/2021. El 88 

% de les actuacions previstes (en total 357) es troben en execució o han 

acabat. la Comunitat Valenciana ha mobilitzat més de 4.523 M€ a través 

de les accions previstes. 

 

▪ Creació d'una nova mesa de diàleg, dins de l'acord 

general Alcem-nos', de seguiment dels fons 

europeus (14/09/2021). 

Campanyes de reactivació turística A/B Assolit ▪ Desenvolupament de la creativitat d’una campanya i execució d’un pla de 

mitjans per a la promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana 

en àmbit autonòmic, nacional i internacional en els principals mercats 

emissors, amb l’objectiu de posicionar la marca i reactivar l’activitat 

turística a la nostra destinació, sota el claim “Mediterrani en Viu” i una 

estratègia de producte. 

 

▪ Es va iniciar al juliol de 2021 i té un termini de 

finalització fins a juny de 2022. 

▪ La inversió prevista arriba als 8.445.800 €. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/02/08/pdf/2021_999.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Pla Itinerant. Identificació i dotació 

de professions bàsiques per a zones 

Avant 

A/B Assolit ▪ L'objectiu d'este programa és la recerca i mobilització de professionals 

itinerants per a prestar serveis bàsics necessaris als diferent municipis, 

evitant desplaçaments dels veïns i veïnes de les zones Avant. 

▪ En València s’han adherit 47 municipis de la Mancomunitat de la Vall 

d'Albaida, Serranía i Rincón de Ademuz (30/06/2022). 

▪ En Alacant s’han adherit 27 municipis de les comarques del Comptat- 

Alcoià, Marina Baixa i Marina Alta (30/06/2022). 

▪ En Castelló s’han adherit 76 municipis de les comarques de l’Alt Palància, 

Plana Baixa-Mijares, Alt Maestrat-Penyagolosa i Els Ports (30/06/2022). 

Enllaç al Pla Itinerant 

▪ L’objectiu es estendre aquest programa a totes les comarques de la 

Comunitat Valenciana amb risc de despoblament. 

 

▪ En la fase de programa pilot es van adherir 25 

municipis de l’Alt Palància a Castelló, i des de 

l’estiu 2021 conten amb podologia, psicologia, 

perruqueria, fusteria, fontaneria, electricitat, 

veterinària, entre d’altres professionals 

(24/07/2021). 

▪ El Pla Itinerant està inclòs en el conveni amb la 

FVMP per al desenvolupament de programes al 

territori, ajudes, assessorament i col·laboració en 

matèria de despoblament. 

Impuls de l’estratègia de 

recuperació i màxim aprofitament 

dels fons europeus 

A/B Assolit ▪ Ampliació de projectes tractors fins a un total de 22 projectes, mitjançant 

un procés participatiu a través de la realització d'una sèrie de reunions 

entre els agents, ja siguen interns i/o externs, en les quals s'han 

identificat els projectes alineats amb les prioritats europees i nacionals. 

▪ Aquest procés participatiu s'estructura en 4 

fases, en les quals s'estableixen uns objectius a 

aconseguir sota una metodologia específica, tot 

això en el marc d'una programació temporal 

que permeta l'obtenció dels resultats esperats 

en un termini no excessiu. 

 

Estudi de l'impacte i necessitats 

generades per la presència 

d'organismes internacionals en la 

CV (OTAN, ONU, EUIPO) 

A/B En execució ▪ En elaboració estudi sobre l'impacte econòmic i social dels organismes 

internacionals en la CV.  

▪ L’estudi avaluarà l'aportació reputacional i 

tractora per a la Comunitat Valenciana. 

https://avant.gva.es/va/itinerant
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Programa ‘Connexió Europa’ de 

contractació en ajuntaments i 

mancomunitats de personal auxiliar 

per a la captació de fons europeus 

V/A En execució ▪ Convocatòria per a l’exercici 2022 del Programa de contractació de 

personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus, en el marc del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGV, 16/06/22). 

Enllaç al procediment 

▪ Termini de presentació de sol·licituds del 17 de 

juny al 8 de juliol de 2022.  

▪ Es podrà contractar 335 persones i té un 

pressupost global de 15,4 M€.  Les contractacions 

tindran una durada màxima de 18 mesos. 

▪ S’han presentat 2.200 sol·licituds i està en marxa 

el procés de selecció 

 

Pla de sostenibilitat de destinacions 

turístiques 

V/A En execució ▪ El Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins 

(PSTD) està finançat enterament per fons europeus Next Generation EU, 

l'instrument temporal de recuperació de la UE.  Previstes tres 

convocatòries: 2021, 2022 i 2023. Suposen per a la CV una transferència 

de més de 139 M€ de Fons Next Generation EU. 

▪ Convocatòria PSTD 2022. Termini de sol·licitud des de l'1 d'abril fins al 17 

de maig 2022. En fase de valoració; aprovació prevista en novembre 

2022. 

 

▪ Convocatòria PSTD 2021. Aprovats 11 PSTD, amb 

50 M€. 

Pla de digitalització del sector 

turístic 

V/A Assolit ▪ El Pla d'acció per a la transformació digital de l'empresa turística està 

impulsat per Turisme CV i el Consell Autonòmic d'Economistes, amb un 

conveni dotat amb 20.000 euros.  

▪ Presentació de la nova guia per a la transformació digital de l'empresa 

turística al CdT d'Alacant (31/05/2022), al CdT de València (6/06/2022) i 

al CdT de Castelló (7/06/2022). 

 

▪ El conveni engloba accions d'informació, difusió, 

sensibilització i conscienciació dirigides a 

l'empresari i al sector professional. Inclou 

activitats de difusió i formació a través de la 

Xarxa CdT. 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22572&version=amp
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Presentació de l'avantprojecte de 

llei integral de lluita contra el 

despoblament de la Comunitat 

Valenciana 

V/A Assolit ▪ Previsió d’aprovació de l’avantprojecte en Consell: setembre 2022.  

Enllaç a la tramitació de la normativa 

 

▪ Termini per al·legacions, suggeriments o 

observacions des de 29/06 al 20/07/2022. 

 

Posada en marxa de la Plataforma 

Interactiva ‘En Obert’ per a la gestió 

de fons europeus 

V/A Assolit ▪ Portal web posat en marxa al juny 2022. 

Enllaç al  Portal GVANEXT  

▪ Portal GVANEXT amb informació sobre les 

convocatòries i ajudes de la GV finançades per 

fons del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. També inclou informació sobre les 

convocatòries d'ajudes i licitacions de contractes, 

finançades amb fons europeus, gestionades 

directament pel Govern d'Espanya o per la Unió 

Europea. 

 

 
 
 
 
 

https://presidencia.gva.es/va/procesos-abiertos1/-/asset_publisher/Jgs4019UyW5D/content/avantprojecte-de-llei-de-la-generalitat-integral-de-mesures-contra-el-despoblament?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Jgs4019UyW5D_assetEntryId=361787438&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Jgs4019UyW5D_redirect=https%3A%2F%2Fpresidencia.gva.es%2Fca%2Fprocesos-abiertos1%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Jgs4019UyW5D%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Jgs4019UyW5D_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Jgs4019UyW5D_assetEntryId%3D361787438
https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/inicio
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Impulsarem la figura de l'assistent 

personal que possibilite una vida 

independent i autònoma, amb 

especial dedicació a la població 

infantil. Persona d’Assistència 

Terapèutica Infantil (PATI) per a 

persones menors de divuit anys 

M Assolit ▪ El 3 de desembre de 2019, coincidint amb el Dia Internacional de les 

Persones amb Discapacitat, es va presentar la campanya 'No hi ha 

límits' per donar a conèixer la figura de l'assistent personal, en 

col·laboració amb les entitats del sector. L’assistent personal 

desenvolupa allò establert en la Llei 39/2006 d’autonomia personal i 

atenció a persones en situació de dependència. 

▪ El 28 de gener de 2020 la DG d’Atenció Primària i Autonomia 

Personal va dictar les instruccions que regulen la figura de la 

Persona d’Assistència Terapèutica Infantil (PATI). 

▪ En febrer de 2020 s’informa que ja s'ha inclòs en el catàleg del 

Sistema d'Atenció a la Dependència la PATI (03/02/2020). 

▪ S’ha iniciat el procediment per a incorporar la figura de l'assistent 

personal i el o la professional d'assistència terapèutica infantil (PATI) 

per a xiquets i xiquetes en situació de dependència en el Decret 

62/2017, de 19 de maig, que estableix el procediment per a 

reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema 

públic de serveis i prestacions econòmiques (02/11/2021) 

▪ La PATI va ser incorporada de manera definitiva al cos normatiu amb 

el Decret 102/2002, que modifica, millora i actualitza el Decret 

62/2017, aprovat pel Consell el 5 d’agost de 2022: 

Enllaç al Decret 102/2022, de 5 d'agost 

 

▪ La PATI és compatible, en determinades 

circumstàncies, amb els serveis de 

prevenció de situacions de dependència 

i de promoció de l’autonomia personal. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7569.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Esborrany de Decret pel qual es 

regula la coordinació 

interadministrativa, la col·laboració 

financera en matèria de serveis 

socials i la coordinació amb els 

equips professionals de serveis 

socials d’atenció primària de 

caràcter bàsic 

M Assolit ▪ El Consell aprova el Decret 38/2020, de 20 de març, de coordinació i 

finançament de l'atenció primària de serveis socials (DOGV de 

06/05/2020). 

▪ Enllaç al Decret 38/2020 

▪ Este decret es dicta en desenvolupament 

de la Llei 3/2019, de la Generalitat, de 

Serveis Socials Inclusius. 

▪ Es pretén així regular el règim jurídic 

d’esta coordinació interadministrativa i 

estructurar el sistema conferint-li la 

imatge d’un sistema de protecció social 

fort. 

▪ L’òrgan de col·laboració i coordinació 

interadministrativa (OCCI) es va 

constituir el 24 de novembre de 2020. 

▪ El 25 de febrer de 2021 es va celebrar la 

segona reunió de l’OCCI i es va presentar 

la proposta del Pla d’Infraestructures de 

Serveis Socials de la Comunitat 

Valenciana. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3210.pdf


Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives  
  

 

                  M: Seminari Montanejos (juliol19) D: Seminari Dénia (febrer20) A: Ayora (octubre20) A/B: Albocàsser/Benasal (juliol21) V/A:La Vila Joiosa/Altea (febrer22)    15  

 

Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Finançament per a entitats locals de 

programes d'igualtat o inserció 

sociolaboral de dones 

M Assolit ▪ El 26 de desembre de 2019 es publica la resolució per la qual es 

concedeixen les ajudes econòmiques destinades a entitats locals per 

al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre 

dones i homes o la inserció laboral de les dones. 

▪ S’han finançat 30 programes per un import total de 161.630€. 

▪ Mitjançant resolució de 22 de juny de 2021 es convoquen ajudes 

econòmiques dirigides a entitats locals per a l'exercici 2021.                      

Enllaç DOGV 29/06/2021 Resolució 21/06/2021 

▪ S’ha publicat la resolució de 21 de desembre de 2021 de concessió 

de ajudes en l'exercici 2021.                                                                                   

Enllaç DOGV 27/12/2021  Resolució 21/12/2021 

▪ S’han finançat un total de 132 programes amb un import total de 

413.128,59 euros: 

• 273.697,69 euros destinats a 88 programes que fomenten la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

• 139.430,90 euros destinats a 44 programes formatius o de 

millora de la inserció laboral de les dones. 

▪ Per a l’exercici 2022, s’ha publicat la resolució de 30 de desembre de 

2021, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per 615.000 

euros dirigides a entitats locals per al desenvolupament de 

programes que fomenten la igualtat entre dones i homes o la 

inserció laboral de les dones.                     

Enllaç DOGV 21/01/2022 Resolució 30/12/2021 

 

▪ Amb estos programes, a banda de 

fomentar polítiques d’igualtat 

impulsades per entitats menors, es 

contribueix a combatre el despoblament 

i a impulsar polítiques d’inserció 

sociolaboral en entorns rurals. 

 

file:///C:/Users/D24342856R/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8SZZTMG3/Resolució%2021/06/2021
https://dogv.gva.es/va/disposicio?sig=011833/2021&url_lista=
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_413.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Afavorir l’associacionisme i la 

iniciativa de la gent jove en àmbits 

territorials que, normalment, no 

tenen accés a ajudes públiques 

(1000 x 100) 

M Assolit ▪ Publicat al DOGV, el 28 d’octubre de 2019, la convocatòria dels 

premis IVAJ-Carnet Jove Mil x Cent 2019. 

▪ El 26 de desembre de 2019 es va publicar en la web de l’IVAJ la 

resolució de concessió dels premis per part del Director General. 

▪ Es van presentar 89 projectes, dels quals van resultar premiats 44: 8 

de la província de Castelló, 31 de València i 5d’Alacant. 

 

▪ Amb motiu de la pandèmia es van parar 

les accions. Està contemplat al 

pressupost 2022. 

Reforçar la col·laboració entre el 

Ministeri de l'Interior (Secretaria 

General d'Institucions 

Penitenciàries) i la Vicepresidència i 

Conselleria d´Igualtat i Polítiques 

Inclusives (Institut Valencià 

d´Atenció Social-Sanitària- IVASS) 

per al compliment de penes de 

treball en benefici de la comunitat 

M Assolit ▪ Durant el procés d’elaboració del conveni es va ampliar l’àmbit de 

realització dels treballs a favor de la comunitat a altres centres 

propis, més enllà dels gestionats directament per l’IVASS. 

▪ En base a això, el conveni va ser impulsat per la DG 

d‘Infraestructures de Serveis Socials. 

▪ El conveni va ser aprovat pel Consell el 17 de gener de 2020.  

▪ Es facilita així el compliment d’estes 

penes de treball amb la necessària 

mirada cap a la reinserció i reeducació de 

les persones penades. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Elaboració del Decret pel qual es 

regula i aprova el mapa de serveis 

socials de la Comunitat Valenciana 

D Assolit ▪ El Consell declara urgent la tramitació del projecte de decret que 

regula el mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana 

(13/03/2020). 

▪ S’ha consensuat amb la participació d’ajuntaments, FVMP, 

Diputacions, Universitats, col·legis professionals i persones expertes. 

▪ El 26 de febrer de 2021 el Consell aprova el Decret de regulació del 

Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana.  

Enllaç al Decret 34/2021 

▪ El 26 de novembre de 2021 el Consell aprova el Decret 188/2021, 

del Consell, de modificació del Decret 181/2017 (acció concertada 

per a la prestació de serveis socials); del Decret 59/2019, (ordenació 

del sistema públic valencià de serveis socials); del Decret 38/2020 

(atenció primària de serveis socials); i del Decret 34/2021 (mapa de 

serveis socials). 

Enllaç al Decret 188/2021 

 

▪ Per a l'elaboració del mapa s'han tingut 

en compte aspectes com la baixa 

densitat demogràfica, l'alta dispersió 

geogràfica i el risc de despoblament, a fi 

de garantir una oferta de prestacions i 

serveis equivalents als existents en tot el 

territori. 

▪ El decret 188/2021, de 26 de novembre, 

del Consell, modifica el Decret 34/2021, 

del Consell, del Mapa de serveis socials 

de la Comunitat Valenciana, per a ajustar 

els terminis de l'elaboració dels plans 

estratègics de caràcter zonal al Pla 

Estratègic de serveis socials, així com al 

procés de zonificació i per a establir 

l’aprovació. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/04/15/pdf/2021_3768.pdf
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?sig=011544/2021
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

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 

D Assolit ▪ El 17 de setembre de 2017 es va signar el Pacte Valencià contra la 
Violència de Gènere i Masclista. La mesura 25 de l'objectiu 1.6 
consisteix en la «Creació i impuls de l'Estratègia Valenciana contra la 
Violència Sexual, la coordinació del qual correspon a la Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

▪ El 17 de setembre de 2019 es celebra el segon aniversari del pacte, 
reunió on s’acorda que l’impuls d’una estratègia valenciana contra 
les violències sexuals correspondrà a la comissió de seguiment del 
pacte. 

▪ El 2 de març de 2020, es crea un grup de treball motor de redacció 
de l’estratègia. 

▪ En la comissió de seguiment del pacte de 20 de novembre de 2020 
es presenta el document base i el primer esborrany de l’estratègia, 
organitzat en mesures i accions i articulat entorn de tres eixos. 

▪ De novembre 2020 a març 2021 el text és ampliat en la seua 
contextualització i es reben aportacions i dades relatives a violències 
sexuals per part d’ entitats especialitzades. 

▪ En la comissió de seguiment del pacte celebrada el 31 de març de 
2021 es determina continuar avançant en l'elaboració de l'Estratègia 
valenciana contra les violències sexuals i obrir a les aportacions per 
part de totes les Conselleries. 

▪ Es realitza un període de consulta, aportacions i revisions per part de 
tots els departaments del Consell, de març a juliol 2021. 

▪ Una vegada elaborada, es presenta en la reunió extraordinària del 
Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista del 21 de 
juliol de 2021. 

▪ S’informa al Consell el 23 de juliol de 2021 de la I Estratègia 
valenciana contra les violències sexuals 2021, amb les 
incorporacions fetes en la reunió del Pacte del dia 21. 

 

▪ L'estratègia, que és la primera d'aquestes 

característiques a la Comunitat 

Valenciana, compta amb 3 eixos que 

s'estructuren en 10 àmbits, 53 objectius i 

183 mesures, amb què es pretén unir 

esforços, coordinar i reforçar les 

estructures existents d'atenció integral a 

la víctima i activar mecanismes de 

prevenció, detecció i derivació al recurs 

assistencial adequat  

▪ Es basa en una mirada oberta, d’ampli 

espectre, interseccional: 

• EIX 1: Informació, sensibilització i 

prevenció 

• EIX 2: Investigació, formació i detecció 

• EIX 3: Intervenció, recuperació i suport 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Elaboració del Decret d’acolliment 

familiar i estatut de famílies 

acollidores 

D Assolit ▪ En el marc de la llei de garanties i drets de la infància i adolescència 

de la Comunitat Valenciana, i amb la prioritat d’impulsar l’acolliment 

familiar i la desinstitucionalització de xiquets, xiquetes i adolescents, 

s’ha elaborat de forma consensuada amb les entitats de famílies 

acollidores, professionals, Universitats i entitats dels drets de la 

infància el nou decret pel qual es regula l’acolliment familiar en la 

Comunitat Valenciana. 

▪ El Consell aprova el Decret 35/2021, de 26 de febrer, de regulació de 

l’acolliment familiar (DOGV de 08/03/2021) 

Enllaç al Decret 35/2021 

▪ Este decret desenvolupa la Llei 26/2018, 

de drets i garanties de la infància i 

l’adolescència, arreplegant en un únic 

text normatiu, de manera integral, tots 

els aspectes relacionats amb l'acolliment 

familiar en la Comunitat Valenciana i, 

unificant i homogeneïtzant amb esta 

norma que centra la seua mirada en els 

drets de la infància i en l’interés superior 

dels xiquets i xiquetes. 

▪ Aquest nou decret inclou tant la 

proposta de decret d’acolliment familiar 

i estatut de famílies acollidores com el 

decret 1/2018, 12 de gener, del Consell, 

pel qual es regula el procediment per al 

reconeixement de la prestació 

econòmica per al sosteniment de la 

criança en famílies acollidores. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/03/08/pdf/2021_2374.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Posada en marxa del Projecte Pilot 

de Patrocini Comunitari a la 

Comunitat Valenciana: 

Agermanament Comunitari Valencià 

D Assolit ▪ Les famílies arribaren a Espanya el dijous 24 de setembre de 2020. El 

dilluns 5 d'octubre es van traslladar als municipis d’acollida per 

l'experiència pilot (on s’incorporaren al programa, amb una durada 

de 24 mesos). 

▪ Es tracta de cinc famílies integrades per 23 persones de distintes 

edats procedents dels camps de refugiats sirians del Líban. 

L'experiència tindrà una duració de 18 mesos ampliables a 24 i s’està 

desenvolupant en cinc municipis: València, Alaquàs, Almassora, Calp 

i Cocentaina. 

▪ El Ple del Consell en data 23 d’octubre de 2020 va aprovar un 

conveni amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, 

l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats a Espanya 

(ACNUR) i les entitats socials Servei Jesuïta a Migrants d’Espanya, i 

Càritas Diocesana d’Orihuela-Alacant, de Segorbe-Castelló i de 

València, per a desenvolupar en el territori valencià una experiència 

pilot de patrocini comunitari en matèria d’acolliment i integració de 

persones beneficiàries de protecció internacional. 

Enllaç al Conveni 

 

▪ El Projecte de patrocini comunitari està 

impulsat per la Conselleria d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives de la Generalitat 

Valenciana, ACNUR, la Secretaria d'Estat 

de Migracions i gestionat per les Càritas 

Diocesanes de Segorbe-Castelló, 

València i Orihuela-Alacant. 

▪ S’estan realitzat dos experiències pilot a 

tot l’Estat: una a Euskadi i l’altra al 

nostre territori, a la Comunitat 

Valenciana. 

▪ PGV 2021: 250.000 euros. 

▪ PGV 2022: 250.000 euros. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/03/31/pdf/2021_3115.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Estratègia sobre envelliment actiu i 

lluita contra la soledat no desitjada 

amb especial atenció als entorns 

rurals. Desenvolupament de l’ordre 

de bases 

D En execució ▪ En relació a l’estratègia, durant l'estiu de 2021 es van reprendre els 

grups de treball i la dinamització mitjançant qüestionaris i sessions 

presencials en les tres províncies. L'esborrany de l’estratègia va ser 

retornat a les persones participants, que l'han validat. 

▪ Actualment es troba pendent que les diferents conselleries 

implicades assumisquen o redefinisquen les línies d'actuació de 

l'estratègia, a partir de setembre.  

▪ Està previst que la finalització de l'elaboració de l'estratègia tinga 

lloc en l'últim trimestre de 2022. 

▪ En 2022 s'ha tramitat una convocatòria de subvencions, destinada a 

entitats del tercer sector d’acció social per a finançar exclusivament 

programes de lluita contra la soledat no desitjada per import de 

750.000€ i una altra per a municipis de menys de 2.000 habitants, 

per finançar programes d’atenció a persones majors en el món rural 

per import de 500.000€. Ja han obtingut informe favorable 

d'advocacia i ja ha sigut fiscalitzada. Està pendent de publicació. 

▪ En 2021 es van modificar les finalitats de l'eix de persones majors en 

la convocatòria de subvencions dirigides a la realització de 

programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social 

amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de 

l’IRPF per donar cobertura a programes de lluita contra la soledat no 

desitjada i inclusió digital, desenvolupats per entitats sense ànim de 

lucre integrades per persones joves, entre altres. La resolució va 

subvencionar amb 1’3 milions d’euros estes entitats i s’ha mantingut 

durant 2022. 

▪ d'1.300.000 €. per a 2022, s'han mantingut aquestes finalitats en la 

convocatòria d'IRPF. 

 

▪ La situació d’emergència sanitària per la 

pandèmia mundial de COVID-19 va 

impossibilitar el desenvolupament en 

2020 dels grups de treball amb la 

participació directa de les persones 

majors, entitats i persones expertes. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Programa «CuideM» A Assolit ▪ El 30 de març de 2021, la vicepresidenta indica en la Comissió de 

Política Social i Ocupació de les Corts Valencianes, que “un dels 

objectius és continuar avançant en la "desinstitucionalització del 

sistema de dependència" amb la posada en marxa de programes 

com 'CuideM', que busca donar "una atenció domiciliària, integral i 

moderna al mateix temps que es fa una intervenció integral, 

assistencial, preventiva, rehabilitadora i psicoeducativa". 

▪ El 23 de juliol de 2021 el Consell va ser informat del “Programa 

CuideM” d’atenció integral a les persones majors de la Comunitat 

Valenciana. 

▪ En 2022 es destinaran 35,6 M€ al 

programa 'CuideM'  

▪ L'objectiu d'este programa es  dissenyar i 

desenvolupar una nova  política 

d'atenció integral a les persones majors 

prioritzant el foment dels bons tractes, la 

promoció de l'envelliment actiu, la 

garantia de drets, la participació directa 

de les persones majors, la 

desinstitucionalització, l'acompanyament 

i l'atenció de proximitat. Es fonamenta 

en cinc valors:  

1. la persona com a centre de 

l'atenció,  

2. l’amigabilitat de l'entorn,  

3. la responsabilitat de 

l'administració pública,  

4. la participació i l'apoderament 

5. i la investigació i innovació. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Mapa de necessitats en matèria de 
serveis socials 

A Assolit ▪ Realitzat des de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i 

Qualitat dels Serveis Socials, a través d'una metodologia pionera a 

Espanya i que ha tingut en compte tant indicadors socials i 

poblacionals com de vulnerabilitat i edat, així com la demanda 

efectiva de recursos. Servirà de base per elaborar el Pla 'Convivint' 

d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 

▪ Aprovat pel Consell el 26 de febrer de 2021 el Decret de regulació 

del Mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana. 

Enllaç al Decret 34/2021, Mapa Serveis Socials) 

▪ Este mapa, suposa un pas més en el desenvolupament (article 26) de 

la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials 

Inclusius de la Comunitat Valenciana. Un pas determinant en 

l’ordenació del sistema. 

 

▪ Eina de planificació que garanteix una 

distribució equitativa dels recursos i 

prestacions en tot el territori valencià i 

assegurarà el principi d'igualtat i de 

proximitat de provisió́ i accés a les 

prestacions de tota la població. 

S’estableix la delimitació territorial 

precisa dels 21 departaments, les 123 

àrees i les 218 zones bàsiques. 

▪ Indicat a la presentació del Pla 'Convivint' 

d'Infraestructures de Serveis Socials 

2021- 2025. 

▪ El 26 de novembre de 2021 el Consell 

aprova el decret de modificació del 

Decret 181/2017 (acció concertada per a 

la prestació de serveis socials); del 

Decret 59/2019, (ordenació del sistema 

públic valencià de serveis socials); del 

Decret 38/2020 (atenció primària de 

serveis socials); i del Decret 34/2021 

(mapa de serveis socials). 

▪ Es modifica el Decret 34/2021 per a 

ajustar els termes d'elaboració dels plans 

estratègics de caràcter zonal al Pla 

estratègic de serveis socials de la 

Comunitat Valenciana, així com el procés 

de zonificació. 

 

file:///C:/Users/D24342856R/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8SZZTMG3/Decret%2034/2021,%20Mapa%20Serveis%20Socials
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Pla Valencià d’Infraestructures de 
Serveis Socials 

A Assolit ▪ El 15 d’abril de 2021 el president i la vicepresidenta presenten el Pla 

'Convivint' d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025, que 

suposarà una inversió de 561 M€ per a la reforma o posada en 

marxa de 247 instal·lacions, que permetran la creació de 6.600 

noves places públiques en residències i centres de dia. 

▪ El 29 de juny de 2021 se signa la resolució per la qual es publica el 

Pla Convivint, Primer Pla d’Infraestructures de Serveis Socials 2021- 

2025 Enllaç a la Resolució de 29/06/2021 

Enllaç al Pla Convivint 2021-2025 

▪ Presentat en el Palau de la Generalitat el 

14 d’abril de 2021 

▪ El 9 de juny de 2021, la conselleria i la 

Diputació de València signen un protocol 

que suposarà l'impuls al Pla 

d'infraestructures de serveis socials a la 

província de València. 

▪ Construccions sostenibles: mirada verda i 

de lluita contra el canvi climàtic. 

 

Decret pel qual es regulen els òrgans 
de coordinació, participació i 
protecció de la infància i 
l’adolescència 

A Assolit ▪ El Consell, el 14 de maig de 2021, va aprovar el Decret 60/2021, de 

regulació i coordinació dels òrgans de l'Administració de la 

Generalitat de participació infantil i adolescent, i de protecció de la 

infància i l'adolescència (DOGV de 26/05/2021) 

Enllaç al Decret 60/2021 i Correcció errades Decret 60/2021 

▪ Es tracta de donar plenitud als drets de la infància i adolescència ja 

reconeguts, especialment el de participació, desenvolupant els 

òrgans encarregats del seu desenvolupament. Així com de potenciar 

el paper actiu dels xiquets, xiquetes i adolescents com a subjectes 

de dret, tant en la defensa dels seus interessos individuals com a 

col·lectius. Volem que els xiquets, xiquetes i adolescents siguen els 

vertaders protagonistes, potenciant així que siguen ciutadans i 

ciutadanes de plens drets, ara i en el futur. 

 

▪ En desenvolupament de la Llei 26/2018, 

de 21 de desembre, de drets i garanties 

de la infància i l’adolescència. 

 

file:///C:/Users/D24342856R/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8SZZTMG3/(https:/dogv.gva.es/datos/2021/07/02/pdf
https://inclusio.gva.es/documents/172864657/173343798/CONVIVINT+Pla+Valenci%C3%A0%20d%27infraestructures+de+Serveis+Socials+2021-2025/4b364d4c-c8d4-4ae9-b966-9334fdfac528
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/26/pdf/2021_5808.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/05/pdf/2021_7266.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Més que família: Acolliment familiar 
especialitzat II 

A Assolit ▪ S’ha dut a terme un estudi de famílies que complisquen les 

característiques per a l’acolliment especialitzat 2 (amb el nom de 

“acolliment especialitzat de dedicació exclusiva”) previst en la Llei 

8/2021 de protecció integral a la infància i la adolescència. 

▪ Més enllà de complir els requisits legals, les famílies van rebre un 

curs de formació específica. 

 

▪ Hi ha set famílies que han iniciat 

l’acolliment especialitzat de 10 xiquetes i 

xiquets amb situacions sanitàries, 

emocionals i socials molt difícils. Es 

tracta d’un pilotatge. 

Programa de teleassistència 
avançada 

 

A/B Assolit ▪  Este nou model valencià de teleassistència domiciliària avançada 

està basat en els principis de protecció, seguretat i companyia, per 

almenys 50.000 persones en situació de dependència que estan en 

els seus domicilis de la Comunitat Valenciana. 

Enllaç amb la publicació de la licitació  Plataforma de licitació de 

l'Estat 

▪ Inclou programes com: atenció psicosocial, promoció de 

l’envelliment actiu i saludable, prevenció i detecció de deterioració 

cognitiva, telemonitorització de persones amb malalties cròniques, 

teleassistència com a suport a la persona cuidadora o protocols 

especials com atenció en situacions de dol, prevenció del 

maltractament i del suïcidi o atenció en situació de contingència i 

grans catàstrofes. 

 

▪ Amb la implantació del servei de 

teleassistència avançada es preveu la 

creació de 100 llocs de treball estables, 

no deslocalitzables i ben remunerats. Per 

a desenvolupar-ho comptarà amb la 

participació de 452 entitats locals de 

tota la Comunitat Valenciana. 

▪ Aporta suport tecnològic complementari 

dins i fora del domicili, així com la 

interconnexió amb els serveis 

d’informació i professionals de 

referència socials i sanitaris, 

desenvolupant processos i protocols 

d’actuació en funció de la situació de 

necessitat d’atenció detectada. 

▪ Evita la desinstitucionalització, promou 

ocupació localitzada i dona suport a la 

inclusió dels serveis en les zones rurals. 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d0da4a97-e2dc-4f8d-b67c-84629fbbaed7/DOC_CN2021-028228.html?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d0da4a97-e2dc-4f8d-b67c-84629fbbaed7/DOC_CN2021-028228.html?MOD=AJPERES
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Posada en marxa del projecte del 
Llibre de vida 

A/B Assolit ▪ L’article 49 del Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell de 

regulació de l'acolliment familiar regula el Llibre de Vida. 

▪ Tots els xiquets, xiquetes i adolescents que es troben en acolliment 

familiar o residencial disposaran d'un llibre de vida amb els 

esdeveniments més importants i significatius de les seues vides, com 

a document gràfic de la seua pròpia història. 

▪ El llibre ja està fet, s’està maquetant. 

▪ El llibre de vida està format per 4 

elements: 

• El manual o guia d’instruccions 
• Les fitxes per a complimentar 
• La carpeta per a introduir les fitxes 
• El cofre del tresor per tal de poder 

guardar-ho tot. 
 

Programa ALBA d’atenció itinerant i 
de recursos per a l’eixida de dones 
víctimes d’explotació sexual en 
àmbits de prostitució 

A/B Assolit ▪ El programa Alba es va posar en marxa el 15 d'octubre de 2021. 

▪ Des de l’inici del Programa fins al 31 de gener de 2022 s’han atés 707 

dones (dones ateses en el període, no la quantia d’atencions, donat 

que cada dona pot rebre un número diferent d’atencions cada mes, 

en funció de les necessitats). D’elles: 139 a Alacant, 365 a València i 

203 a Castelló. 

▪ Els equips, un en cada província, estan 

integrats per un total de 9 professionals: 

dues treballadores socials, dues 

educadores socials, una psicòloga, una 

advocada, una integradora social, una 

dona supervivent amb formació en 

mediació que assessora i acompanya 

l'equip i una administrativa. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Llei de Diversitat Familiar A/B En execució ▪ En fase final de tramitació per part de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives: 

- Aprovació de la resolució d'inici del projecte d'elaboració de la 

llei 

- Redacció de l’esborrany de l’avantprojecte de llei. 

- Tràmit d'informació pública i audiència a entitats sobre el 

projecte de Llei. 

- Consulta a les diferents conselleries 

- Compta amb informe favorable de la DG Pressupostos 

- Actualment l’avantprojecte està pendent d'informe per part de 

l'Advocacia, per a posteriorment, en setembre, enviar-lo al 

Consell per a l’aprovació. 

 

 

Decret d’atenció primerenca per a 
xiquetes i xiquets 

A/B En execució ▪ Es va realitzar el tràmit de consulta pública prèvia. 

▪ S’han realitzat reunions tècniques per treballar l’esborrany del 

decret. 

▪ Actualment es troba pendent de tancar amb les tres conselleries 

implicades (Educació, Cultura i Esport, Sanitat Universal i Salut 

Pública i Vicepresidència i Igualtat i Polítiques Inclusives), 

previsiblement en setembre. 

 

▪ Aquest decret permetrà millorar la 

necessària coordinació 

interadministrativa dels sistemes 

sanitari, educatiu i de serveis socials i 

desenvolupar un sistema d'informació de 

caràcter únic per al seu ús per totes les 

persones professionals implicades. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Avantprojecte de Llei d’accessibilitat 
universal 

V/A Assolit ▪ S’obri el tràmit d’informació pública el 23 de Juny de 2020 amb 

aportacions de pràcticament totes les entitats de diversitat 

funcional. 

▪ El 22 de setembre de 2020 es fa l’informe de Valoració de les 

aportacions i s’incorporen al primer esborrany del text articulat de la 

llei. 

▪ El 24 del mateix mes s’aprova la resolució d’inici de l’avantprojecte 

de llei i s’inicia el procediment ordinari de tramitació: informe 

justificatiu de necessitat i oportunitat, informe d’incidència en 

infància i adolescència i informe d’impacte en família. 

▪ La declaració de l’estat d’alarma el 13 de març de 2020 va paralitzar 

la tramitació de la llei i es va reprendre en juliol amb la contractació 

amb la Universitat de València s’un estudi sobre la llei. 

▪ L’1 de desembre s’inicià el procés de participació ciutadana i 

reunions amb FVMP, diputacions, agents econòmics i socials, 

associacions veïnals, de consumidors, col·legis professionals, entitats 

representatives, etc.  

▪ El tràmit de participació ciutadana (informació pública i tràmit 

d'audiència a entitats rellevants) es va poder realitzar al mes de 

desembre de 2021 (anunci publicat al DOGV de 1-12-2021), 

comptant amb: 

▪ Una vegada evacuat el tràmit de consulta a les diferents conselleries, 

es remet a les direccions generals de Pressupostos i Funció pública 

per als informes preceptius. 

▪ Incorporades totes les aportacions, està prevista la remissió al 

consellet del 7 de setembre i que el Consell l’aprove el 8 de 

setembre. 
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Decret de visat dels plans d’igualtat V/A En execució ▪ Durant 2022, s’han realitzat unes jornades tècniques en línia de 15 

hores per cadascuna per actualitzar materials de treball i la aplicació 

pràctica pel personal tècnic de la Xarxa Valenciana d'Igualtat, i poder 

oferir el millor servei possible a les empreses i entitats que vulguen 

ser reconegudes amb el segell «Fent Empresa. Iguals en 

Oportunitats».  

▪ S’han treballat uns models i formularis nous, publicats en la web, per 

tal de facilitar la tramitació a les empreses, i poder fer una més àgil 

avaluació dels plans per part de les agents d’igualtat.  

▪ En l’actualitat l’esborrany es troba redactat i publicada la consulta 

pública prèvia. 

▪ Modificacions que incorpora: 

- Exigim, a diferència del registre de plans (REGCOM), l’acord de les 

parts com a subscriptores del pla, com a requisit per a poder ser 

visat amb el segell. 

- El diagnòstic del pla és obligatori. 

- Es produeix una reestructuració de les àrees i s’incorporen de 

noves. Passem de 6 àrees generals a 12 àrees d’actuació amb 

indicadors concrets que formaran part d’un annex. D’aquesta 

manera, les empreses podran definir punt per punt, cadascuna de 

les mesures que incorporen en base als indicadors publicats. 

 

 

 

 

 

En consulta pública 
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▪ Les àrees que amb el nou decret es preveu regular són les relatives a: 

- Procés de selecció i contractació de la plantilla. Classificació 

professional, Formació. (novetat) Promoció professional. Exercici 

corresponsable dels drets a la vida personal, familiar i laboral. 

(Deixem de parlar de conciliació per a incorporar la 

corresponsabilitat)  Condicions de treball. 

- Infrarepresentació femenina. (novetat)- Retribucions i auditoria 

retributiva. 

- Prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe. (novetat)- 

Prevenció de riscos laborals – salut laboral. 

- Comunicació inclusiva i no sexista. 

- Suport a les dones treballadores víctimes de violència de gènere. 

(novetat). 
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Decrets de desenvolupament del 
Sistema Públic Valencià de Serveis 
Socials: 

- Decret pel qual es regulen el 
Consell Valencià d’Inclusió i Drets 
Socials, els Consells Locals i Zonals 
d’Inclusió, l’Òrgan de Concertació i 
l’Observatori del Sistema Públic 
Valencià de Serveis socials. 

- Decret del Consell pel qual es creen 
i regulen els Comités d’Ètica del 
Sistema Públic Valencià de Serveis 
Socials 

V/A Assolit ▪ Consulta pública prèvia (setembre de 2021). 

▪ Resolució d’inici (desembre de 2021).  

▪ Procés participatiu previ a l’audiència pública amb entitats del tercer 

sector d’acció social, universitats, sindicats, patronal, persones de 

reconegut prestigi, entitats locals,...  

▪ Celebrada audiència pública i incorporades al·legacions externes i de 

les conselleries.  

▪ Negociat en la Submesa de serveis socials.  

▪ Presentat a la Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

▪ Resposta i adaptació del text del projecte als perceptius informes 

d’Hisenda, Funció pública, Advocacia i CES-CV.  

▪ Pendents d’informe del Consell Jurídic i Consultiu de la Comunitat 

Valenciana i posterior adaptació final el text, abans d’aprovació pel 

Consell. 

 

▪ Tot el treball de la Vicepresidència està 

fet. En este moment depenem dels 

terminis i d’evacuació d’informes per 

part del CES I del CJC. 
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Pla PROELA (Priorització de les 
resolucions de persones 
diagnosticades amb esclerosi lateral 
amiotròfica-ELA). 

V/A Assolit ▪ Es van realitzar reunions amb les unitats hospitalàries i les 

associacions per resoldre el flux de comunicació entre aquestes, la 

professional de referència de serveis socials d´atenció primària i les 

persones professionals de CIPI que donen resposta a l´expedient. 

▪ S´ha realitzat el protocol i pilotatge PROELA de gestió dels 

expedients a les persones demandants de dependència que 

pateixen ELA en 3 mesos. 

▪ Es va treballar junt a les Unitat Hospitalàries de referència i les 

entitats  i associacions que atenen a les persones que pateixen ELA. 

▪ Es va presentar el dia 16 de juny de 2022 en roda de premsa 

conjunta de la Vicepresidenta i el conseller de Sanitat amb 

representants d’entitats i persones afectades per ELA, families i 

cuidadores 

▪ S’ha fet una distribució massiva de díptics informatius per tots els 

centres d’atenció primària de serveis socials, sanitaris, ajuntaments, 

mancomunitats, etc. 

 

▪ Des de la posada en funcionament del 

pla s’han tramitat 86 peticions, de les 

quals 65 s’han resolt d’acord amb els 

terminis previstos i per tant s’ha donat 

resposta a la urgència d’esta malaltia. 
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Jornada Joves i Europa V/A Assolit ▪ Estava previst fer un únic acte fent coincidir l’Any Internacional de la 

Joventut amb el Dia d’Europa però finalment s’ha optat per una 

sèrie d’activitats durant tot l’any, encara que moltes es van 

concentrar al voltant del Dia d’Europa: 

-07/05. Celebració del Dia d’Europa i presentació del vídeo 

promocional sobre joventut i Europa al Palau de Comunicacions de 

València.  

Enllaç a Any de la Joventut 

-09/05. Diàleg amb joves sobre pau, inclusió, medi ambient i 

digitalització al Centre del Carmen de Cultura Contemporània (CCCC) 

de València. 

-09/05. Trobada entre joves del Mediterrani al Palau de 

Comunicacions de València 

-16/06. Teatre “El desig de la Joventut” d’Escena Erasmus. A 

Benassal 

 

▪ Per a l’1 d’octubre està previst un acte 

als jardins de l’antic hospital de València 

amb diferents serveis europeus per a 

joves. Es denominarà “Plaça Europa”. 

https://www.instagram.com/p/CdQSQZZISyW/?utm_source=ig_web_copy_link
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Inici del procediment per a dur a 

terme un primer Pla de Resposta 

a les Emergències Habitacionals 

M Assolit ▪ El primer concurs d’adquisició d’habitatges per a l’ampliació del parc 

públic es va resoldre, el 29 de novembre de 2019, de forma 

satisfactòria. Mitjançant aquest procediment s’ha aconseguit ampliar el 

parc públic de la Generalitat en 41 habitatges per un valor de 3,2 

milions d’euros. Els habitatges es troben repartits entre diferents 

localitats de tot el territori valencià. 

▪ En total s’han adquirit, a través de tots els mecanismes d’adquisició dels 

quals disposa la Vicepresidència Segona i conselleria d’Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica, un total de 767 habitatges per valor de 43,1 

milions d’euros. 

 

 

Posar en marxa mecanismes per a 

una coordinació de les polítiques 

verdes del Consell que permeta 

avançar en el compliment de 

l’Agenda 2030 en la Comunitat 

Valenciana 

M Assolit ▪ Decret 188/2019, de 13 de setembre, de Creació de la Comissió 

Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental. 

▪ Creació de la Mesa de Diàleg Social Verd, amb representants de 

l’administració, de sindicats i de la patronal, amb l’objectiu de crear un 

marc de diàleg entre els principals agents socials al voltant de les 

polítiques públiques lligades a la transició ecològica i a la seua 

incidència en el mercat laboral. 
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Seguir en l’objectiu d’augmentar 

el parc públic d’habitatges 

mitjançant el llançament del 

Segon Pla d’Adquisició 

d’Habitatges 

M Assolit ▪ Presentació del segon Pla d'Adquisició d'Habitatge de la Generalitat, 

destinat al lloguer públic i que permetrà ampliar el parc públic en els 

234 municipis de la Comunitat inclosos en la convocatòria 

(22/09/2020). 

▪ El segon concurs d’adquisició d’habitatges per a l’ampliació del parc 

públic es va resoldre de forma satisfactòria. Mitjançant aquest 

procediment s’ha aconseguit ampliar el parc públic de la Generalitat en 

59 habitatges per un valor de 5,4 milions d’euros. 

 

▪ S’han incorporat una sèrie de millores 

respecte al primer que van a permetre 

valorar un major nombre d’ofertes. Entre 

aquestes noves apreciacions cal destacar 

els següents: 

- Es planteja excepcionalment admetre 

habitatges en construcció, sempre que 

la seua finalització siga en un termini 

inferior a 3 mesos des de la data que 

s’inicie el procediment per a 

l’adquisició. 

- S’afegeix la possibilitat que les cases 

puguen ser unifamiliars situades en el 

centre urbà de municipis inferiors a 

10.000 habitants. 

- S’admeten habitatges amb hipoteca, 

sempre que s’aporte el compromís 

subscrit per la propietat de procedir a la 

seua cancel•lació o en la formalització 

del contracte de compravenda. 

▪ L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl 

assumeix la gestió de donar d’alta els 

subministres bàsics (aigua, llum, gas, etc.). 
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Desenvolupament del Pla 
Estratègic d’Habitatge per a la 
Comunitat Valenciana 2019-2022 

M Assolit ▪ Presentació de les línies del Pla Hàbitat 20-30 (15/01/2021). Es concreta 

de manera participativa durant l’any 2020. 

Enllaç al Pla Hàbitat 20-30  

Enllaç a la web Pla Hàbitat 20-30 

▪ Proposa un nou model basat en la 

municipalització de la gestió directa de la 

política d'habitatge amb suport i 

coordinació de la Generalitat. 

▪ Ampliar el parc públic d’habitatges: segons 

l’OSHU, 88.000 llars necessiten suport per 

a accedir a un habitatge. Per això volem 

duplicar el parc d’habitatge i assolir les 

32.000 vivendes en 2030. 

 

Impuls al procés de reglamentació 

i desenvolupament de la Llei per 

la Funció Social de l'Habitatge de 

la Comunitat Valenciana 

M Assolit ▪ Aprovació del Decret 106/2021, de 6 d’agost, del registre d’habitatge de 

la Comunitat Valenciana i del procediment d’adjudicació dels 

habitatges. 

▪ El Ple del Consell aprova el decret llei 6/2020, de 5 de juny, per a 

l’ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els 

drets de tanteig i retracte 

▪ Decret 130/2021, de 1 d’octubre, d’aprovació del reglament per a la 

mobilització d’habitatges buits i deshabitats. 

▪ Enllaç al Decret 199/2021, de Creació Xarxa XALOC 

 

 

https://descargas.five.es/calab/PH2030_val.pdf
https://calab.es/pla-habitat-20-30/
https://dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2021/12753&L=1
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Regulació de l’ampliació de 
supòsits subjectes al dret de 
tanteig i retracte 

D Assolit ▪ El Ple del Consell aprova el Decret llei 6/2020, de 5 de juny, per a 

l’ampliació d’habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els 

drets de tanteig i retracte. 

Enllaç Decret Llei 6/2020 

▪ Les Corts convaliden per majoria el text del decret llei (15/07/2020) 

▪ Suposa l'exercici preferent del dret de 

compra de les administracions a l'hora 

d'adquirir un habitatge de protecció 

pública, un habitatge procedent de crisis 

immobiliàries per impagament de deutes 

hipotecaris o habitatges que es 

transmeten en grans operacions 

immobiliàries. 

 

Protocol d’assistència en 

situacions de pèrdua d’habitatge 

(protocol antidesnonaments) 

D Assolit ▪ El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica, presenta el Protocol antidesnonaments de la Generalitat, 

elaborat en coordinació amb la Conselleria de Justícia, durant la reunió 

de la Mesa Antidesnonaments (29/07/2020). 

▪ El protocol d'actuació integra una sèrie de 

mesures d'intervenció per a previndre 

situacions d'emergència que podrien 

desembocar en la pèrdua d'habitatge 

habitual per impagaments de la hipoteca o 

les quotes de lloguer, així com per a 

coordinar l'actuació institucional de 

protecció de les persones en situació 

d'emergència residencial i assegurar 

l'alternativa en cas de desnonament. 

▪ S’ha presentat la Unitat d’Ajuda davant de 

Desnonaments de la Generalitat. Es tracta 

d'un equip multidisciplinari per a donar 

resposta immediata a situacions 

d'emergència habitacional. A més, es posa 

en marxa un servei d'atenció primerenca 

per WhatsApp per a les persones 

afectades en el telèfon            722 846 606 

(07/04/2021). 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/11/pdf/docv_8832.pdf
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Estudi d’accessibilitat en edificis 
públics de la Generalitat 

D Assolit ▪ La Comissió d'Accessibilitat impulsa l'estudi d'accessibilitat en edificis de 

la Generalitat (26/02/2020). 

▪ El vicepresident ha exposat les línies de l'estudi d'edificis de la 

Generalitat a fi d'aplicar mesures de l'accessibilitat universal 

(04/03/2020). 

▪ S'han examinat 800 edificis per a comprovar la situació actual dels 

accessos als serveis públics. 

▪ Es presenten els resultats de l’estudi davant la mesa d’accessibilitat. 

(07/07/2020). 

▪ La Comissió d'Accessibilitat es va crear la 

passada legislatura per acomplir la 

normativa en matèria d'accessibilitat als 

edificis patrimoni de la Generalitat, 

especialment en aquells on es produeix 

atenció al públic. 

▪ L’estudi es basa en la realització d’un 

diagnòstic de l’estat actual del parc 

d’edificis de la Generalitat amb atenció al 

públic, com a punt de partida per abordar 

totes les actuacions necessàries per a 

garantir l’accessibilitat universal. 

Préstecs bonificats a autònoms i 

microempreses en la 

transformació sostenible dels 

espais de treball, amb la 

col·laboració de l’Institut Valencià 

de Finances 

D Assolit ▪ Amb motiu de la crisi sanitària causada per la COVID19 i les seues 

conseqüències econòmiques l’Institut Valencià de Finances ha modificat 

les condicions de les seues línies de finançament bonificades per 

adaptar-les a la nova situació. 

▪ La línia del Pla Astrea es troba dissenyada per complet i llesta per a 

posar-se en funcionament. No obstant, s’ha acordat entre la 

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i l’Institut 

Valencià de Finances, posposar el llançament d’aquest producte 

financer fins que la nova línia COVID-19 deixe d’estar en actiu, 

considerant que ambdues es dirigeixen als mateixos beneficiaris. 

▪ En el DOGV núm. 9001 de 20/01/2021 es va publicar l'Acord de 29 de 

desembre de 2020, del Consell General del Institut Valencià de 

Finances, de modificació de la convocatòria de la línia de finançament 

bonificat «IVF- Liquiditat Covid-19», que recull en el seu apartat Segon 

els préstecs associats al programa ASTREA. 

▪ L’objectiu és potenciar una transformació 

sostenible mitjançant un finançament a 

interès 0%, sempre que dites intervencions 

s’executen d’acord a criteris de 

sostenibilitat, que afavorisquen la 

descarbonització i la transició ecològica. 
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Posada en marxa del Consell de 

Participació Ciutadana per a la 

Transició Ecològica 

D Assolit ▪ Es crea el Consell de participació ciutadana sobre hàbitat sostenible. 

(17/07/2020) 

▪ L’objectiu és comptar amb instruments que permeten que els actors i 

agents socials participen de manera activa i permanent en el disseny, 

implantació, supervisió i avaluació de les polítiques d'habitatge i de 

desenvolupament sostenible, aportant el seu coneixement i experiència 

i proposant accions per a dur a terme. 

 

Impuls al desenvolupament 
normatiu per a la mobilització 
dels habitatges buits en mans de 
grans tenidors 

A Assolit ▪ El DOGV núm. 9051 (30/03/2021) publica la informació pública del 

projecte de decret del Consell, per a la mobilització d’habitatges buits i 

deshabitats. 

▪ Amb la posada en marxa del decret d'Habitatges Buits pretenem 

mobilitzar fins a 20.000 habitatges perquè isquen al mercat en règim de 

lloguer assequible. 

▪ Publicat al DOGV  núm. 9192 de 11.10.2021, el Decret 130/2021, d'1 

d'octubre, del Consell, d'aprovació del reglament per a la mobilització 

d'habitatges buits i deshabitats. 

Enllaç al Decret 130/2021 

 

▪ Correspon als poders públics complir amb 

el mandat constitucional (art. 47 CE) i 

estatutari (art. 16) i garantir l’accés a 

l’habitatge. 

▪ En l'actualitat, existeix un ampli nombre 

d'habitatges desocupats, propietat de 

grans tenidors, la mobilització dels quals 

resulta inajornable per a satisfer les 

necessitats d'habitatge de la ciutadania 

valenciana. 

▪ La norma preveu mecanismes de foment 

per a l’eixida al mercat d’aquests 

habitatges com el desenvolupament d’una 

xarxa d’intermediadors que oferiran 

habitatges buits a preu assequible o la 

possibilitat de rebre incentius per a traure 

al mercat els habitatges en règim de 

lloguer. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/11/pdf/2021_10127.pdf
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Constitució de la Xarxa per 
l’ampliació del parc Públic 
Municipal 

A Assolit ▪ S’ha desenvolupat la Xarxa per a l’ampliació del parc Públic Municipal a 

través de la signatura del conveni de col·laboració amb els ajuntaments 

per a cedir els drets de tanteig i retracte. 

▪ En total, s’han signat un total de 25 convenis amb municipis de la 

Comunitat Valenciana que s’incorporen a la Xarxa per a l’ampliació del 

parc públic municipal. 

▪ S’ha presentat el Pla Adha-Ajudes a Entitats Locals per a l'adquisició 

d'habitatges, amb una dotació de 10 milions d’euros, per que els 

municipis puguen adquirir noves habitatges i ampliar el seu parc públic 

(23/06/2021). 

Enllaç web Pla Adha 

 

▪ Amb l’objectiu d’aconseguir un parc públic 

d’habitatge sòlid i estable en els municipis, 

la Generalitat facilita l’adquisició 

d’habitatge per part dels ajuntaments, 

cedint els drets de tanteig i retracte. 

▪ Es considera que és el mitjà idoni per a 

consolidar el patrimoni públic 

d’habitatges, donat que aquests immobles, 

en la majoria de casos, estan en condicions 

de ser posats a disposició de la ciutadania 

amb caràcter immediat. 

▪ A més, per donar suport financer als 

municipis s’ha desenvolupat el Pla ADHA, 

que permet el finançament fins al 100% de 

les adquisicions que es duguen a terme en 

el municipi. 

 

https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/pla-adh
https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/pla-adha
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Elaboració del Mapa d’Habitatges 
Públics a la Comunitat Valenciana 

A Assolit ▪ S’ha presentat el Catàleg d'habitatge públic i amb fins socials de la 

Comunitat Valenciana davant del Ple de l'Observatori de l'Habitatge i 

Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana (Ohsu) (3/06/2021). 

▪ S'ha col·laborat en l'actualització del 

Catàleg d'Habitatge Públic i amb finalitats 

Socials de la Comunitat Valenciana (versió 

de juny 2021) aportant les dades de tots 

els municipis de menys de 10.000 

habitants. Això inclou: nombre 

d'habitatges, estat de conservació, tinença 

i si estan o no en ús. 

▪ El Catàleg de l'Observatori de l'Hàbitat que 

recull aquestes dades es va presentar en la 

jornada celebrada el 3 de juny 2021 a 

l'aula magna de l'Escola Tècnica 

d'Enginyeria de l'Edificació de la 

Universitat Politècnica de València. 

 

Impuls del procés d’actualització 
de les normes d’habitabilitat en la 
Comunitat Valenciana 

A Assolit ▪ El 28 de gener 2021 es va celebrar la Jornada de constitució de la 

Comissió per a la revisió de la normativa de Disseny i Qualitat de la 

Comunitat Valenciana. 

▪ S’ha iniciat la tramitació de l’esborrany de 

decret de revisió de la normativa de 

disseny i qualitat de la Comunitat 

Valenciana. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Desenvolupament d’un pla 
d’ajudes d’impuls a la innovació i 
recerca aplicada per a la transició 
ecològica en l’arquitectura 

A Assolit ▪ Pla IRTA. Resolució de 26 d’abril de 2021, de la Direcció General 

d’Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per a 

2021 les subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i 

desenvolupament de producte, d’impuls a la transició ecològica i 

innovació en l’entorn construït. Pla IRTA d’impuls a la innovació i 

investigació aplicada per a la transició ecològica en l’arquitectura. 

Enllaç al Pla IRTA 2021  

 

▪ L’objectiu és promoure la resiliència 

territorial de la Comunitat Valenciana i de 

forma alineada amb les directrius 

europees i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

▪ Es persegueix el foment de la transició 

ecològica de l’entorn construït així com 

l’impuls a la innovació com a mecanisme 

fonamental per a abordar els reptes als 

quals ens enfrontem, sempre garantint el 

respecte a la natura, el benestar social i un 

creixement equilibrat que responga a les 

necessitats de la ciutadania sense 

comprometre la qualitat de vida de les 

generacions futures. 

Impuls a l’especialització del torn 
d’ofici en matèria de 
desnonaments (formació, 
assessorament i intermediació, 
amb la col·laboració dels col·legis 
d’advocats i advocades de la 
Comunitat Valenciana. 
(Col·laboració amb la Conselleria 
de Justícia, Interior i 
Administració Pública) 

A/B Assolit ▪ S’han iniciat les accions necessàries per a desenvolupar el torn d’ofici en 

matèria de desnonaments amb la col·laboració dels col·legis 

professionals d’advocats i advocades, en consonància amb el que 

estableix el conveni 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 de llançament 

d’habitatge familiar i mesures de caràcter social. 

▪ En col·laboració amb la Direcció General de Reformes Democràtiques i 

Accés a la Justícia, s’ha desenvolupat un pla de formació per als advocats 

i advocades del torn d’ofici. 

▪ S'ha enviat les recomanacions al Consell Rector d’Assistència Jurídica 

Gratuïta per fer cursos de formació específics en matèria de 

desnonament al torn d'ofici. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/05/pdf/2021_4511.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Posada en marxa del Registre 
d’Habitatge Protegit de la 
Comunitat Valenciana 

A/B Assolit ▪ Aprovat el Decret 106/2021, de 6 d’agost, del Consell, del Registre 

d’Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d’adjudicació 

d’habitages. 

Enllaç al Decret 106/2021  

 

Impuls de la compra pública 
d'habitatge sensible a la 
perspectiva de gènere. 
Determinació de paràmetres per a 
fomentar els espais dedicats a 
l’esfera de les cures i que 
garantisquen la igualtat de gènere 

A/B Assolit ▪ S’ha publicat la Guia de la Generalitat amb perspectiva de gènere per al 

disseny i compra pública d’habitatge.  
▪ Des de fa dècades, els estudis de gèneres 

aplicats als camps del disseny i planificació 

han reivindicat la necessitat d'atendre els 

entorns domèstics i donar resposta a 

aqueixes desigualtats. D'aquí ve que des de 

la Comunitat Valenciana s’aposte per una 

integració sòlida i transversal del gènere en 

les polítiques públiques relacionades amb 

el nostre habitat. 

▪ Entre les recomanacions que recull la guia 

es troben, entre altres, dotar de major 

superfície o volum als espais associats a les 

cures, facilitar la versatilitat dels habitatges 

o replantejar les relacions espacials i 

jeràrquiques entre les diferents peces de 

l'habitatge per a facilitar les cures i la 

corresponsabilitat. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/14/pdf/2021_9202.pdf


Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 

  
 

                  M: Seminari Montanejos (juliol19) D: Seminari Dénia (febrer20) A: Ayora (octubre20) A/B: Albocàsser/Benasal (juliol21) V/A:La Vila Joiosa/Altea (febrer22)    44  

 

Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Creació de la finestreta única 
digital per a la rehabilitació 
energètica d'edificis d'habitatge 

A/B Assolit ▪ Aquesta eina permet calcular de forma aproximada el consum energètic 

del teu edifici, oferint 9 opcions de millora per a l’estalvi energètic i 

l’augment del confort, complint amb els requisits necessaris per a 

l’obtenció de les ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR) 

▪ Aquesta eina està disponible per a tots els públics en: 

web RenovEU 

 

▪ T’ofereix informació acurada sobre el cost 

de la inversió a realitzar i la part 

subvencionada amb fons europeus Next 

Generation EU. 

Harmonització i unificació de 
totes les normes amb rang de llei 
en matèria d’habitatge i 
arquitectura de la Comunitat 
Valenciana 

A/B En execució ▪ El text ha passat el tràmit d’informació pública i el tràmit d’al·legacions 

va finalitzar el 31 d’agost de 2021. 

▪ El text ha seguit la tramitació normativa habitual i en aquests moments 

es troba pendent del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, pas previ 

per a ser aprovat pel Consell. 

▪ En l’avantprojecte de la llei de la 

Generalitat, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i d’organització 

de la Generalitat 2023 s’ha incorporat 

l’habilitació legislativa per que el Consell 

puga dur a terme la unificació de les 

normes amb rang de llei. 

Impuls a la regulació normativa 
sobre l’acció dels fons d’inversió 
per a evitar l’assetjament 
residencial en la Comunitat 
Valenciana 

V/A Assolit ▪ El text es troba en el tràmit d’informació pública i el termini d’aportacions 

es va finalitzar el 30 de maig.  

 

 

Creació del registre d’agents 
immobiliaris de la Comunitat 
Valenciana 

V/A Assolit ▪ Aprovat el DECRET 98/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual es regula 

el Registre d’Agents d’Intermediació Immobiliària de la Comunitat 

Valenciana i els requisits per a la inscripció. 

▪ Enllaç al Decret.  

 

 

http://renoveu.five.es/#/home
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/16/pdf/2022_7560.pdf


Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 

  
 

                  M: Seminari Montanejos (juliol19) D: Seminari Dénia (febrer20) A: Ayora (octubre20) A/B: Albocàsser/Benasal (juliol21) V/A:La Vila Joiosa/Altea (febrer22)    45  

 

Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Impuls a un servei d'ofici 
d'administradors i 
administradores de finques per a 
col·lectius vulnerables en el marc 
de les ajudes de rehabilitació dels 
fons europeus Next Generation - 
EU. 

V/A Assolit  ▪ Signat el conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria 

d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i el Col·legi d’Administradors de 

Finques.  

Enllaç a la nota de premsa.  

 

Actualització de la normativa 
d’habitatge de protecció pública 
de la Comunitat Valenciana 

V/A En execució ▪ Amb data 21 de juny de 2022 s'ha publicat en el DOGV 

núm. 9366 l'anunci pel qual se sotmet el projecte normatiu a 

informació pública. El termini per a realitzar al·legacions va finalitzar el 

13 de juliol. 

Enllaç al DOGV 

Enllaç al document en informació pública. 

 

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=363620655&site=174859795
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5734.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5734.pdf
https://habitatge.gva.es/documents/168489658/361065035/Proyecto+Decreto+Reglamento+Vivienda+Protecci%C3%B3n+P%C3%BAblica+VAL.pdf/8133ba6a-500d-dc68-5958-9a05e7bcb1fe?t=1655809299306
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Aprovació de l’informe de 
verificació en matèria de 
sostenibilitat ambiental per a les 
inversions dels fons Next 
Generation EU 

V/A Assolit ▪ La Càtedra de Transició Ecològica i de Sostenibilitat Ambiental ha sigut 

l’encarregada de dur a terme els treballs de coordinació amb el 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per al 

desenvolupament dels criteris mediambientals en les polítiques 

públiques previstes en els Fons Next Generation – EU, les obligacions 

del principi DNSH i de l’etiquetatge climàtic en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i l’aplicació del principi 

DNSH als instruments jurídics i programes que preveu el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència. 

▪ Totes aquestes qüestions han estat recollides en un informe que facilita 

l’aplicació d’aquest criteri amb criteris i models generals, tant per a la 

part d’inversions com per a la justificació en els processos de 

contractació. 

▪ Aquest informe fou presentat als treballadors i treballadores de la 

Generalitat en una jornada interna que va tindre lloc el 23 de juny de 

2022, en el Saló d’Actes de la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Establiment d’un nou escenari de 

tributació autonòmica en zones 

despoblades o en perill de 

despoblament 

M Assolit ▪ Informat al Consell del dia 7 de febrer 2020 ▪ Proposta elaborada per la Direcció General 

de Tributs i el Joc. 

Elaboració i presentació del Pla 

d'Acció en Administració Electrònica 

de la Generalitat i Entitats Locals 

M Assolit ▪ Informat al Consell del dia 7 de febrer 2020 

Enllaç al Pla d'acció en Administració Electrònica GV i EELL 2020-2021 

▪ Renovada la CITEC i creada la CIMAP, amb 

la coordinació de les dues Direccions 

Generals competents (Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública i la 

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic). 

▪ La plataforma que proveeix la Generalitat 

continua operativa i actualitzada per a 

aquelles entitats locals que desitgen 

continuar utilitzant-la, incorporant millores 

amb els requisits específics que s’han anat 

plantejant. 

 

Constitució de l’Observatori Fiscal de 

la Comunitat Valenciana 

M Assolit ▪ La Llei de Mesures de 2020 habilita la creació de l'Observatori Fiscal de la 

Comunitat Valenciana. Disposició addicional XX, termini d’un any per a la 

creació. 

▪ Iniciat l’expedient administratiu del projecte normatiu: Decret de Consell 

pel qual es crea l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana (DOCV, 

14/01/2019). 

▪ Decret 53/2020, de 24 d'abril, del Consell, de creació de l'Observatori 

Fiscal de la Comunitat Valenciana (DOGV, 06/05/2020). 

Enllaç Decret 53/2020 

▪ Constitució del Ple de l´Observatori Fiscal el 15/09/2020. 

▪ Té entre les seues finalitats facilitar 

polítiques tributàries que prioritzen un 

desenvolupament humà sostenible, 

promoure l'educació ciutadana en matèria 

tributària i augmentar la seguretat jurídica 

de les relacions de contribuents i 

professionals amb l'ATV. Així mateix, 

monitoritzarà i avaluarà la gestió i la 

transparència i emetrà recomanacions 

públiques. 

https://gvaoberta.gva.es/documents/7843050/169211036/Plan+de+acci%C3%B3n+en+Administraci%C3%B3n+Electr%C3%B3nica+de+la+Generalitat+y+Entidades+Locales+2020-2021.pdf/a50ad8a5-5e2e-4836-90a8-3aa247f3d71f
https://dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3226.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Creació d’un nou sistema digital 
obert de suport a la gestió de 
l'inventari de béns immobles i drets 

M Assolit ▪ S'ha conclòs el desenvolupament d'un quadre de comandaments de 

IPAGE. La nova eina permet filtrar i analitzar dades de l'Inventari en 

atenció a diferents atributs dels immobles: valoració, tipus de dret, 

adscripció per Conselleria… En el desenvolupament d'aquests treballs s'ha 

integrat l'eina de valoració econòmica en IPAGE, incorporant la passarel·la 

d'intercanvi de dades cadastrals. Aquests canvis permetran l'actualització 

automàtica de valors revisat i actualitzats en 2019. 

▪ S'ha conclòs el desenvolupament d'un visor patrimonial que constitueix 

l'accés en obert i en temps real a la informació recollida en l'Inventari. 

(Denominació; Referència cadastral; Adreça; Dret; Afectació; tipus 

d’Immobles; Classificació; Superfície; Municipi; Província;…). 

▪ Totes dues eines permetran dur a terme una millor explotació de la 

informació recollida en l'aplicació IPAGE, facilitar el coneixement i 

comunicació amb altres institucions i la ciutadania, i millorar la gestió del 

Patrimoni de la Generalitat. 

▪ En aquest objectiu han col·laborat les 

Direccions Generals de Sector Públic i 

Patrimoni, la DGTIC i l’ICV. 

Aprovació d'una normativa que 

obligue a una valoració ex ante de 

les polítiques de despesa pública 

discrecional i implementació dels 

resultats de la “Spending Review” 

elaborades per l'AIREF 

M Assolit ▪ La Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 

a 2020, en la Disposició Transitòria Setena, recull l’aprovació d’un Pla 

estratègic per a l’avaluació de les polítiques públiques durant 2020. 

▪ La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha desenvolupat accions 

dirigides a l'ús racional i eficient dels medicaments i productes sanitaris 

alineades i donant compliment a les recomanacions i resultats emanats 

de l'informe d'avaluació de la despesa pública de l'AIREF. 

▪ Acord del Consell per a sol·licitar a l’AIREF l’elaboració d’un spending 

review del Sistema Valencià de Salut, aprovat el 24 de gener de 2020. 

▪ L’assoliment d’aquest objectiu ha permès 

impulsar per primera vegada en 

l’administració valenciana un procés 

Spending Review de la despesa sanitària. 

D’aquesta manera,  la coordinació de la DG 

Pressupostos i la DG de Política Financera, 

ambdues dependents de la Conselleria 

d’Hisenda, ha contribuït a la planificació 

dels treballs entre l’AIREF i la Conselleria de 

Sanitat. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Licitació d'un sistema electrònic per 

agilitzar la contractació d'obres, 

serveis i subministraments 

propiciant la participació les pimes 

(Sistema Dinàmic d'Adquisició) 

D Assolit ▪ Amb el Sistema Dinàmic d’Adquisició (SDA) ja s’estan tramitant tres 

expedients: Subministrament TICS, Serveis TICS i mobiliari per a la central 

de compres. 

▪ La utilització de la funcionalitat en la 

Plataforma de Contractació del Sector 

Públic és gratuïta, per la qual cosa s'evita el 

cost de contractar una pròpia i, per tant, no 

cal fer la licitació proposta per a gaudir 

d’aquest servei. 

▪ Podem fer ús d’aquesta funcionalitat de la 

plataforma de contractació de l’Estat d’acord 

amb el conveni vigent de col·laboració de 

l’Estat amb la Generalitat Valenciana sobre 

diverses actuacions de coordinació en 

matèria de contractació pública signat en 

2015. 

Desenvolupament de la ferramenta 

Evalua-T per a ajudar a la millora de 

la ciberseguretat de les pimes 

valencianes 

D Assolit ▪ L'eina està finalitzada i permet que, a través d'uns qüestionaris molt 

senzills (unes 100 preguntes), les empreses poden fer-se una 

autoavaluació de la seguretat de la seua organització. Feta 

l'autoavaluació, se suggereix quins aspectes han de millorar en ella i una 

vegada millorats, pot repetir-se l'autoavaluació tantes vegades com es 

vulga, tant de manera global com per àrees. 

▪ L'eina es va presentar al febrer 2020, juntament amb la resta de 

continguts part del projecte: cursos, vídeos, etc, a les nostres pròpies 

empreses del sector públic instrumental. 

 

▪ El projecte i l'eina pot consultar-se la web 

de la CSIRT-CV: ConcenciaT.gva.es 

https://concienciat.gva.es/empresas/
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Aprovació d'un conveni marc dins 

del Pla d'Eficiència Recaptatòria 

Municipal 

D Assolit ▪ Aprovació Consell 09/07/2021. 

▪ L’objectiu de la Agència Tributària Valenciana-ATV és establir un sistema 

de col·laboració en recaptació executiva amb els ens locals a través de la 

FVMP optimitzant així la gestió recaptatòria de les entitats locals 

mitjançant la utilització dels recursos dels què disposa l’ATV. 

▪ La Generalitat, a través de l’ATV, va acordar 

estendre la col·laboració que mantenia 

amb l’Ajuntament de València 

(13/06/2020) amb altres ens locals per al 

cobrament de multes de trànsit , tributs 

municipals, sancions i altres ingressos. 

▪ Aquest conveni ha permès recaptar 9,1 M€ 

de tots els drets de cobrament generats (un 

16%), estant per damunt de la mitjana 

estatal, per el que la seua ampliació a altres 

ens locals representa una millora 

substancial en l’eficiència recaptatòria. 

 

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 

D Assolit ▪ Davant l'arribada de la COVID les prioritats de les diferents Conselleries 

s’han focalitzat en l'actuació immediata davant la pandèmia. Per això, la 

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en l’àmbit de les seues 

competències relatives al sosteniment financer del sector econòmic, ha 

dirigit gran part dels seus esforços al desenvolupament i gestió d’ajudes 

adaptades al nou marc estratègic orientat a la recuperació econòmica. 

▪ En el seminari d’Ayora-Cofrentes es 

proposa reorientar l’actuació amb la 

definició d’un nou objectiu enfocat en 

adaptar el Pla d’Acció per a la 

Transformació del Model Econòmic de la 

Valenciana als nous objectius de govern, als 

plans europeus i als pactes per a la 

recuperació econòmica. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Posada en marxa del portal web de 

geolocalització d'actuacions 

cofinançades per la Unió Europea 

D Assolit ▪ El conseller d'Hisenda i Model Econòmic ha presentat, a través de la 

plataforma Webex, el portal web de geolocalització de projectes 

cofinançats per la Unió Europea (09/05/2020). 

▪ El portal web, permet visualitzar la ubicació 

de projectes finançats amb els programes 

regionals del Fons Social Europeu i del Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional, 

desenvolupats durant el període de 

programació 2014-2020 

▪ Enllaç al s pot accedir a través de l'adreça : 

Portal web Geofondos GVA  

 

Elaboració i presentació del                  
Pla Estratègic de Transformació 
Digital de l’Administració de la 
Generalitat 

A Assolit ▪ El president de la Generalitat i el conseller d'Hisenda i Model Econòmic 

han presentat el Pla Estratègic de Transformació Digital GEN Digital 2025 

(22/06/2021). 

▪ Compta amb una dotació econòmica de 1.000 milions 

d’euros entre fons europeus i recursos propis. 

▪ Amb aquest pla, la Generalitat busca consolidar-se com una Administració 

transparent, oberta, àgil i interconnectada per a donar millor servei a la 

ciutadania i empreses. 

▪ Basada en 6 eixos i 50 línies estratègiques atenen infraestructures, govern 

intel·ligent i sostenible i aquelles àrees de govern amb un ús més intensiu 

de les tecnologies (educació, sanitat i serveis socials i justícia). 

 

▪ El disseny del pla GEN Digital s’ha realitzat 

en consonància amb l’Agenda España 

Digital 2025 i amb les prioritats europees 

del Pla de Recuperació Next Generation EU, 

el que fa que part de les inversions 

destinades procediran també del MRR de la 

UE. 

https://geofondos.gva.es/geofondos/app/map?lang=va
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Desenvolupament d'instruments 
financers per a la recuperació del 
teixit productiu valencià 

A Assolit ▪ L'IVF supera els 120 M€ concedits en préstecs bonificats Horeca 

(28/06/2021). 

▪ L'IVF llança la convocatòria del Fons Valencià de Resiliència amb una 

dotació inicial de 10,1 milions d'euros . Mitjançant aquesta línia les 

empreses més afectades per la crisi poden sol·licitar préstecs participatius 

de fins a dos milions d'euros i préstecs bonificats. Recentment el Consell 

ha acordat la seua ampliació amb 2,5 M€. (18/06/2021) 

▪ L'IVF desdobla la seua línia bonificada Liquiditat- COVID-19 en dues 

convocatòries per a facilitar l'arribada de fons de recuperació REACT-EU. 

Les línies Renàixer i Resistir estan dotades actualment amb 100 milions 

d'euros, amb una bonificació o ajuda directa total de 15,5 M€ 

(10/05/2021) 

▪ Dotació dels fons CREIX i IMPULSA amb 50 M€ i 60 M€, respectivament, 

destinats al creixement i reforç dels sectors més afectats per la pandèmia. 

Aquestos fons estan ja operatius. 

 

▪ Davant l’arribada de la COVID calia donar 

una resposta de suport a les nostres 

empreses, mantenir l’activitat econòmica i 

els llocs de treball. Atenent les dificultats 

derivades de la crisi i la necessitat de 

liquiditat, es van crear diferents 

instruments financers als que poden accedir 

empreses de diferents sectors i tamany. 

Aprovació del Pla Estratègic per a 
l’avaluació continua de les polítiques 
publiques de despeses 

A Assolit ▪ S’ha elaborat un Estudi per a la implementació d’un Pla Estratègic 

d’Avaluació de polítiques públiques de despesa del Sector Públic Valencià, 

en el marc de la planificació pressupostària, mitjançant un contracte de 

serveis amb l’IVIE. 

▪ Aquest pla atén tres objectius: 

- Millorar el procés pressupostari i gestió 

mitjançant la introducció de criteris ex 

ante i ex post. 

- Millorar processos i sistemes interns 

d’informació que permeten la pressa de 

decisions pressupostàries basades en 

indicadors de necessitat objectiva, millor 

seguiment d’execució i predicció de 

desviacions. 

- Identificació dels fluxos d’informació 
necessaris. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Adaptació del Pla d'Acció per a la 
Transformació del Model Econòmic 
de la Comunitat Valenciana als nous 
objectius del govern, als plans 
europeus i als pactes per a la 
recuperació econòmica 

A Assolit ▪ Davant l'arribada de la COVID i davant els nous objectius de govern, els 

plans europeus i els pactes de recuperació, els esforços s’han focalitzat en 

l’elaboració de bases y convocatòria d’ajudes d’actuació immediata.  

▪ La publicació del RD-Llei 5/2021 del Govern d’Espanya, va contemplar la 

creació de la línia d’ajudes de suport a la solvència empresarial, la 

tramitació de la qual a la nostra Comunitat s’assumeix a través de la 

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

▪ Atenent les singularitats del nostre teixit econòmic, el Govern Valencià 

aconsegueix incorporar 93 sectors econòmics que inicialment no 

contemplava la normativa estatal amb l’objectiu d’atendre la singularitat 

del teixit econòmic valencià i fer-les arribar al major nombre de 

beneficiaris. La tramitació de les ajudes es va acompanyar d’una web 

informativa Pla RESISTIR PLUS i de la realització d’un webinar. 

▪ La Generalitat paga els primers 8,34 milions del pla RESISTIR PLUS a 2.938 

autònoms i empreses de nova creació en 2019 (23/07/2021) 

▪ Amb l’objectiu de fer arribar les ajudes al major nombre de beneficiaris i, 

dins el que permet l’obligada observació del marc estatal, s’ha portat a 

terme l’aprovació de dos decrets addicionals, amb un total de tres 

convocatòries, que han permès obrir les ajudes a tots els sectors i 

flexibilitzar els requisits. 

▪ Prop d’11.000 empreses s’han beneficiat de les ajudes directes d’aquest 

pla de fins a 200.000 euros. (12/2021) 

▪ En el Seminari Dénia (febrer20) es 

proposava un objectiu similar, que va ser 

ajornat per a la incorporació dels nous plans 

de reconstrucció. 

▪ La situació d’emergència ha determinat la 

necessitat de substituir l’objectiu 

d’adaptació del Pla de Transformació per la 

elaboració i tramitació d’ajudes de suport, 

considerant el sosteniment i la experiència 

derivada de la gestió de les ajudes per a 

determinats projectes d’inversió 

empresarial que contribueixen a la 

transformació del model. Per tant, amb 

aquest objectiu es reorienta l’acció dins els 

objectius de recuperació. 

▪ Les ajudes directes de suport a la solvència 

empresarial s’ha ampliat a tots els sectors 

d’activitat i s’ha inclòs la possibilitat 

d’aplicar les ajudes a la satisfacció dels 

costos fixos de les empreses no coberts que 

hagen sigut determinants de pèrdues 

comptables. 

https://plaresistirplus.gva.es/index.html
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Finalització i certificació dels 
Programes Operatius                             
FEDER i FSE 2014-2020 

A Assolit ▪ El PO 2014-2020 estarà en vigor fins al desembre 2023 però des de la 

Generalitat Valenciana hem aconseguit executar ja prop del 100% dels 

fons FEDER i FSE ordinaris, incloent-hi el POEJ del qual vàrem rebre 50 

milions addicionals donada l’eficient gestió que se’n ha fet d’aquestos 

fons. 

▪ La UE va establir que tots els projectes que 

es certificaren abans del 30 de juny 

obtindrien un cofinançament del 100% en 

compte del 50%. La Generalitat ha aprofitat 

esta oportunitat per augmentar la captació 

de fons europeus. 

▪ La Comunitat Valenciana ha esdevingut la 

tercera autonomia del país en haver 

executat i certificat un major volum de fons 

del PO FEDER 14-20 

Línia de finançament bonificat per a 
grans empreses hoteleres dotada 
amb 11 milions d'euros ampliables 

A/B Assolit ▪ Finalment, la línia 'Inverteix empresa turística' disposarà de 30 milions 

d'euros per a empreses turístiques i cadenes hoteleres, per a concedir 

crèdits de fins a 5 milions amb un tram bonificat del 20% (10/01/2022). 

▪ El president de la Generalitat, Ximo Puig ha 

anunciat que l'Institut Valencià de Finances 

(IVF) posarà en marxa durant 2022 cinc 

noves línies de crèdit, quatre d'elles 

bonificades, per a atendre àrees 

estratègiques de l'economia valenciana, a 

través de les quals injectarà a les empreses 

fins a 300 milions d'euros (10/01/2022). 

▪ La convocatòria ha estat ja aprovada per 

Resolució de 20 de gener de 2022 i 

publicada en el DOGV (26.01.2022) 

Convocatòria Préstec IVF-AFIN Inverteix 

Gran Empresa Turística 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/01/26/pdf/2022_506.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/26/pdf/2022_506.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Desenvolupament del Pla de Xoc 
Ciberseguretat per a les Entitats 
Locals Valencianes 

A/B Assolit ▪ El Consell acorda l'adjudicació del contracte d'emergència per a 

implementar el pla de xoc de ciberseguretat de les entitats locals 

(30/07/2021) 

▪ El Pla, que ja s’ha iniciat contactant amb entitats locals per a recollir 

informació, compta, a més, amb la col·laboració del CCN-CERT i de la 

Direcció General d’Administració Local i té com a objectiu, en primer lloc, 

desplegar eines per a protegir els municipis dels principals tipus de 

ciberatacs. Aquest pla tindrà una duració d’un any 

Enllaç al Pla de Xoc de Ciberseguretat de les EELL 

 

▪ El desplegament del pla s’ha realitzat en 

coordinació amb les tres diputacions 

provincials. 

▪ Un total de 20.068 equips informàtics de les 

entitats locals han quedat protegits contra 

el ransomware, les alertes de les quals 

estan en constant monitorització. 

▪ S’han practicat més de 400 notificacions 

sobre 4.256 possibles bretxes de seguretat 

proporcionant-los instruccions per a la seua 

subsanació i corregir així el risc de 

ciberseguretat. 

 

Aprovació del Programa Operatiu 
FEDER i FSE de la Comunitat 
Valenciana 2021-2027 

A/B Assolit ▪ La Conselleria d’Hisenda ha aprovat en juny 2022 el disseny i elaboració 

dels nous programes FEDER i FSE.   Enllaç  

▪ Una vegada elaborat i seguint el seu 

procediment, tots dos programes han 

passat la fase de d’exposició pública per tal 

que particulars, associacions, 

administracions i ciutadania pogueren fer 

les seues aportacions. 

Enllaç FEDER  

Enllaç FSE  

 

https://concienciat.gva.es/va/entitats-locals/
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=999561
https://hisenda.gva.es/es/web/fons-europeus/2021-2027/feder/principiassociacio
https://hisenda.gva.es/es/web/fons-europeus/2021-2027/fse/principiassociacio
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Renovació de la façana de la Ciutat 
Administrativa 9 d’Octubre (CA9O) 
per a augmentar l'eficiència 
energètica a través del procés de 
Diàleg Competitiu 

A/B En execució ▪ Degut a l’encariment dels preus de la energia derivats de la invasió 

bèl·lica contra Ucraïna i a la necessitat d’impulsar de manera immediata 

l’adopció de mesures orientades a la reducció dels costos energètics, s’ha 

decidit reorientar la licitació del projecte de renovació per a la millora i 

estalvi energètic amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per 

procediment obert. 

▪ Aquest projecte, en línia amb el compromís amb la transició energètica i 

l’emergència climàtica, contempla  la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques per a autoconsum en edificis adscrits a la D.G de Sector 

Públic i Patrimoni de la Generalitat. Aquesta  

▪ Atenent el procediment esta previst que la redacció del projecte bàsic  

estiga adjudicat en el primer trimestre de 2023.  

▪ Ateses les necessitats que se’n deriven de la 

urgència a l’hora d’impulsar de manera 

immediata el compromís amb la transició 

energètica i l’estalvi de costos energètics,  

s’ha procedit a la licitació del projecte 

mitjançant el procediment obert. 

Posada en marxa del Portal de 
Banda Ampla de la Comunitat 
Valenciana 

A/B Assolit ▪ El Portal de Banda Ampla de la Comunitat Valenciana pretén ser l'eina 

fonamental de difusió i intercanvi d'informació entre persones, empreses 

i administracions públiques respecte a l'extensió de les xarxes de banda 

ampla d'alta i molt alta capacitat a la Comunitat Valenciana. 

Enllaç al Portal de Banda Ampla 

▪ La gestió d'aquest portal correspon a la 

Direcció General per a l'Avanç de la Societat 

Digital, òrgan integrat en la Conselleria 

d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat 

Digital de la Generalitat Valenciana. Compta 

amb la col·laboració de la Direcció General 

de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions de la Conselleria d'Hisenda i 

Model Econòmic. 

https://bandaampla.gva.es/va/
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

IVF AVANT: Nova línia de 
finançament per a la implantació de 
nous negocis en municipis en risc de 
despoblament 

V/A Assolit ▪ Aquesta convocatòria de finançament bonificat es dirigeix als autònoms i 

les pimes, de la pràctica totalitat dels sectors d’activitat de l’economia 

valenciana, i facilita finançament de fins a 1.000.000 d’euros i un tram no 

reembossable del 20 % per a projectes d’inversió. El tipus d’interés anual 

de l’operació es limita a l’Euríbor anual més un 1 % (0 % en operacions 

destinades a finançar projectes en zones de la Comunitat Valenciana en 

risc de despoblament), sense comissions d’obertura o cancel·lació, que 

s’haurà d’afegir a la comissió d’estudi i la comissió d’aval aplicades per 

AFIN-SGR en funció del risc del projecte. 

▪ Aquesta convocatòria també preveu la possibilitat d’atendre sol· licituds 

de finançament destinades a sostindre el capital circulant de l’explotació. 

En aquest cas, el tram no reembossable es limita a un percentatge màxim 

del 4 % sobre el valor nominal de l’operació, sent també requisit 

obligatori per al sol·licitant comptar amb l’aval financer d’AFIN-SGR. A 

canvi, IVF ofereix finançament per al capital circulant de l’empresa a un 

tipus d’interés molt competitiu, l’Euríbor anual més un 1 % (0 % en 

operacions destinades a finançar projectes en zones de la Comunitat 

Valenciana en risc de despoblament), i a un termini d’amortització d’entre 

dos i quatre anys.  

Enllaç  línia de finançament bonificada «IVF AFIN - Liquiditat Pime & 

Autònom»  

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/19/pdf/2022_4249.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/19/pdf/2022_4249.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Desenvolupament del pilot 
d'execució del Nou Sistema 
d'Informació Economicofinancera de 
la Generalitat (NEFIS) 

V/A Assolit ▪ Dins de les actuacions dirigides a la gestió del canvi en NEFIS, s'ha posat 

en marxa el pilot de la part d'execució pressupostària  

▪ Aquest va finalitzar al juliol 2022 i va estar dirigit als processos d'execució 

de despesa i modificacions pressupostàries, havent participat un total de 

198 usuaris de les Oficines Pressupostàries i de les Intervencions 

delegades dels diferents departaments i OOAA. 

▪ En total, s'han realitzat 90 sessions de treball, repartides entre sessions 

teòriques i pràctiques (aula oberta) i utilitzat un total de 713 expedients 

comptables de despeses, per a cadascuna de les seues fases comptables, 

així com 356 expedients de modificacions de crèdit. 

▪ En el pilot ha participat personal dels serveis 
de gestió econòmica de Conselleries i dels 
Organismes Autònoms, les Intervencions 
Delegades i la Intervenció General, així com 
personal responsable de Tresoreria, Caixes 
Fixes i tramitació de factures, amb la finalitat 
de treballar els circuits complets amb tots els 
tràmits i rols.  
S'han realitzat proves en les diferents àrees 
funcionals del sistema: 
Processos d'Execució Despesa, Modificacions 
de Crèdit, Execució d'Ingressos, Consola de 
Factures, Comptabilitat Extrapressupostària, 
Comptabilitat Financera, Bestretes de Caixes 
Fixes i Pagaments a justificar, Cessions de 
crèdit 

 

Projecte pilot sobre formació digital 
en l'àmbit financer i de 
l'administració 

V/A Assolit ▪ La Generalitat ha posat en marxa un programa formatiu dirigit a persones 

majors per a capacitar en l’ús de les tecnologies, amb l’objectiu 

d’ensenyar-los les competències bàsiques en la realització de tràmits 

bancaris i administratius en línia i guiar-los en el maneig d’aplicacions 

(28/06/2022). 

▪ El projecte formatiu, que es realitza sota la supervisió de l’Institut 

Valencià de Finances (IVF), està compost per tres mòduls formatius 

centrats en ciberseguretat, signatura electrònica i banca digital 

(28/06/2022). 

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=363708186&site=174859746 

 

 

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=363708186&site=174859746
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Nou DOGV: més senzill, versàtil i 
personalitzable 

V/A En 
execució 

▪ El Nou DOGV està preparat i operatiu per al seu llançament en el mes 

d’octubre.  

▪ La nova versió serà personalitzable per part dels ciutadans i ciutadanes 

per a rebre aquelles publicacions que siguen del seu interés 

 

Implantació de la metodologia de 
construcció BIM en l'edificació 
pública 

V/A Assolit ▪ El Consell aprova tres convenis amb els col·legis d'Arquitectes, 

Aparelladors i Enginyers Industrials per a la implantació del sistema BIM 

(27/05/2022). 

▪ La redacció del projecte de l’arxiu logístic de Riba-roja, demana ja als 

licitadors l’ús de la tecnologia BIM (Building Information Modeling) 

(05/07/2022) 
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Posada en funcionament de 9 unitats 
judicials 

M Assolit ▪ Estan plenament operatius els nou òrgans judicials aprovats pel Ministeri 

de Justícia en abril 2019. 7 jutjats es posaren en marxa en 2019 i els 2 

restants en juny de 2020. 

▪ A Alacant: una plaça de magistrat en la Secció Setena de l'Audiència 

Provincial amb seu a Elx, un Jutjat Degà exclusiu a Alacant, el Jutjat Penal 

núm. 4 d'Elx, el i Jutjat penal núm. 14 d'Alacant i el de Primera Instància 

núm. 5 de Torrevieja. 

▪ A València estan en marxa el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 

6 de Sagunt , el Jutjat de Primera Instància núm. 29 de València, el Jutjat 

Penal núm. 19 de València i el Jutjat de Primera Instància núm. 6 de 

Gandia 

 

Pla d'eficiència energètica en seus judicials M Assolit ▪ El Pla d’Eficiència Energètica en seus judicials va ser presentat el 30 de 

gener de 2020 per a la realització d'actuacions de millora energètica en 34 

seus judicials i la creació de 15 nous palaus 100% sostenibles. 

▪ Aquest pla s’articula sobre tres eixos: millora en l’eficiència de la 

il·luminació, de la climatització i de la instal·lació de panells solars. 

▪ En 2021 la Conselleria ha millorat l'eficiència energètica i ha reduït la 

petjada de carboni de més de 14 edificis judicials amb una inversió 

pròxima als 10 milions d'euros amb l'objectiu d'un estalvi energètic mínim 

global del 12% en 2020 i del 25% en 2025. 

▪ Actuacions finançades pel Fons Europeu de 

desenvolupament territorial i per Jessica 

(Unió Europea). 

▪ Es tracta del primer pla de eficiència 

energètica en edificis públics aprovat en la 

Generalitat. 

Protocol per a garantir la gratuïtat dels 

trasllats de víctimes de violència de gènere 

M Assolit ▪ El protocol s’ha elaborat a partir d’un estudi amb projecció de dades del 

Programa Pilot de trasllat de víctimes dels jutjats de Nules i Segorbe a Vila-

real, realitzat en 2019.  

▪ Des de finals de maig de 2021 s'estén a tots els partits judicials de la CV. 
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Implantació de la Seu judicial electrònica M Assolit ▪ Després l’experiència pilot al partit judicial de Castelló que fou el primer a 

disposar de la seu judicial electrònica, s’ha estès a la resta dels partits 

judicials de la Comunitat Valenciana. 

▪ Entra en funcionament el 4 de desembre de 2019 

▪ Es pot accedir a la Seu Judicial Electrònica 

mitjançant el portal Justícia Oberta 

(https://justiciaoberta.gva.es/es) o 

directament mitjançant la web de la pròpia 

Seu (https://sedejudicial.gva.es/es/) 

Creació de la Comissió Interdepartamental 

per a la Modernització de l'Administració 

Pública (CIMAP) 

D Assolit ▪ Creació per Decret 26/2020, de 21 de febrer, del Consell (DOGV, 

3/03/2020) 

Enllaç al Decret 26/2020   

 

▪ La CIMAP té com a objectiu promoure el 

desenvolupament de les estratègies de 

modernització de l'Administració pública, la 

transformació digital i la implementació de 

l'administració electrònica en l'àmbit de la 

Generalitat, incloent-hi els processos de 

simplificació i reducció de càrregues 

administratives. 

Oficina de Simplificació Administrativa 
(OSA) 

D Assolit ▪ Acord de col·laboració amb la CEV. Realització de tallers de diàleg per a 

definir els continguts del portal virtual de l'Oficina de Simplificació 

Administrativa (OSA), una eina que agilitzarà la relació de l'Administració 

amb el sector productiu valencià. 

▪ Elaborat el catàleg de procediments de cadascun dels departaments de la 

Generalitat que mantenien el Gestor Únic de Continguts (GUC). S’ha 

remés a les conselleries per a la seua revisió i s’està procedint a depurar i 

mantenir la informació actualitzada. 

▪ Acord amb l’empresariat de la CEV per a potenciar l'Oficina de 

Simplificació Administrativa (OSA) (09/02/2021). 

▪ La Conselleria ha desenvolupat el portal OSA, que permetrà agilitzar les 

relacions de les empreses i emprenedors amb la Generalitat i reduir les 

càrregues administratives i els temps de tramitació. Aquest portal pot 

ajudar a reduir de 140 a 80 dies el temps de tramitació de contractes. 

▪ En funcionament la versió de prova del 

portal. Dissenyat per  agilitzar las relaciones 

de les empreses i emprenedors amb la 

Generalitat i reduir notablement les 

càrregues administratives i els temps de 

tramitació. Este portal pot ajudar a reduir 

de 140 a 80 dies el temps mitjà de 

tramitació de contractes. 

https://justiciaoberta.gva.es/es
https://sedejudicial.gva.es/es/
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/03/pdf/2020_1987.pdf
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Campanya Platges Risc Zero D Assolit ▪ Aprovat el Decret 67/2020, de 12 de juny, del Consell, de regulació de la 

seguretat humana i la coordinació de les emergències ordinàries i de 

protecció civil en platges de la Comunitat Valenciana. 

Enllaç al Decret 67/2020 

 

▪ Durant els estius de 2020 y 2021, la 

informació relativa a la campanya va estar 

disponible al portal web 'Platges segures'. 

Protocol de Cerca de Persones 

Desaparegudes en Entorns Rurals 

D Assolit ▪ S’han revisat els protocols interns d’actuació del Centre de Coordinació de 

Emergències (112), implantant procediments específics per a millorar la 

resposta en casos de desaparició de persones en l’entorn rural. 

▪ Tots els procediments del Protocol de Cerca de Persones ja estan 

plenament incorporats en el 112. 

▪ A més, l’AML (Advanced Mobile Location), que permet una localització 

més precisa de qualsevol telefonada, ja està operatiu en la Comunitat 

Valenciana. 

▪ El protocol esta plenament operatiu i ha sigut comunicat a totes les 
agències implicades. 

 

 

Pla d'Emergència Aeronàutic de la CV 
(PEACV) 

D Assolit ▪ Publicada l’Ordre 69/2020, de 6 d’agost de la conselleria de Justícia, 

Interior y Administració Pública, per la qual s’aprova el Pla davant 

d’emergències aeronàutiques d’aviació civil de la Comunitat Valenciana. 

Enllaç al Pla emergències aeronàutiques aviació civil CV 

 

▪ El seu objectiu és garantir l'actuació ràpida, 

eficaç i coordinada dels recursos públics i 

privats davant emergències aeronàutiques 

que ocórreguen en el territori de la 

Comunitat Valenciana i la competència de 

la qual corresponga a la Generalitat, així 

com servir de suport a l'estructura de gestió 

dels incidents aeronàutics la competència 

dels quals corresponga a l'Administració 

general de l'Estat. 

https://dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4469.pdf
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=006368/2020
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Decret de Teletreball A Assolit ▪ El Consell aprova el Decret 49/2021, d’1 d’abril, de regulació del 

teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat 

públic de l’Administració de la Generalitat (DOGV 12/04/2021). 

Enllaç al Decret 49/2021 

 

 

Programa Justícia-Covid per a la reactivació 
de la Justícia 

A Assolit ▪ El 4 de gener de 2021 van entrar en ple funcionament els tres jutjats 

COVID-19, un en cada capital de província. 

▪ S’ha dut a terme l’adequació de les infraestructures per acollir els nous 
òrgans jurisdiccionals. 

▪ Estos nous jutjats compten amb una plantilla de 33 professionals (11 per 
jutjat): 3 jutges, 3 lletrats de l’Administració de Justícia, 10 Gestors, 14 
Tramitadors i 3 d’Auxili Judicial. 

▪ En total la Conselleria de Justícia ha invertit 850.000 euros per posar en 

marxa aquests tres jutjats 

▪ S’han invertit 30’2 milions d’euros per 

avançar en la digitalització de la justícia, de 

forma que es pugen celebrar vistes i altres 

actes processals telemàticament (11M 

AUREA, 12’8 M Justa, 5’4 immediació 

digital, 1M en aplicacions i plataformes de 

connexió). La digitalització ha sigut un 

element clau per reprendre l’activitat 

judicial en temps de pandèmia, reduint la 

presencialitat tant com fora possible. 

Elaboració del projecte de la Unitat 
Valenciana 
d’Emergències (UVE) 

A Assolit ▪ En data  31/01/2022 se sotmet a informació pública el projecte de decret 

del Consell elaborat per a la creació de la Unitat Valenciana 

d’Emergències (UVE).  

▪ La UVE es un cos especialitzat amb 

capacitat per a actuar davant qualsevol 

catàstrofe o emergència, inclòs el risc 

nuclear, químic o tecnològic.  

 

Protocol d'Emergències davant Crisis 
Sanitàries 

A Assolit ▪ La Conselleria de Justícia ha estat treballant en col·laboració amb la 

Conselleria de Sanitat per a l’elaboració d’aquest protocol. 

▪ Després d’incorporar les observacions de Sanitat, el Protocol 

d'Emergències davant Crisis Sanitàries va ser aprovat en la reunió de 

30/09/2021 de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. 

▪ Aquest protocol defineix les actuacions 

concretes a desenvolupar en cas de crisis 

sanitàries en l'àmbit de la salut pública i en 

l'assistència sanitària de la població, que 

provoquen risc en un nombre inusualment 

alt de persones de manera simultània. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/04/12/pdf/2021_3692.pdf
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Projecte Justícia Pròxima A Assolit ▪ En data 28/07/2021 es va iniciar el projecte "Justícia Pròxima” per a la 

transformació dels jutjats de pau dels 96 municipis de més de 7.000 

habitants en modernes oficines judicials de proximitat, tecnològicament 

avançades, que ofereixen informació i orientació jurídica (JUSTIPROP) y de 

mediació (MEDIAPROP). 

▪ El 15/2/2022 es presenta el Model de Justícia Pròxima dissenyat per 

atendre al mes de milió i mig de persones que viuen a les 96 localitats que 

disposen de jutjats de pau amb personal de la Conselleria de Justícia. 

S’invertiran mes de 4 milions d’euros a través del programes que integren 

el model: Justiprop, Mediaprop i de centres d’enllaç amb la Xarxa de 

OAVD. 

Projecte de Justícia Pròxima 

 

 

Elaboració del decret de creació de l’Escola 
Valenciana d’Administració Pública 

A/B Assolit ▪ Elaborat el decret de creació de l’Escola Valenciana d’Administració 

Pública en novembre de 2021. 

▪ El projecte de Decret està en tràmit. Pendent únicament del Dictamen del 

Consell Jurídic Consultiu. 

▪ El pressupost de la conselleria per a 2022, destina 2,1 M€ per a posar en 

marxa l’EVAP. 

 

 

Finestra Única Empresarial A/B En execució ▪ Es disposa d’una primera versió en proves dins del portal OSA amb un 

cercador de procediments i tràmits.  

▪ En fase de anàlisi i estudi la implementació d’una nova funcionalitat 

consistent en un assistent per a la recerca guiada de tràmits. 

 

 

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=988196
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Disseny de les bases per al nou model 
d’accés a la Funció Pública valenciana 

A/B Assolit ▪ El 20 de gener 2022 es va presentar l'Informe del grup de treball d'estudi i 

propostes de mesures per a la innovació en el model de selecció del 

personal de la Funció Pública valenciana', elaborat per un grup de 

persones expertes dirigit pel catedràtic de Dret Administratiu de la 

Universitat Alcalá de Henares Miguel Sánchez Morón (20/01/2022).  

Informe grup treball 

 

 

Justícia inclusiva i accessible A/B Assolit ▪ 8/2/2022. Presentació del model valencià de justícia accessible i inclusiva. 

Prevista una inversió de 6,1 milions d'euros per a articular el Model 

Valencià de Justícia Inclusiva i Accessible per a eliminar totes les barreres 

arquitectòniques, sensorials i cognitives que obstaculitzen o dificulten 

l'accés als tribunals per a les persones amb diversitat funcional. El model 

s'estructura en cinc eixos i dotze línies d'actuació. 

Presentació Model Justícia Inclusiva i Accessible 

 

 

Elaboració del Pla d’infraestructures del 
Servei de Bombers i Bomberes Forestals 

A/B Assolit ▪ El Pla elaborat contempla la modernització i millora de 28 bases 

operatives d'emergències del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de 

la Generalitat i la creació de quatre centres logístics d'emergències 

desplegats al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana. 

▪ En els pressupostos de l’any 2022 s'ha contemplat una inversió de 5,1 

milions d'euros per a la execució del Pla elaborat del que ja s'està 

executant el 41%.  

Pla d’Infraestructures del Servei de Bombers Forestals 

 

 

https://cjusticia.gva.es/documents/90598607/168117781/Informe+GT+Selecci%C3%B3n.pdf/5f1a5f2d-17e9-4460-8911-40faea467dc6
https://cjusticia.gva.es/documents/19318332/353798951/070222+Presentaci%C3%B3n+proyecto+Justicia+Inclusiva+_v2.pdf/929ddd6e-7b51-eab8-d36a-8074b6794d9c?t=1644328627750
https://sgise.es/wp-content/uploads/2021/10/Plan-estrate%CC%81gico-de-implementacio%CC%81n-territorial.pdf
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Elaboració i aprovació del Decret 
d'organització i funcionament del Registre 
d'Unions de Fet 

V/A Assolit ▪ El DOGV 9315, de 07/04/2022, va publicar el DECRET 34/2022, d'1 d'abril, 

del Consell, pel qual es regulen l'organització i el funcionament del 

Registre d'Unions de Fet Formalitzades, així com els procediments 

d'inscripció, modificació i cancel·lació d'unions en aquest. 

Enllaç al Decret. 

 

▪ La principal novetat del nou reglament és 

que, per a acreditar la convivència comuna, 

l'Administració valenciana accepta el 

contracte de lloguer d'un habitatge a nom 

dels dos o el préstec hipotecari o de 

compravenda de la llar habitual de la parella 

sempre que almenys un dels membres estiga 

empadronat a la Comunitat Valenciana. Es 

manté la descendència comuna com a mitjà 

de prova per a acreditar la convivència. 

▪ El nou reglament -que elimina el tràmit de 

l'entrevista personal amb els membres de la 

parella que pretenia inscriure's- preveu 

també el registre telemàtic per a agilitzar els 

processos a través del tràmit Z de la 

Generalitat. 

▪ A més, s'ha augmentat la plantilla del servei 

per a accelerar els processos. 

 

Implantació de la plataforma de 
visualització de l'expedient judicial 
electrònic 

V/A Assolit ▪ L’anomenat “Visor digital” està en marxa i operatiu des del mes de maig en la 
majoria dels jutjats valencians.   

▪ Actuació prevista en el Pla Agenda Digital de 

la comunitat Valenciana.  Línia 1.3.- Les TIC 

per a la justícia 

▪ El visor digital permet visualitzar documents 
amb eines digitals. Possibilita la cerca de 
referències de paraules dins del mateix 
expedient així com la cerca de jurisprudència 
aplicable. 

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3017&L=1&L=1&texto=uniones+de+hecho&solo_titulo=1&anyo_codigo=&codigo=&numero_dogv=&FECHA_INICIAL=&FECHA_FINAL=&tipo_disposicion=&organismo=
https://agendadigital.gva.es/ca/actuaciones-linea-1.3
https://agendadigital.gva.es/ca/actuaciones-linea-1.3
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Elaboració de l'informe sobre l'accés a la 
funció pública i la provisió de llocs de 
treball de les persones amb diversitat 
funcional 

V/A En execució ▪ Una part ja del informe ja està redactada. En novembre estarà l’informe 

definitiu.   

▪ És un informe complexe i pormenoritzat. 

Participen: CERMI per part del sector 

representatiu de les persones amb 

discapacitat i per part l’Administració la DG 

de Recursos Humans de Sanitat i la 

d’Educació, la DG de Modernització de la 

Justícia, l’INVASSAT i Prevenció de Riscos 

laborals de la Conselleria de Sanitat. 

Elaboració del III Pla d'Igualtat de dones i 
homes de l'Administració de la Generalitat 

V/A Assolit ▪ El III Pla d’Igualtat entre homes i dones de l’Administració de la 

Generalitat es va aprovar al Ple del Consell del 5 d’agost de 2022 i promou 

mesures que faciliten la conciliació i fomenten la corresponsabilitat. 

L’esborrany va ser secundat per unanimitat per tots els sindicats amb 

representació en la Mesa General de Negociació (CSIF, UGT-PV, CCOO-PV i 

Intersindical) el passat 29 de juliol. 

▪ El III Pla d’igualtat estableix objectius i 

mesures nous que permeten continuar 

avançant en la superació dels obstacles que 

impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de 

dones i homes en l’àmbit de l’ocupació 

pública.  

▪ L’objectiu general d’aquest III Pla d’igualtat 

de l’Administració de la Generalitat és 

abordar les necessitats reals del personal al 

seu servei amb un abast global i integral, per 

a consolidar la igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre dones i homes en la 

funció pública valenciana. 

▪ Entre les principals novetats del III Pla 

d’igualtat, s’hi preveu l’increment de les 

retribucions dels llocs de treball que 

exerceixen professions de les denominades 

feminitzades i infraclassificades, per a lluitar 

contra la bretxa salarial. 
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Implantació del sistema automàtic d'alertes 
massives d'emergències en situacions de 
crisis (Public Warning System) 

V/A Assolit ▪ L’1·1·2 Comunitat Valenciana ha desplegat tecnològicament i ha testat el 

dispositiu per enviar alertes massives de protecció civil a la població.  

▪ El Ministeri d’Interior a través de la DG de 

Protecció Civil està ultimant el catàleg de 

missatges d’alerta  que s’enviarà a la 

ciutadania en cas d’emergència. 
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Nova ordre de bases d’ajudes a les 
arts escèniques 

M Assolit ▪ Publicació en el DOGV de les convocatòries d'ajudes a les arts escèniques, 

basades en una nova ordre de bases adaptada a la singularitat d'aquest 

sector cultural. En la convocatòria d'enguany es flexibilitzen les 

justificacions pels efectes de la COVID-19. (30/06/2020). 

Enllaç a la Convocatòria d'ajudes 

▪ El DOGV (26/08/2019) ha publicat la 

concessió d'ajudes al foment de les arts 

escèniques per als sectors teatral i del circ, i 

el 7 d'agost es publicaren les ajudes 

corresponents al sector de la dansa 

(27/08/2019). 

 

Presentació del Pla Estratègic de 

l’Esport i l’Activitat Física 

M En execució ▪ En procés de revisió de la proposta tècnica presentada per l’òrgan 
redactor. 

▪ Mitjançant una web es garanteix la 

comunicació i el suport a la participació en 

la elaboració del Pla Estratègic de l'Activitat 

física i l'Esport de la GV 2019-2023. 

Enllaç a la web del Pla Estratègic Esport 

 

Protocol sobre absentisme M Assolit ▪ El protocol està redactat, ha estat negociat amb els representants 

sindicals i amb els de pares i mares. S’han iniciat contactes amb la fiscalia, 

amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i amb els ajuntaments 

per aconseguir la col·laboració de tots els sectors implicats. 

▪ El protocol ha començar a aplicar-se el curs 2021-2022. 

▪ Resolució de 29 de setembre de 2021, de la directora general d’Inclusió 

Educativa, per la qual s’estableix el protocol d’actuació davant situacions 

d’absentisme escolar en els centres sostinguts amb fons públics de la 

Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments obligatoris i 

Formació Professional Bàsica. 

 

▪ Enllaç al Protocol absentisme escolar 

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_5022.pdf
http://www.plaestrategicesport.gva.es/
https://dogv.gva.es/datos/2021/11/08/pdf/2021_11082.pdf
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Consolidar l’aposta per la formació 

professional amb l’obertura de 

noves unitats 

M Assolit ▪ En el curs 2019-2020 s’ha ampliat l'oferta de cicles formatius i se n’han 

obert 44 més. 

▪ En el curs 2020-2021, es van obrir 48 cicles més i es van implantar 5 nous 

cursos d'especialització. 

▪ Per al curs 2021-2022, està prevista la creació de 6.000 noves places 

mitjançant la implantació de 181 cicles formatius i 28 cursos 

d'especialització nous. 

▪ La FP valenciana inicia el curs 2019-2020 

amb 89.508 alumnes matriculats als centres 

sostinguts amb fons públics, 2.530 

estudiants més que l'exercici anterior. En 

termes relatius, l'estudiant d'FP valencià 

augmenta un 3%. 

▪ Alcoi acull la jornada 'Difon FP Dual' que 

busca millorar la interacció entre els centres 

educatius i les empreses d'Alacant 

(26/11/2019). 

▪ Curs 2020-2021: 48 cicles més i 5 nous 

cursos d'especialització (01/06/2020). 

▪ Curs 2021-2022: 181 cicles formatius i 28 

cursos d'especialització nous (29/04/2021). 
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Aposta per la innovació pedagògica i 
el foment lector 

M Assolit ▪ Publicada en el DOGV la convocatòria del Programa per a la dinamització 

de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres educatius. 

La inversió augmenta fins a 1,9 M€., un 41% més respecte al curs 2018-

2019 (15/11/2019). 

▪ Publicat en el DOCV la resolució de subvencions als centres docents 

sostinguts amb fons públics perquè desenvolupen projectes d'investigació 

i innovació educativa (PIIE) durant el present curs. Inversió de més d'1,9 

milions d'euros en 656 projectes innovadors de 649 centres docents 

(05/11/2019). 

▪ La Generalitat aporta ajudes a 13 projectes d'investigació i innovació 

educativa dedicats al foment de les “ecoescoles” en 38 centres educatius 

valencians (07/10/2019). 

▪ S’han atorgat subvencions a entitats sense ànim de lucre per a 

desenvolupar accions, programes i materials educatius innovadors que 

promoguen l’educació intercultural i en valors. 

▪ S’han donat ajudes per a finançar el foment d’activitats realitzades per les 

associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents i associacions 

d’alumnes d’FPA. 
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Posada en funcionament de l’Escola 
de Tardor Carme Miquel 

D Assolit ▪ La primera escola de tardor Carme Miquel, que naix en el 45 aniversari de 

la primera escola d'estiu valenciana, impulsada pels moviments de 

renovació pedagògica (MRP) s’ha celebrat a Elx, el 16 i 17 d'octubre, a 

València, el 13 i 14 de novembre, i a Castelló l'11 i 12 de setembre de 

2020; amb el lema 'Repensar per transformar'. 

▪ La segona edició es va celebrar a l’estiu de 2021. Es va celebrar al campus 

la de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló de la Plana i al campus de la 

Universitat Politècnica de València (UPV) de Gandia. 

▪ A principi de l’any 2020 es va començar a 

treballar en el projecte d'incentivar de nou 

les escoles d'estiu per a professorat, que 

van sorgir fa dècades durant els MRP 

valencians; portaria el nom de Carme 

Miquel, mestra i pedagoga referent de 

l'educació valenciana". 

▪ Donada la situació provocada per la COVID-

19, fou impossible organitzar l'escola 

d'estiu.; es va substituir per una escola de 

tardor en tres punts de la Comunitat 

Valenciana (21/07/2020). 

 

Presentació de l'avantprojecte de 

Llei de Protecció i Promoció del 

Palmerar d'Elx 

D Assolit ▪ El Consell aprova l'Avantprojecte de Llei de protecció i promoció del 

Palmerar d'Elx (Ple Consell, 7/08/2020) 

▪ El DOGV núm. 9218, de 18/11/2021, va publicar la LLEI 6/2021, de 12 de 
novembre, de la Generalitat, de protecció i promoció del palmeral d’Elx. 
Enllaç a la Llei. 

 

▪ El Consell va aprovar el projecte de llei en el 
Ple de 18/12/2020. 

▪ En tràmit parlamentari. Presentació en el 
Ple de les Corts, 9/06/2021. Passa a la 
Comissió per a debatre les esmenes. 

Presentació de la proposta de Llei 
Integral Valenciana d’Educació a la 
comunitat educativa 

D En execució ▪ Una vegada aprovada la llei educativa estatal, cal fer-ne tot el 

desplegament normatiu i curricular que du aparellada. Una vegada acabat 

aquest pas, continuarem la tramitació de la proposta de Llei integral 

valenciana. 

 

▪ En vigor la nova llei estatal des de gener de 

2021. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/18/pdf/2021_11659.pdf
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Constitució de consells territorials de 

la formació professional 

D Assolit ▪ ORDRE 1/2021, de 30 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport i de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball, de constitució dels consells territorials de la  formació 

Professional per a l’organització, planificació i disseny de l’oferta de 

Formació Professional integrada en les àrees funcionals de la Comunitat 

Valenciana (DOGV 09/09/2021). 

Enllaç a Ordre 1/2021 

 

 

Organització del congrés estatal 
Coeduca 

D Assolit ▪ El congrés es va haver de suspendre per la pandèmia. 

▪ Finalment es va celebrar el 29 i 30 d’octubre del 2021 al Palau de Les Arts 

de València amb més de 2.500 participants. 

 

 

Realització del seminari 
Infraestructures educatives 
innovadores 

A Assolit ▪ Els dies 11 i 12 de març de 2021 es van celebrar les jornades sobre 

infraestructures educatives innovadores, coeducatives i sostenibles, 

organitzades per la Conselleria, amb el títol 'Conviure, comprendre, 

compartir: construint espais inclusius i coeducatius'. 

 

 

Posada en marxa del programa 
Coeducacentres 

A Assolit ▪ Va arrancar el curs 2020-2021 en 15 escoles i instituts i dona formació a 

més de 400 docents (14/12/2020). El 30 de juny de 2021 es va celebrar la 

I Jornada Intercentres del projecte 'Coeducacentres' (30/06/2021). 

▪ Per al curs escolar 2021-2022, hi haurà setanta centres educatius més que 

entraran a formar part de la xarxa Coeducacentres. 

 

▪ El projecte Coeducacentres pretén 

implantar la cultura de la pau als centres 

educatius a través de la formació tot 

potenciant el treball en equip entre la 

comunitat educativa. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/09/pdf/2021_9049.pdf
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Creació del Centre d’Innovació 
Digital Avançat de Formació 
Professional 

A Assolit ▪ Ja està en funcionament el Centre d’Innovació Digital Avançat de 

Formació Professional (CIDA) a Alacant, ubicat al Districte Digital i 

depenent del CEFIRE d’Alacant. Al març es van celebrar les primeres 

jornades formatives (25/03/2021). 

▪ Té la missió de convertir la investigació i la 

innovació adreçada al sector digital en un 

eix fonamental de desenvolupament de tots 

els processos educatius i formatius de la 

Formació Professional. 

Organització de les jornades La 
cultura és segura 

A Assolit ▪ El 2 de març de 2021 es va celebrar a la jornada “Cultura segura. Un any 

de pandèmia i gestió cultural”, on es pretenia analitzar els últims 12 

mesos en matèria cultural i proposar accions, mesures i foment d'hàbits a 

mitjà termini (02/03/2021). 

 

 

Presentació del projecte de creació 
del refugi-escola de muntanya de 
Sant Joan de Penyagolosa 

A Assolit ▪ El projecte es va presentar el 7 de juny de 2021, el mateix dia que es 

publicà en la plataforma de contractació la licitació del projecte 

d’execució i la direcció d’obra. 

▪ Es preveu una inversió de 735.000€. 

▪ El Ple del Consell va aprovar el conveni entre la Conselleria d’Educació, 

Cultural i Esport i la diòcesi de Segorbe-Castelló el 26 de novembre 2021. 

 

▪ L'actuació inclou la rehabilitació de 

l'estructura de l'edifici i la seua adequació, 

així com l'accessibilitat i l'equipament amb 

tot el que és necessari per al seu 

funcionament (07/06/2021). 

 

Posada en funcionament del 
programa d’atenció a l’esportista 
d’elit 

A/B Assolit  ▪ En octubre de 2021, va començar a prestar el servei l’empresa 

adjudicatària del contracte per import de 200.000€. Aquesta empresa 

presta el servei d’atenció a l’esportista per a la tutorització d’esportistes 

d’elit, amb l’objectiu d’acompanyar-los en la carrera dual (formació 

acadèmica o inserció laboral), amb tasques d’assessorament, consultoria i 

orientació laboral i psicosocial.  

▪ Després de la identificació dels i de les esportistes susceptibles de formar 

part del programa, el nombre d’esportistes integrats en el programa ha 

sigut de 363.  

▪ El programa es realitza en dos nivells, 

segons la situació personal individual: Servei 

integral d’informació i servei de tutoria 

esportiva i de consultoria i orientació per a 

la incorporació laboral.  
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Presentació del nou pla estratègic de 
cultura de la Generalitat 

A/B Assolit  ▪ Presentat el Pla estratègic cultural valencià 2021-2023 'Cultura per a la 

recuperació' als diferents agents de l'àmbit cultural valencià 

(21/09/2021). 

▪ Els eixos principals del pla se sustenten en 

tres línies d'actuació: optimitzar l'ús dels 

recursos disponibles per part de la 

Conselleria, potenciació de la 

professionalització dels agents culturals i 

creatius valencians i accions per a ampliar la 

xarxa de suport al desenvolupament 

cultural. 

▪  

Ampliació de l’oferta educativa en el 
primer cicle d’educació infantil 

A/B Assolit  ▪ Durant el curs 21/22 s’han creat 108 aules noves de 2-3 anys, la qual cosa 

suposa al voltant de 2.000 places més d’aquet nivell eductiu. La creació 

d’aquestes aules està finançada amb fons provinents del Ministeri 

d’Educació a través del FRTR. 

▪ Les noves unitats han sigut ubicades en CEIPs d’arreu del país i hem tingut 

un interès particular de crear-les en els anomenats centres rurals 

agrupats (CRA), per tal de permetre la conciliació laboral i familiar de les 

dones i dels homes de l’entorn rural.  

▪ Paral·lelament a aquest increment de l’oferta, hem augmentat la 

quantitat destinada al pagament dels bons infantils. D’eixa manera, 

l’alumnat del nivell 2-3 anys rep ara 220 euros al mes (abans en rebia 180 

euros) per pagar els costos de l’escolarització. D’aquesta ajuda s’han 

beneficiat més de 7.000 famílies.  
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Creació de l’Escola Oficial d’Idiomes 
virtual valenciana 

A/B Assolit ▪ L'Escola oficial d'idiomes virtual valenciana s’ha creat pel Decret 19/2022, 

de 25 de febrer (DOGV núm. 9293, de 08/03/2022). Te la seu 

administrativa a Castelló de la Plana. 

▪ Esta escola oferirà una resposta eficaç, moderna, tecnològica, digital, 

transversal i personal a l’objectiu d’acostar l'aprenentatge i la formació en 

llengües al conjunt de la ciutadania. 

Enllaç al Decret 

▪ L’EOI_VV permetrà la formació en llengües 

sense la limitació de la ubicació física del 

centre educatiu. Podrem oferir més 

diversitat d'idiomes i de nivells a més 

persones amb uns espais virtuals 

d’ensenyament que permetran adaptar 

l'aprenentatge a les característiques i 

necessitats de l’alumnat,  amb la garantia, 

seguretat i immediatesa en tots els 

procediments implicats: matrícula, 

pagaments, gestió d’expedient acadèmic, 

certificacions, acreditacions, .... 

 

Impuls del programa d’avaluació i 
acreditació de competències 
professionals 

A/B Assolit  ▪ El programa d’avaluació i acreditació de la competència adquirida per vies 

formals i no formals és un projecte que durant l’any 2021 ha tingut un 

impuls significatiu i ha definit una veritable trajectòria de millora 

d’atenció als treballadors i treballadores de la Comunitat Valenciana. 

▪ Durant aquest any, la Conselleria ha autoritzat a tot el professorat i a tots 

els centres a ser avaluadors i acreditadors de totes les famílies 

professionals que integren la formació professional. 

▪ Com que hem trobat una magnífica implicació del personal docent i 

directiu, es va arribar al mes de desembre a tindre 124 centres educatius i 

1339 professors implicats, tant d’avaluadors com d’orientadors. En 

l’actualitat, tenim més de 20.000 unitats de competència certificades o en 

vies d’acreditació i més de 5.000 treballadors i treballadores en l’inici del 

procediment. 

 

▪ Per donar el màxim de qualitat al procés, 

hem format 2.000 professores i professors 

en el procediment d’acreditació. Per 

aconseguir-ho, hem impartit nombroses 

xarrades a diferents col·lectius: cambres de 

comerç, sindicats, organitzacions 

empresarials, col·lectius amb necessitats 

especifiques del procés d’acreditació, 

persones en risc d’exclusió... 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/08/pdf/2022_1872.pdf
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Presentació del model valencià de 
Formació Professional: flexible, 
integrat i a la carta 

V/A Assolit ▪ El DOGV núm. 9309, de 30.03.2022, va publicar l’ORDRE 17/2022, de 25 

de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es 

regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació 

Professional Bàsica de grau mitjà i de grau superior en centres educatius 

públics i privats de la Comunitat Valenciana. 

Enllaç a l'Ordre. 

 

 

Xarxa d'infraestructures educatives 
sostenibles 

V/A Assolit ▪ (27/07/2022) Presentació del programa ZERO de energia solar en els 

instituts que reduirà les emissions de diòxid de carboni en mes de 9.000 

tones a l’any.  

▪ Instal·lació de panells fotovoltaics per a 

generar energia solar neta en 114 instituts 

públics, distribuïts en 71 municipis al 

territori valencià.  

 

Nous decrets de currículum de les 
etapes educatives d'Infantil, 
Primària, ESO i Batxillerat 

V/A Assolit  ▪ Decret 100/2022, de 29 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix 

l’ordenació i el currículum d’Educació Infantil. 

▪ Decret 106/2022, de 5 d’agost, del Consell, d’ordenació i currículum de 

l’etapa d’Educació Primària. 

▪ Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació 

i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria. 

▪ Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen 

l’ordenació i el currículum de Batxillerat. 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2646.pdf
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Pacte autonòmic pel llibre i la lectura V/A Assolit ▪ (24/05/2022) 'Pactem per la lectura' naix amb l'adhesió de les diputacions 

provincials (Alacant, Castelló i València), les universitats públiques 

(València, Politècnica, Jaume I, Miguel Hernández i Alacant) i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, amb l'objectiu d'abastar tot el 

territori de la Comunitat Valenciana. Una vegada presentada, els agents 

de foment lector podran sumar-s'hi. 

▪ Es tracta d'una iniciativa que reuneix el 

sector entorn d'una aliança que 

incrementarà l'índex lector, donarà suport 

als autors i procurarà beneficis a tota la 

cadena de la lectura: biblioteques, 

editorials, llibreries i distribuïdors, així com 

clubs de lectura, associacions professionals 

o col·lectius lectors. 

▪ A través de 'PACTEM', es donarà visibilitat a 

totes les propostes realitzades per al 

foment de la lectura, del llibre i la presència 

de les llibreries en les actuacions de cada un 

dels organismes i col·lectius que formen 

part del pacte. A més, s'establiran canals 

directes de comunicació que faran possible 

el suport del departament que dirigeix 

Raquel Tamarit als projectes de foment 

lector. 

 

Constitució de la Càtedra Dona i 
Esport a la Universitat de València 

V/A Assolit. ▪ (13/05/2022) El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració de 

la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb la Universitat de València 

(UV) per al funcionament i manteniment de la càtedra Dona i Esport, 

mentre que el conveni amb la Universitat Politècnica de València té com a 

finalitat el funcionament de la càtedra d'Estudis Esportius en la UPV. A 

través d'aquest conveni, amb una aportació per part de la Conselleria de 

50.000  euros. 
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Elaboració d'un Pla de Modernització 

d'Infraestructures i Tecnologies Sanitàries 

(2020- 2023) 

M Assolit ▪ Presentat el Pla d'infraestructures sanitàries 2021-2023 'Créixer+' el 

2/06/2021. Dotació de 658,3 M€ per a reformar i ampliar un total 

de 50 centres d'Atenció Primària i 22 hospitals, i construir 6 centres 

d'especialitats. 

▪ A la província d'Alacant es desenvoluparan 34 actuacions, amb una 

inversió de 224,7 M€; a Castelló, 22 actuacions amb 73,3 M€ i a 

València, 40 actuacions amb 340,3 M€. 

▪ El pla preveu obres d'ampliació o reforma en una superfície total de 

351.783 metres quadrats i permetrà sumar 1.206 llits i 48 

quiròfans nous. 

▪ Relació de municipis amb actuacions previstes: 

Enllaç NdP presentació Creixer+ 

 

▪ El Consell reprén en juny 2021 el pla de millora que 

havia quedat ajornat per la pandèmia. Estava 

elaborat en juliol 2019 (Pla Infraestructures 

Sanitàries 2020- 2023). 

▪ La inversió prevista de més de 658,3 M€ suposa 

pràcticament quadruplicar la inversió que es va fer 

en el període 2012-2015. 

 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=953186
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Estudi per a la inclusió progressiva de 

l'atenció bucodental en la cartera de 

serveis 

M Assolit ▪ L’estudi ha analitzat la viabilitat d’oferir atenció bucodental a 

majors de 65 anys. 

▪ A causa de la situació de pandèmia, les actuacions previstes per a 

desenvolupar l’ampliació de prestacions sanitàries 

complementàries a la cartera bàsica de serveis s’ha hagut de 

posposar per a poder prioritzar altres actuacions assistencials més 

necessàries. 

▪ S'ha realitzat l'estudi d'impacte econòmic de l'ampliació de la 

cartera de serveis. Es finançarà amb càrrec al pressupost del 

Ministeri a repartir entre les CCAA, amb fons finalistes destinats a 

equipament, formació i infraestructures (no capítol I). 

▪ La CV ha fet l’estudi d’implantació progressiva a l’espera de la 

concreció de l’atenció bucodental per part del Ministeri. 

▪ La inclusió de l’atenció bucodental en la cartera bàsica de serveis és 

competència del Ministeri de Sanitat. L’actual govern d’Espanya 

s’ha compromès al llarg de la legislatura a incorporar-lo com a 

prestació bàsica en el SNS. 

▪ L'objectiu del Ministeri és que la cartera de serveis destinada a 

l'atenció bucodental siga homogènia en totes les CCAA 

▪ Està pendent estudiar les prestacions que seria aconsellable 

introduir respecte dels menors de 6 anys. 

▪ La llei de Mesures Fiscals per a 2022 modifica la Llei 10/2014, de 

Salut de la CV, per a garantir els tractaments bucodental dels 

xiquets, xiquetes i adolescents, concretament ampliar els 

tractaments ortodòntics que no tinguen una finalitat 

exclusivament estètica. Nou article 57.bis (30/12/2021). 

▪ La Comunitat Valenciana va fer l’estudi d’implantació 

progressiva a l’espera de la concreció de l’atenció 

bucodental per part del Ministeri. Es va remetre una 

enquesta a totes les CCAA per a analitzar la situació i 

es va realitzar una detecció de necessitats i una 

priorització. 

▪ El resultat ha sigut l'ampliació de la cartera de 

serveis: 

En la població general: Educació sanitària per a 
l'autoexploració de la cavitat oral en la cerca de 
lesions de sospita de malignitat. 

En la població infantil: Tant en la dentició temporal 
com definitiva aplicació de substàncies 
remineralitzants, antisèptiques i/o dessensibilitzats, 
tartrectomia. 

Majors de 65 anys: aplicació de substàncies 
remineralitzants, antisèptiques i/o dessensibilitzats, 
prèvia tartrectomia si fora necessari. 

▪ El Ple del CISNS va acordar l’actualització de la 

cartera comuna de serveis en Atenció de la salut 

bucodental, que recull la incorporació de la població 

infant-juvenil de 6 a 14 anys i les embarassades 

abans que acabe 2022, així com la de les persones 

amb discapacitat I menors de 5 anys abans de final 

de 2023. 

▪ S’està concretant amb el grup d’experts de la CV la 

posada en marxa de les actuacions, segons 

Planificació I finançament del Ministeri de Sanitat 

prevista per al primer semestre de 2022. 
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Elaboració del Pla d'Atenció a l'Epilèpsia M Assolit ▪ Presentat el Pla per a l'atenció a l'epilèpsia en el sistema sanitari 

públic de la Comunitat Valenciana 2019-2023, el 26/09/2019. Es 

tracta d’una guia per a oferir una atenció sanitària integral i 

adequada ales més de 53.600 persones afectades. 

Enllaç al Pla de Atenció a l’Epilèpsia 2019-2023 

 

▪ Entre les mesures que inclou hi destaquen l’impuls a 

unitats mèdiques o consultes monogràfiques 

d’epilèpsia als hospitals i centres d’especialitats en 

què siga necessari i la millora del diagnòstic precoç i 

els temps d’espera en l’Atenció Primària. 

Creació del Banc de Còrnies M Assolit ▪ Des del 3 de febrer de 2020 està operatiu el Banc de Còrnies i Teixit 

Ocular en tots els hospitals de la Comunitat Valenciana, inclosa la 

Fundació Oftalmològica. 

▪ Totes les extraccions de còrnies han d’enviar-se al 

Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, 

seu del Banc. 

▪ Durant l´any 2020 (primer any d'activitat), el Banc de 

còrnies i teixit ocular ha rebut 359 còrnies i n'ha 

distribuït 258 per a trasplantaments a pacients. 

▪ En 2021 s'han extret 624 còrnies i s'han distribuït 

456 per a trasplantaments. 

▪  

Elaboració del Decret de Central de 

Compres i creació del Comité d'Avaluació 

Tecnològica 

M Assolit ▪ Aprovat en el Ple del Consell el 24 de gener 2020. Decret 11/2020, 

de regulació de la Central de Compres en l’àmbit de la sanitat 

pública valenciana. 

▪ El decret té l'objectiu d'aconseguir regir el 80 % del volum de 

compres en acabar la legislatura. 

Enllaç al Decret 11/2020  

 

▪ A més, es destinaran 20,8 milions d'euros a donar 

suport al programa operatiu d'I+D+i, en el qual 

destaca també la compra pública innovadora. 

 

Paper Zero en receptes. Inclusió de la 

recepta farmacèutica en la targeta SIP 

D Assolit ▪ Actualment la recepta farmacèutica es troba inclosa en la targeta 

SIP. 

 

 

http://www.san.gva.es/documents/156344/8260351/Plan%2Bde%2BAtenci%C3%B3n%2Ba%2Bla%2BEpilepsia%2Ben%2Bla%2BComunitat%2BValenciana%2B2019-2023
http://www.san.gva.es/documents/156344/8260351/Plan%2Bde%2BAtenci%C3%B3n%2Ba%2Bla%2BEpilepsia%2Ben%2Bla%2BComunitat%2BValenciana%2B2019-2023
https://dogv.gva.es/datos/2020/02/10/pdf/2020_1106.pdf
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Eliminació dels prepagaments en 

productes ortoprotèsics 

D Assolit ▪ Amb l’eliminació dels prepagaments la facturació es realitza directa 

a les ortopèdies i el ciutadà no ha d’avançar la quantitat a la qual 

cada article estava sotmès (posteriorment sol·licitava el 

reembossament). 

▪ La mesura és rellevant i efectiva perquè està orientada a la major 

conveniència, comoditat i interès dels ciutadans, als quals evitem 

no sols anticipar diners, sinó evitar tràmits administratius. 

▪ L'any 2020, aquesta eliminació de prepagament ha 

evitat l'anticipació de l'import i la posterior 

sol·licitud de reembossament per a 22.213 pacients 

(sobre un total de 50.557 pacients als quals se’ls ha 

prescrit algun article durant l’any), per un import 

d'1.507.490 €. 

▪ L’any 2021 es van beneficiar de la eliminació del 

prepagament 27.987 pacients (sobre un total de 

58.007 pacients als quals se’ls ha prescrit algun 

article durant l’any), per un import de 2.355.204 €. 

▪ El Consell aprova un conveni amb els Col·legis de 

Tècnics Superiors sanitaris i Farmacèutics i la 

Associació valenciana de empreses de Ortopèdia per 

a gestionar les ajudes als tractaments ortoprotèsics. 

▪ Durant el primer semestre de 2022 s’han beneficiat 

de l’eliminació del prepagament 27.205 pacients 

(sobre un total de 37.607 pacients als quals se’ls ha 

prescrit algun article durant aquest periode). El 

72,3% dels pacientes no prepaguen (43,9% en 2020 i 

48,2% en 2021) 
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Elaboració del Pla d’Atenció a Persones 

amb ELA i dispensació de dispositius de 

comunicació per lector ocular 

D Assolit ▪ Presentació del Pla d'atenció a persones amb esclerosi lateral 

amiotròfica (ELA), el 26/02/2020. És un document dirigit a 

professionals sanitaris, pacients i familiars, amb el qual es pretén 

facilitar l'atenció diària de les persones amb aquesta malaltia. 

▪ Es tracta d'un pla en què han treballat més de mig centenar 

d'especialistes de diverses disciplines, amb la participació de 

pacients. 

▪ Entre les mesures destacades figura la continuïtat de 

l'atenció i el seguiment compartit entre 

professionals. A les persones amb algun familiar 

afectat se'ls oferirà la possibilitat de l'estudi genètic, 

ja que el 5 % i el 10 % dels casos d'ELA tenen 

caràcter familiar. Als i les pacients se'ls facilitaran les 

ortopròtesis que requerisquen - bastons, cadira de 

rodes, llit articulat-, així com lectors oculars o altres 

sistemes de comunicació, quan no siga possible la 

comunicació oral o escrita. 

Elaboració de l’Estratègia Climàtica, 

Ambiental i Energètica de la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública 

D Assolit 

 

▪ Ja está elaborada l’Estratègia climática,  ambiental i energètica  de 

la Conselleria  de Sanitat Universal  y Salut pública 2030 i ha sigut 

tinguda en compte a l'hora de dissenyar les actuacions incloses en 

el Pla d'infraestructures sanitàries Creixer+. 

▪ L’Estratègia estableix 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. 

▪ Mitjançant l’estratègia 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. 

Celebració de l’Any Internacional de la 
Infermera i la Matrona i campanya 
'Nursing Now' 

D Assolit ▪ Les activitats programades per als anys 2020 y 2021 es van 

posposar per la pandèmia, i finalment es van cancel·lar.  

▪ L'OMS proclamava el 2020 com l'Any Internacional 

de les Infermeres i Matrones. 

▪ En la Comunitat Valenciana, el Consell d'Infermeria 

de la CV (CECOVA) i la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, són les entitats impulsores 

de la campanya Nursing Now. El 20/12/2021 es va 

celebrar el final de la Campanya en un 

esdeveniment híbrid (presencial i virtual). 
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Execució dels processos selectius 

corresponents a les ofertes públiques 

d'ocupació dels anys 2017, 2018 i 2019 

A Assolit ▪ Des d'octubre de 2020 s'estan publicant en el DOGV les 

convocatòries dels processos selectius corresponents a les OPE´s 

2017-2018 i estabilització del 2019. En 2021 es van publicar tots el 

processos selectius anteriors. Van ser retardats per la pandèmia 

(d’acord amb els sindicats amb representació en la Mesa Sectorial 

de novembre 2021) i es reprendran al març de 2022, amb més de 

120 convocatòries i 11.500 places. 

▪ Al llarg de 2022 s’estan desenvolupant els processos selectius 

corresponents a les OPE dels anys 2017 i 2018 i estabilització de 

2019. 

Són 126 convocatòries. En aquests processos selectius s’han inscrit 

més de 165.000 persones. 

▪ Amb les places convocades s’obri la porta a 

normalitzar a gran part del personal actualment 

interí. 

▪ En l'aprovació de l'OPE de l’any 2022 s'ha incorporat 

el projecte de Decret del Consell de 

desenvolupament de la Llei 20/2021, de 28 de 

desembre, de mesures urgents per a la reducció de 

la temporalitat en l'Ocupació Pública, com a mesura 

d'agilitació dels processos selectius. La finalitat és 

aconseguir la reducció de la temporalitat a nivells en 

algunes categories especialment sanitàries, inferiors 

al 8% dins del termini màxim que marca la Llei (31 

de desembre de 2024) 

Processos estabilització Llei 20/2021: 

- 8.950 places estatutaris 

- 221 places funcionaris 

- 449 places estatutaris a extingir 

 

Pla d'Actuació post estat d'alarma a la 

Comunitat Valenciana 

A Assolit ▪ Executades les actuacions previstes per a adequar les 

infraestructures sanitàries a les necessitats assistencials derivades 

de la pandèmia. 

▪ Inversió total en actuacions arquitectòniques en 
infraestructures d'atenció primària i especialitzada i 
adequació d'espais i adquisició d'equipament 
necessari per a atendre les necessitats assistencials: 
5.986.000 euros. 
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“CODI INFART”. Actualització 2020-2024 A Assolit ▪ S'ha actualitzat l'atenció al codi infart, ampliant la xarxa assistencial 

dins de la Comunitat Valenciana.  

▪ S'ha dut a terme una reunió amb les gerències dels departaments de 

salut amb una nova sectorització per a l'atenció al codi infart, estant 

tots els recursos preparats per a poder donar una resposta 

adequada a la situació a partir de la incorporació de les noves places 

ja sol·licitades per al Departament d'Elx, pendents d'aprovació per 

Hisenda. 

▪  S'han incorporat nous hospitals a aquest codi (Torrevieja, en horari 

de matí i vesprada) i s'han ampliat horaris (Elx passa a jornada de 

24h). D'aquesta manera es garanteix l'accés en temps per a atendre 

a tota la ciutadania en igualtat de condicions, independentment del 

lloc geogràfic de la seua residència, potenciant l'assistència en la 

zona sud de la Província d'Alacant. 

 

▪ Independentment que s'haja actualitzat l'atenció al 
codi infart, la Comunitat Valenciana està totalment 
alineada amb l'Estratègia en Salut Cardiovascular del 
Sistema Nacional de Salut (ESCAV), aprovada al 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut 
el 27 d'abril de 2022 

▪ Està enfocada a la salut cardiovascular poblacional, 
buscant no només disminuir la prevalença i/o 
incidència de les patologies relacionades, sinó 
aconseguir el major nivell de salut possible en les 
persones, evolucionant a un canvi de paradigma 
davant les estratègies centrades en l'abordatge de 
patologies. 

▪ S'ha publicat al DOGV de 22/06/22 la RESOLUCIÓ de 
14 de juny de 2022, del Conseller de Sanitat 
Universal i Salut Pública, per la qual es creen i 
regulen, com a grups de treball, la Comissió 
Interdisciplinar Supradepartamental i els Comitès 
interdisciplinaris departamentals per a la 
implantació, seguiment i avaluació de la nova 
Estratègia en Salut Cardiovascular del Sistema 
Nacional de Salut a la Comunitat Valenciana. 

▪ S'han proposat i designat els membres de cadascun 
dels Comitès i de la Comissió. La reunió de 
constitució dels grups de treball està convocada per 
a finals de setembre. 

▪ Atès que L'Estratègia en Salut Cardiovascular de 
l'SNS incorpora l'actualització del Sdr Coronari agut, 
s'actualitzarà el codi, d'acord amb el que estableix 
aquesta Estratègia, de manera que les actuacions a 
realitzar estiguin en cocordància amb el que 
estableix l'SNS. 
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Pla d'optimització i coordinació de 
recursos tecnològics destinats a 
investigació biomèdica 

A/B Assolit ▪ S’han mantingut reunions de coordinació amb les fundacions 

d'investigació biosanitària per a la seua implementació. 

▪ S'ha obtingut l'autorització per part de les mateixes per a la futura 

publicació de dades del Mapa Tecnològic en el visor cartogràfic, el 

qual permetrà optimitzar els recursos tecnològics, reforçar el 

treball col·laboratiu de grups d'investigació biosanitaris de 

diferents entitats i ubicacions geogràfiques, així com crear 

sinergies per a la disminució de costos de manteniment i compra 

de fungibles d'equips. 

▪ S'han definit les categories i tipologies d'equips. 

▪ S'han identificat i localitzat 300 equipaments científics i 

infraestructures singulars disponibles en els Instituts i Fundacions 

d'Investigació Biosanitària de la Comunitat Valenciana. 

▪ S'ha creat una base de dades amb informació estandarditzada i 

especialment dissenyada per a agilitar al màxim la posterior 

generació del visor cartogràfic del Mapa Tecnològic en 

col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de València (ICV). Enllaç del 

visor: https://www.san.gva.es/es/web/sdg-i-d-i/mapa-tecnologico 

 

▪ El Mapa Tecnològic s'actualitzarà periòdicament 

posant especial atenció en els serveis, tarifes i dades 

de contacte associats als equips, així com en la 

incorporació de nous equips adquirits. 

Millora de l'accessibilitat i comunicació 
amb els usuaris de la sanitat 

A/B Assolit ▪ S’ha desenvolupat i implantat el portal del pacient, reunint en un 

únic punt d'entrada els accessos més freqüents de la ciutadania.  

▪ L'accés a la Història Clínica Electrònica està disponible des de la 

Web i l'App.  

▪ L'App i Web compleixen amb els estàndards d'accessibilitat. 

▪ Som l'única comunitat que garanteix la consulta 

telefònica a persones amb discapacitat auditiva a 

través de vídeo consulta i/o interpretació de 

llenguatge de signes amb SVISUAL. 

▪ S'ha ampliat la cartera de tràmits telemàtics que 

milloren la comunicació amb la ciutadania. 

 

https://www.san.gva.es/es/web/sdg-i-d-i/mapa-tecnologico
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Sistema de Vigilància Genòmica de la 
Comunitat Valenciana 

A/B Assolit ▪ En el segon semestre de 2021 s'ha anat consolidant el sistema de 

Vigilància Genòmica de la Comunitat Valenciana.  

▪ El sistema està integrat: 

• A nivell genòmic: 

- Serveis de Microbiologia de tercer nivell, d'acord amb els 

criteris de seqüenciació establits en el Pla Nacional enfront de 

la Resistència als Antibiòtics, concretament els corresponents 

als hospitals General de Castelló, Clínic-Malva-rosa, General 

de València, Dr Peset, La Fe, General d'Alacant i General d'Elx. 

- Laboratori de Salut Pública de València. 

- Grup d'Epidemiologia Molecular de FISABIO (actua com a 

referent, centre anàlisi de dades i coordinador) 

• A nivell epidemiològic: 

- Unitats d'Epidemiologia dels Centres de Salut Pública 

- Servei de Vigilància i Control Epidemiològic de la Direcció 

General de Salut Pública i Addiccions (coordinador).  

 

 



Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
 

 
 

                  M: Seminari Montanejos (juliol19) D: Seminari Dénia (febrer20) A: Ayora (octubre20) A/B: Albocàsser/Benasal (juliol21) V/A:La Vila Joiosa/Altea (febrer22)    88  

 

Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Culminació de la reversió de la gestió del 
Departament de Salut de Torrevieja 

A/B Assolit ▪ La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública assumeix, des del 

16 d'octubre 2021, la gestió directa de l'Hospital Universitari de 

Torrevieja, així com de tot el departament de salut, després de la fi 

del contracte de concessió administrativa que ostentava Ribera 

Salud des del 16 d'octubre de 2006.  

▪ S'han subrogat 1.079 treballadors de Ribera Salud i s’ha reforçat a 

amb 121 professionals sanitaris. S'han creat un total de 1.888 

places per a gestionar el departament (17/10/2021) 

▪ Enllaç Decret 164/2021, que regula les condicions laborals del 

personal del Departament de Salut de Torrevieja després de la 

reversió. DOGV, 14/10/2021 Decret 164/2021 

▪ A finals d’octubre de 2021 es van incorporar 93 professionals 

sanitaris més de diferents categories per a reforçar l’activitat 

assistencial del DS de Torrevieja. 

Enllaç a la Resolució 27 juny de 2022 del personal laboral subrogat: 

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6196.pdf 

▪ En els PGV 2022 es destinen 15,3 M€ al Departament 

de Salut de Torrevieja per a edificar nous centres de 

salut i millorar els existents, així com per a ampliar 

l'Hospital de Torrevieja i optimitzar els seus 

equipaments (18/11/2021) 

Culminació de la reversió del servei de 
ressonàncies magnètiques 

A/B Assolit ▪ La tornada del servei a la gestió pública directa del servei de 

ressonàncies magnètiques des de 15 de desembre de 2021. S’ha 

extingit el contracte per concert formalitzat per la Conselleria de 

Sanitat i la UTE ERESCANNER SALUT en data 20 d’octubre de 2008. 

▪ S’han subrogat 113 treballadors d'Erescanner Salud 

▪ Enllaç al Decret 200/2021, de regulació en matèria de personal dels 

efectes de l’extinció del contracte de gestió de serveis públics per 

concert per a la realització de tècniques de diagnòstic per imatge 

mitjançant equips de ressonància magnètica, DOGV, 13/12/2021 

Decret 200/2021 

▪ Els empleats i empleades seguiran en els seus llocs 

de treball com a personal laboral a extingir. El cost 

anual estimat de la totalitat de llocs és de 5,4 M€ 

(10/12/2021). 

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/14/pdf/2021_10319.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6196.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6196.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/13/pdf/2021_12473.pdf
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Creació de 6.000 noves places en la 
plantilla estructural de la Conselleria de 
Sanitat, de les quals 1.600 seran per a 
Atenció Primària 

V/A En execució ▪ En abril 2022 s’ha iniciat el procés de creació de 6.000 places noves 

en la plantilla estructural de la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública; suposa un augment del 12 % respecte a les places 

actuals (5/04/2022). 

▪ L'increment de plantilla suposa transformar els contractes COVID 

vigents, temporals i conjunturals, en places estructurals i 

indefinides.  

▪ En una primera fase des de l’1 de maig de 2022 s’han creat 5.196 

places s’està procedint a la seua cobertura: 

D’aquestes 5.196 places corresponen: 

- 3.144 Atenció Especialitzada  

- 1.756 Atenció Primària 

- 139 Salut Pública 

- 157 Serveis Centrals 

▪ En la segona fase, en novembre de 2022, es crearà la resta de 

places finals a completar el pressupost de 230 milions d’euros. 

 

▪ Aprovada l'oferta d'ocupació de Sanitat amb 10.000 

places adaptades a la Llei 20/2021 de reducció de la 

temporalitat (9.736 places) i les de l'OPO de 2022 

(151 places). 

Enllaç Decret 71/2022, adaptació OPE Sanitat 

▪ Fins a maig 2022, s'han publicat en el DOGV les OPO 

dels anys 2019 (taxa de reposició), 2020 i 2021, amb 

un total de 5.461 places/llocs oferits.  

▪ Aquestes places se sumen a les 11.800 places que ja 

estan convocades, els exàmens de les quals estan en 

marxa des del mes de març i es prolongaran fins a 

final de 2022. 

▪ Aquests processos selectius corresponents a les OPO 

dels anys 2017, 2018 i d'estabilització del 2019 van 

ser retardats a causa de la pandèmia de coronavirus. 

Es tracta de 126 convocatòries en què s'han inscrit 

més de 165.000 persones. 

Adequació dels tres primers hospitals de 
dia de salut mental per a xiquets i 
adolescents 

V/A En execució ▪ Els tres hospitals de dia de salut mental per a xiquets i adolescents 

amb 30 places, un per província, estaran en funcionament abans 

de final de l’any 2022. 

▪ A la província de València, l’hospital de dia de salut mental per a 

xiquets i adolescents s’ubicarà a L’Alqueria de Moret de Picanya. 

En breu es coneixerà ubicació a Alacant i Castelló. 

▪ S’ampliaran  fins a 256 les places de totes les 

categories de salut mental. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/31/pdf/2022_4939.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Pla d'impuls tecnològic d'Atenció Primària 
per a augmentar la capacitat resolutiva i 
estendre la consulta virtual 

V/A En execució ▪ El Marc estratègic d'atenció primària i comunitària 2022-2023 es va 

presentar el 28/01/2022. Pressupost, 326 M€. 

▪ La inversió en tecnologia i infraestructures serà de 188 M€; més de 

76 M€ es destinaran a la construcció de centres de salut nous i 8 

M€ aniran a millores en els sistemes d'informació. 

▪ Està en desenvolupament una funcionalitat en l'aplicació mòbil 

+Salud que permeta establir una consultes mèdiques per 

videoconferència.  (28/01/2022) 

 

▪ El nou model d’atenció primària tindrà més 

finançament per a comptar amb més personal, més 

infraestructures, més equipament i més tecnologia. 

Licitació d'equips de tecnologia quirúrgica 
avançada per a millorar l'equitat i 
l'eficiència en tot el territori 

V/A Assolit ▪ S'han adjudicat tres robots cirurgians Da Vinci per un import de 

10.581.450 €, i està prevista la seua posada en marxa durant el 

mes d'octubre. 

▪ Els tres equips de radioteràpia intraoperatòria estan en fase 

d'adjudicació, per un import de licitació de 3.150.000€. Està 

prevista l'adjudicació en la primera quinzena de setembre i la seua 

instal·lació i posada en funcionament durant el mes d'octubre 

 

▪ Licitació d’ equips per import de 15 milions d'euros. 

▪ S'estén així la cirurgia robòtica en la xarxa pública 

d'hospitals mitjançant l'adquisició de tres equips 

destinats a l'Hospital General de Castelló, Hospital la 

Fe de València i Hospital General d'Alacant. 

▪ Es dotarà d'equips de radioteràpia intraoperatòria 

per al tractament del càncer de mama a l'Hospital 

Provincial de Castelló, Hospital Clínic de València i 

Hospital General d´Elx. 

▪  
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Integració en la gestió pública de tots els 
serveis de farmàcia de les residències de 
majors 

V/A Assolit ▪ Aprovada la incorporació a la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública la gestió del Programa d'Atenció Farmacèutica en els 

centres sociosanitaris de titularitat pública de la GV, en el Ple del 

Consell de 30/06/2022. 

▪ La mesura ha afectat els cinc serveis de farmàcia sociosanitaris 

ubicats en les residències per a majors i dependents de Borriana i 

El Pinar, a Castelló, la Cañada-Paterna i Carlet, a la província de 

València, i la Florida a Alacant. Comporta una reducció de costos 

superior a 500.000 euros anuals. 

Enllaç Decret 89/2022, d'organització serveis farmacèutics centres 

sociosanitaris públics 

 

▪ Aquests serveis garanteixen la prestació 

farmacèutica a 60 centres sociosanitaris de 

titularitat pública, assistint a prop de 5.000 persones 

residents. 

▪ Fins a juny de 2022 el serveis els feia una empresa 

privada, excepte n Carlet, que era atés per personal 

funcionari de la Conselleria d’Igualtat i polítiques 

inclusives. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/07/01/pdf/2022_6291.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/01/pdf/2022_6291.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Desplegament del Reglament de la 
Llei de Gestió, Promoció i 
Modernització de les Àrees Industrials 

M Assolit ▪ Decret 258/2019, de 13 de desembre, del Consell, de regulació 

del registre autonòmic i de procediments en relació amb les 

àrees industrials de la CV (DOGV 24/12/2019). 

Enllaç al Decret 258/2019  

▪ El decret desenvolupa els articles 34 i 37 de la Llei de 

la Generalitat 14/2018, de 5 de juny, de Gestió, 

Promoció i Modernització de les Àrees Industrials. 

▪ El registre autonòmic és una eina que permet la 

centralització en un únic suport electrònic de la 

informació bàsica sobre les Entitats de Gestió i 

Modernització que s'autoritzen pels ajuntaments en 

les àrees industrials de la Comunitat. 

 

Avantprojecte de la Llei de Comerç 
Sostenible 

M En execució ▪ El Consell aprova l'avantprojecte de Llei de comerç sostenible 

(01/04/2022). 

▪  En aquest moment queda pendent de rebre dictamen del 

Consell Jurídic Consultiu  

▪ Una vegada rebut el dictamen del CJC, a la vista d'aquest, es 

realitzaran les adaptacions pertinents en el text de 

l’Avantprojecte de llei de la Generalitat, de Comerç Sostenible 

perquè el Consell aprove definitivament l'avantprojecte de Llei 

i el remeta a les Corts per a la seua tramitació com a projecte 

de llei de la Generalitat, de Comerç Sostenible abans que 

finalitze l'any 2022. 

 

▪ La proposta es la tramitació d’un nou avantprojecte 

de Llei de Comerç completament nou, sense 

constrenyiments de l’anterior normativa per poder 

aconseguir una vertadera regulació comercial 

sostinguda i sostenible. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/24/pdf/2019_12327.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Demostradors de tecnologies 
desenvolupades en l'àmbit de 
l'economia circular 

M Assolit ▪ Resolució de 27 de setembre de 2019, del president de l’IVACE, 

convoquen ajudes dirigides a centres tecnològics de la CV per 

al desenvolupament de projectes d’R+D de caràcter no 

econòmic en l’àmbit de l’economia circular, realitzats en 

cooperació amb empreses, a càrrec del pressupost de l’exercici 

2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del 

FEDER. Import global màxim, 3 milions d’euros. (DOGV, 

17/10/2019). 

▪ Adjudicades les ajudes el 18/12/2019. Han segut recolzades 17 

de les 19 sol·licituds. En els projectes recolzats participen un 

total de 67 empreses valencianes. 

▪ Forma part de l’estratègia de recolzar als Centres 

Tecnològics per a la generació de coneixement i 

tecnologia i la seua transferència a les empreses 

valencianes en àmbits imprescindibles per a 

aconseguir el canvi de model productiu a la 

Comunitat Valenciana. 

▪ El requisit dels projectes subvencionables era el 

desenvolupament i implementació d'un demostrador 

o demostradors de la tecnologia o tecnologies 

desenvolupades, així com un pla de difusió específic 

per a facilitar el coneixement del demostrador per 

part de les empreses valencianes potencialment 

usuàries. 

 

Celebració de 26 fòrums d’ocupació 
amb la col·laboració del Pactes 
Territorials de la Comunitat 
Valenciana, en el marc del Pla 
AVALEM TERRITORI 

M Assolit ▪ Adjudicat el Contracte del servei de disseny i execució dels 

fòrums en octubre de 2019. 

▪ Realització de Fòrum d'Ocupació Connecta Labora en diferents 

municipis. Xàtiva, Ibi, Requena, La Vall d’Uixó…. 

▪ Realitzats els 26 fòrums entre novembre de 2019 i juny de 2021 

▪  La mitjana de persones inscrites en cada fòrum ha sigut de 630 

persones; la mitjana d'empreses que ha realitzat entrevistes de 

treball per fòrum, incloent fòrums de Tipus A (mínim de 15 

empreses per fòrum) i de Tipus B (mínim de 10 empreses per 

fòrum) ha sigut de 16,85. 

 

▪ Aquests fòrums es dissenyen per LABORA amb la 

col·laboració dels Pactes Territorials i consistiran en 

una jornada d'actes tals com xerrades, conferències, 

tallers de formació i realització d'entrevistes de 

treball i presència d'estands d'informació 

d’institucions i empreses. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Observatori Valencià del Treball 
Decent 

M Assolit ▪ Presentació institucional de l’Observatori Valencià del Treball 

Decent el 21 de gener de 2020. 

▪ Decret 40/2020, de 20 de març, del Consell, de creació de 

l’Observatori valencià del treball decent (DOGV 01/04/2020). 

Enllaç al Decret 40/2020 

▪ L’objectiu es efectuar un seguiment permanent del 

mercat laboral - i especialment en mercats 

emergents: economia circular, transició energètica, 

economia blava o indústries creatives i economia de 

les cures – per a detectar les necessitats, vigilar 

l’economia submergida i la precarització laboral, i 

actuar de manera àgil en l’aplicació de polítiques 

actives de foment de l’ocupació. 

▪ L’Observatori serà l’encarregat d’elaborar un Pla de 

Garantia Social i Ocupació Digna a la CV. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2763.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Pla de Foment de les comunitats 
energètiques locals 

D Assolit ▪ Finalitzada l’elaboració del Pla de Foment de les Comunitats 

Energètiques Locals. 

▪ Ivace Energia va posar en marxa el 12/06/2020 una nova línia 

d'ajudes per a impulsar les instal·lacions d'autoconsum 

d'energia elèctrica en comunitats d'energies renovables, amb 

un pressupost per a 2020 de 550.000 euros. 

▪ Es tracta d'una línia d'ajudes dirigida específicament a les 

comunitats locals d'energia, a través de la qual se subvenciona 

fins a un 65% el cost dels projectes d'energia solar fotovoltaica, 

per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica. 

▪ El conseller Climent presentà el Pla de Foment de les 

Comunitats Energètiques Locals en la Comunitat Valenciana 

(31/03/2021). 

▪ S’han posat en marxa, a principis de 2021, 7 projectes de 

comunitats energètiques en sis municipis. 

▪ També està la Convocatòria publicada en abril de 2021. S’han 

presentat 81 projectes a esta convocatòria. 

▪  Tenim ja uns 25 ajuntaments involucrats, 2 cooperatives 

elèctriques, 1 cooperativa agrària i algunes associacions, 

constituïdes com a comunitats energètiques, en les quals 

tenim ja dos projectes en marxa.  

▪ Al llarg de 2021 s’han desenvolupat finalment 25 projectes, 

dels 50 per als quals s’havia concedit ajuda, front als 7 

projectes de 2020. 

▪ En la transició energètica cap a un model mes 

sostenible que està portant la Generalitat hi ha que 

aconseguir també 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. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Creació del Consells Territorials de 
Formació Professional 

D Assolit ▪ S’ha dona compliment a la petició de l’advocacia que 

demanava arreplegar la voluntat expressa de les entitats que 

formaran part dels consells d’integrar- s’hi 

▪ En data 07/07/21 s’ha publicat la resolució de 28 de juny de 

2021 del DG de Formació Professional i Ensenyaments de 

Règim Especial, per la qual es sotmet al tràmit d’informació 

pública.  

▪ En data 9 de setembre de 2021 es publica al DOGV la Ordre 

1/2021, de 30 de juliol, de les conselleries d’Educació, Cultura i 

Esport i d’Economia sostenible Sectors Productius, Comerç i 

Treball, per la que es constitueixen els Consells Territorials de 

FP.  

▪  Ja s’han constituït tots els Consells Territorials i han començat 

a treballar totes les Comissions Tècniques dels mateixos . 

 

▪ Els Consells Territorials es regularan mitjançant 

Decret del Consell. 

▪ L’objectiu es desenvolupar un model de col·laboració 

territorialitzat i sectorialitzat, amb àmbit 

supramunicipal y amb participació dels agents 

socials, tot allò en el marc del Pla Valencià d’Impuls i 

millora de la FP i del programa AVALEM TERRITORI. 

Servei d’informació de defensa 
comercial 

D Assolit ▪ S'ha realitzat l’anàlisi de l'impacte de l'acord de lliure comerç 

amb Vietnam i del BREXIT. 

▪ En agost 2020 es va adjudicar el contracte per a la realització 

del Taller de Formació en Fonts de Comerç Internacional i 

Tècniques d’Intel·ligència Competitiva. El Taller es va realitzar 

al desembre 2020. 

 

▪ La capacitació del personal propi garanteix la no 

dependència externa per analitzar dades de Comerç 

Internacional per a la detecció d'oportunitats 

comercials i per al suport a la presa de decisions. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

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

D Assolit ▪ El pla contempla una primera fase de diagnòstic del nivell de 

consum responsable a la Comunitat Valenciana i, amb les 

dades obtingudes, s'establiran les necessitats, així com un 

calendari dels programes i de les accions a desenvolupar en 

coordinació amb el Consell de Persones Consumidores i 

Usuàries de la Comunitat Valenciana. 

▪ La licitació del contracte per a l’informe de diagnosi es va 

realitzar en febrer 2020. 

▪ L’Informe  de  Diagnosi  es  va  presentar en agost 2020. 

▪ En setembre es presenta al Consell de Consumidors de la CV. 

▪ En desembre  2020 va finalitzar la redacció del Pla. 

Enllaç a la Estratègia d’Educació per al Consum Sostenible de la 

CV (EECS) 2021-2024  

 

▪ Els objectius del Pla son despertar consciències en les 

persones consumidores respecte al seu paper 

transformador de la societat, difondre el 

coneixement dels drets dels consumidors, i fomentar 

el desenvolupament de noves formes de consum 

més sostenible. 

Ordre d’estalvi de costos elèctrics per 
a la indústria valenciana 

D Assolit ▪ Nova regulació incorporada mitjançant Disposició Addicional 

Quarta del Decret Llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de 

mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a 

l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència 

climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica. 

(DOGV núm. 8893 de 28.08.2020) 

Enllaç al Decret Llei 14/2020 

 

▪ L’objectiu es evitar el sobredimensionament de la 

xarxa elèctrica que sufraga directament el 

consumidor, i així garantir que tots els consumidors i 

consumidores tenen els mateixos drets elèctrics i no 

depenen de la distribuïdora que els toca, i per a 

dotar de racionalitat i transparència el 

dimensionament de les infraestructures elèctriques 

associades a actuacions industrials, comercials, etc. 

https://cindi.gva.es/documents/161328197/172628475/Estrategia-d%27ecucacio-per-al-consum-sostenible_Definitiu.pdf/8413d35a-74f9-4cf4-a460-103eea78a5ff
https://cindi.gva.es/documents/161328197/172628475/Estrategia-d%27ecucacio-per-al-consum-sostenible_Definitiu.pdf/8413d35a-74f9-4cf4-a460-103eea78a5ff
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6812.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Pla Estratègic del Comerç i Artesania 
de la Comunitat Valenciana (PECA) 
2021-2025 

A Assolit ▪ Finalitzada la redacció del Pla (juny 2021) 

▪ S’ha presentat (15-07-2021) el Pla Estratègic del comerç 

minorista i l'Artesania 2021-2025 (PECA), un full de ruta de la 

política comercial i artesana que ha de guiar l'actuació de la 

Generalitat en els propers quatre anys, en sectors subjectes a 

una forta transformació i que s'han vist sotmesos a la prova de 

resistència de la pandèmia de la Covid-19. 

▪ El pla ha sigut elaborat amb el suport de l'Oficina de Comerç i 

Territori PATECO. 

▪ Contractació del diagnòstic de la situació econòmica i el 

nivell de digitalització del comerç i l’artesania de la 

Comunitat Valenciana, octubre 2020. 

▪ Primer esborrany de les accions a seguir, octubre 2020 

▪ Entrega de la diagnosi, desembre 2020 

▪ Redacció definitiva del Pla en desembre 2021 

▪ El desenvolupament del PECA es preveu durant 2022, 

mitjançant el compliment de fins a 84 accions distintes. 

▪ Amb el Pla Estratègic del Comerç i l’Artesania de la 

Comunitat Valenciana (PECA) es pretén actualitzar el 

compromís de la Generalitat Valenciana en matèria 

d’aconseguir un Comerç equilibrat que done suport 

al Comerç de proximitat, avaluar el pla d’Impuls a la 

transformació digital del xicotet comerç i l’artesania i 

dissenyar estratègies que desenvolupen mesures de 

suport que garantisquen el foment de la innovació, 

l’accés i l’adopció de tecnologies digitals de gestió, 

comunicació i venda en tot el territori, així com la 

promoció de la seua qualitat i la seua agrupació en 

associacions. 

Creació de l’Observatori de Simbiosi 
Industrial (OSI) de la 
Comunitat Valenciana 

A Assolit 

 

▪ Economia posa en marxa el primer Observatori de Simbiosi 

Industrial de la Comunitat fruit de la col·laboració amb els 

sectors productius (02/12/2020) 

▪ Activitats executades en 2021: 

- Posada en marxa del Comité de Coordinació de l'Observatori, 

compost per IVACE, Consell de Cambres de CV, CEV, REDIT i 

AIDIMME. 

- Definició del mapa de governança d'organismes participants i 

invitació a participar. 

▪ L'objectiu és promoure conceptes de simbiosi 

industrial, identificar millors pràctiques, informació 

de qualitat i orientar polítiques industrials 

▪ Per al període 2021-2027, el Ivace aposta per la 

transformació econòmica innovadora i intel·ligent, la 

transició energètica, l'economia circular i la gestió de 

riscos 
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▪ Selecció de sectors industrials prioritaris segons participació en 

estratègies d'Economia Circular i existència d'interlocució 

sectorial. 

▪ Realització de la Fase 1 d'estudi diagnòstic sobre la situació de 

la Simbiosi Industrial en les empreses de la CV: recollida de 

dades de empreses de 6 hipersectors industrials (indústria 

agroalimentària, tèxtil i confecció, fusta i moble, plàstic i 

cautxú, materials de construcció, metall). 

-  Inici de reunions de cooperació amb les principals 

associacions i altres actors de sectors productius 

complementaris als industrials: sector primari, construcció i 

residus. 

-  Creació de grup d'experts internacional per a participar en 

un panell Delphi: 10 experts contactats, principalment 

europeus. 

-  Recopilació de casos d'èxit sobre Simbiosi Industrial. 

-  Coordinació amb responsables de projecte SYMBINET per a 

integració d'informació de Simbiosi Industrial en un mateix 

portal web. 

-  Preparació del portal web de l’Observatori de Simbiosi 

Industrial de la CV i de un butlletí d’informació mensual.  

-  Definició d’accions a nivell comarcal per a treballar la 

promoció de la Simbiosi Industrial localment. 

▪ Finalització prevista a desembre 2022 



Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 

 
 

                  M: Seminari Montanejos (juliol19) D: Seminari Dénia (febrer20) A: Ayora (octubre20) A/B: Albocàsser/Benasal (juliol21) V/A:La Vila Joiosa/Altea (febrer22)    100  

 

Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Ajudes a l’Acceleració Tecnològica 
Industrial 

A Assolit ▪ Publicada la convocatòria d’ajudes ACCELERA (Resolució de 6 

de maig de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la 

convocatòria, en l’exercici 2021, d’ajudes per a l’acceleració 

tecnològica de les pimes industrials de la Comunitat 

Valenciana). 

▪ L’objectiu es incrementar la competitivitat industrial 

fruit de la intensificació de l’adopció de tecnologies 

en processos industrials i de l’apertura a la cultura 

d’innovació oberta 

Creació de l’Institut Valencià 
d’Estadística 

A Assolit ▪ La creació s’articula modificant la Llei 5/1990, de 7 de juny de 

1990, de la Generalitat, d'estadística de la Comunitat 

Valenciana mitjançant la Llei de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, per 

a l’exercici 2021, Llei 3/2020, publicada al DOGV de 31 de 

desembre de 2020. 

Enllaç a la Llei 3/2020 

▪ El nou IVE té per objecte millorar la capacitat 

operativa de l'òrgan central d'estadística de la 

Comunitat Valenciana i la seua adaptació al Codi de 

bones pràctiques de les estadístiques europees 

(CBPEE). 

▪ Al mateix temps revisa i adequa el seu contingut a la 

nova regulació i elimina del text el que es considera 

derogat per aquesta o per modificacions anteriors. 

▪  

Jornades Participatives de detecció de 
necessitats formatives i planificació 
de les accions de Formació 
Professional per a l’Ocupació 2021 

A Assolit 

 

▪ Pel que fa al cicle de jornades als centres de LABORA Formació 

s’han realitzat dues jornades, una a Catarroja al desembre de 

2020 i una altra a Castelló, en el recentment classificat Centre 

de Referència Nacional de la Ceràmica, el 5 de maig. 

▪ En quant a la planificació per províncies i comarques de les 

accions formatives que s’ha de realitzar en la modalitat 

Formació per a la Inserció 2021, ha culminat amb la publicació 

de la graella per a la formació de persones desocupades 

publicada en la Resolució de 30 de desembre de 2020 de la 

Direcció General de Labora (DOGV 14/01/21). 

DOGV 14/01/2021 Convocatòria Accions Formatives 2021 

 

▪ Labora aprova el pla de formació 2020-2021 per a 

persones desocupades (20/11/2020) 

▪ Un dels principals objectius de Labora ha estat la 

detecció de nous nínxols d'ocupació per a programar 

accions de formació adequades a la realitat del 

mercat laboral valencià. Cal recordar que Avalem 

Territori ha permès realitzar, amb el suport de les 

universitats, una anàlisi científica de la realitat 

laboral de la Comunitat amb perspectiva territorial. 

https://dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/01/14/pdf/2021_225.pdf
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▪ Ja s’ha començat a treballar en la planificació formativa per a 

2023, a més , amb fons MRR s’ha signat un contracte per a la 

realització d’un estudi per identificar tendències sectorials i les 

seues repercussions en matèria  de necessitats formatives en 

els sectors econòmics de la CV. Per a dur a termini este 

contracte es contarà amb els representants mes significatius 

del teixit empresarial en cada territori, així com dels sindicats 

mes representatius. 

▪  En el marc de la Escola Valenciana d’Innovació s’han realitzat 

diferents fòrums: 

▪ Microclústers comarcal o sectorial LABORA en concret el de la 

fusta que es realitza a Catarroja. Es venen realitzant reunions 

periòdiques des de 2020 

▪ I Edició del Concurs de Reptes d’Innovació Pública Reptes 

EVInnova 2021 (maig/juny 21): a través d’aquest concurs es 

tracta de validar solucions a reptes de gestió sobre el contingut 

formatiu o sobre els processos de disseny en matèria de 

Formació professional  per a l’ocupació, que permeten 

implantar noves idees o bones practiques. En esta primera 

edició els participants han segut tota la gent que treballa en 

Formació professional per a l’ocupació en LABORA 

▪ En octubre de 2021 es va celebrar el III Campus de l’Escola 

Valenciana d’Innovació 
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Centre pilot d'orientació 
Individualitzada i tutoritzada per a la 
província d’Alacant a Altea 

A/B Assolit ▪ El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 

i Treball, ha presentat a Altea el primer centre de la Comunitat 

Valenciana dedicat en exclusiva a l’orientació laboral 

(29/07/2021). 

▪ L’objectiu d’aquest centre pilot és la de prestar el servei 

d’orientació laboral, prioritàriament, de manera telemàtica a 

les persones demandants d’ocupació. 

▪ En gener 2022 ja ha segut adjudicada la redacció del Projecte 

d’Obra i Direcció Facultativa de l’obra de reforma del local 

ubicat en Altea. En aquests moments es troba en procés 

d’adjudicació l’obra 

▪ Una vegada comence el seu funcionament, comptarà amb 6 

persones orientadores especialitzades i formades en orientació 

online. 

▪ Prevista la finalització per al tercer trimestre 2022. 

▪ La orientació laboral personalitzada, tutoritzada i 

innovadora es presenta dins del nou Marc de 

Resiliència europeu (MRR) 

▪ El projecte compta amb la col·laboració de 

l’Ajuntament d’Altea (cessió del local) 
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‘Salva la teua empresa’: pla 
d’assessorament per a les 
transformacions  empresarials en 
situació de fallida 

A/B Assolit ▪ Programa de sensibilització FEVECTA, amb 29 empreses ateses, 

6 transformacions empresarials i 18 treballadors afectats. 

▪ Presentació del Pla “Fent Cooperatives” al Workshop RESET de 

Marsella, al maig 2021. 

▪ Organització del Workshop RESET en Valencia, en setembre de 

2021, amb 68 participants. 

▪ Participació en el Workshop RESET en Bolonia, en novembre 

2021. 

▪ Selecció d’empreses per mitjà de la convocatòria FININVAL 

(setembre 2021). 

▪ Salva la teua empresa', es tracta d'un projecte 

iniciat en 2020 en col·laboració amb FEVECTA i 

amb el cofinançament del Ministeri de Treball i 

Economia Social per a fomentar la transformació 

cooperativa en situacions de crisis o de difícil relleu 

generacional. La Generalitat reserva un milió 

d'euros del fons Fininval per al reforç financer que 

aquestes transformacions requerisquen 

(28/09/2021). 

▪ Així mateix, des de la Generalitat s'ha donat suport 

a FEVECTA en l'organització durant 2020 i 2021 de 

cinc jornades informatives amb prop de 300 

participants, a partir de les quals aquest 2021 

s'està treballant en set transformacions 

cooperatives, totes emmarcades en el sector 

serveis. 
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Programa d'internacionalització 
digital per a les empreses valencianes 

A/B Assolit ▪ S'han realitzat webinaris informatius amb la participació de 7 

empreses; plans personalitzats d'internacionalització digital, 

amb la participació de 150 empreses; per part de la xarxa 

exterior s'han realitzat serveis d'assessorament (68 empreses) i 

d'acompanyament (291 empreses) i s'ha finalitzat la 

metodologia per al programa Exporta Digital, que ara es 

denomina EXPORNET.LAB 

 

▪ Pel que fa a la estratègia d’internacionalització, un 

dels principals reptes per a les empreses 

valencianes és la integració dels canals de compra 

a través d’una estratègia omnicanal.  

▪ En aquesta nova estratègia, les plataformes digitals 

juguen un paper fonamental en permetre noves 

formes de negoci. Es tracta de plataformes de 

comerç electrònic de venda minorista, 

denominades Marketplaces.  

▪ Amb aquesta mesura plantegem una acció amb 

diferents nivells de complexitat, des de un pla de 

màrqueting digital fins a l’assessorament y 

l'acompanyament per part de la Xarxa Exterior per 

a ajudar a la empresa a introduir-se en els 

principals Marketplaces en els mercats exteriors. 

 

Desenvolupament de l’Estratègia 
d'Hidrogen Verd a la Comunitat 
Valenciana 

A/B Assolit ▪ Les fites d’aquesta Estratègia son: 

- Formulació de l’Estratègia (finalitzada i presentada públicament 

el 31 de gener de 2022). 

- Impuls de projectes mitjançant convocatòries d’ajudes a 

realitzar tots els exercicis partint de 2022. 

- Identificació dels projectes tractors més rellevants i suport dels 

mateixos, si escau. 

▪ En el marc del Pla Estratègic de la Indústria 

Valenciana (PEIV), la Generalitat Valenciana es 

proposa impulsar iniciatives centrades en generar 

una cadena d'aprofitament de l'hidrogen basada 

en la producció i consum d'hidrogen verd en 

diferents sectors com el portuari, la indústria del 

refinament, la mobilitat, el tractament d'aigües i 

les indústries energètic-intensives de la Comunitat 

Valenciana. 
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Programa de gestió empresarial 
conforme l'Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) dirigit a les 
empreses valencianes 

A/B Assolit ▪ Programa de col·laboració entre l’IVACE i la Red Española del 

Pacto Mundial (REPM) de Nacions Unides. Signat el protocol de 

col·laboració el 8 de febrer de 2021. 

▪ Realitzada sessió informativa REPM en octubre 2021 (30 

alumnes, 15 organitzacions). 

▪ Realitzats dos Tallers formatius (setembre i novembre 2021) 

per tècnics de SEIMED (100 alumnes i 65 organitzacions en 

total). 

▪ Accés a les plataformes de Formació en l’Agenda 2030 i Gestió 

Empresarial basada en l’Agenda 2030. Entre juliol 2021 i juny 

2022 està previst un total de 100 empreses participants. 

 

 

Cimera Internacional sobre la Jornada 
Laboral de 4 dies 

V/A Assolit ▪ La Cimera Internacional de la Setmana de Quatre Dies es va 

celebrar els dies 27 i 28 de maig a València amb representants 

polítics, empresarials, acadèmics a nivell nacional i 

internacional (28/05/2022). 

▪  En el mes de desembre de 2022 tindrem a l’abast un 

document que arreplegue les conclusions i una anàlisi dels 

continguts.  
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Ajudes AVALEM Espais Comercials V/A Assolit ▪ Al DOGV de 6 de juny de 2022 s’ha publicat l’Ordre 5/2022, d’1 

de juny de 2022, de la Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, de modificació de l’Ordre 

22/2018, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i 

artesania, per tal de possibilitar els objectius d’aquest 

programa. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/06/pdf/2022_5135.pdf 

▪ Convocatòria de Avalem espais comercials, dotada amb 

8.770.000 euros dirigida a entitats locals de la comunitat 

valenciana per a la renovació o reforma de mercats, adaptació 

de l'àrea urbana de concentració comercial, adaptació 

infraestructures de venda no sedentària (21/06/2022).  

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5796.pdf 

 

▪ Es poden acollir a aquestes ajudes les inversions en 

equipament, instal·lacions i obres per a la millora 

de les instal·lacions, amb una subvenció de fins a 

100% amb el límit de 300.000 euros. 

▪ Es tracta amb aquesta línia de ajudes 

d’implementar mesures que fomenten la millora 

de l’entorn i dels equipaments comercials urbans, 

donar suport a les inversions en modernització i 

reforma dels establiments comercials col·lectius, 

com són els mercats municipals, i tractar de crear 

espais on es generen nous models de convivència. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/06/pdf/2022_5135.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/21/pdf/2022_5796.pdf
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Plataforma CONNECTA per a 
incentivar la cooperació entre 
empreses innovadores 

V/A Assolit 
Les actuacions realitzades han segut les següents: 

▪ Posada a punt de la plataforma telemàtica per a facilitar el 

desenvolupament d'actuacions d'Innovació Oberta que 

afavorisquen la cooperació entre empreses tractores i 

innovadores de la Comunitat Valenciana (febrer – maig 2022) 

▪ Identificació i caracterització d'empreses i entitats de 

l'ecosistema valencià d'innovació que puguen exercir un efecte 

dinamitzador de la cooperació entre les empreses tractores i 

innovadores de la Comunitat Valenciana (febrer – abril 2022) 

▪ Realització de jornades amb diferents formats i àmbits d'abast 

que permeten la divulgació de la importància de la cooperació 

oberta en innovació i fomenten el networking col·laboratiu 

(juny 2022) 

▪ Amb la Plataforma Connecta es persegueix afavorir 

la recuperació i impulsar la capacitat innovadora 

del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, 

generant entorns de cooperació i col·laboració 

entre empreses tractores i innovadores, i entre 

aquestes i les entitats de l'ecosistema valencià 

d'innovació. 

▪ Aquest projecte està recolzat pel pressupost 

assignat a la línia S0523 “Entitats de suport a 

l’emprenedoria innovadora”, amb 1,5 milions 

d’euros de dotació per al recolzament dels CEEI de 

Castelló, Elx i Valencia. 

 

Pla de Desenvolupament de Models 
Cooperatius 

V/A Assolit ▪ L’actuació està recolzada per l’assignació pressupostaria de les 

línies S8951 “Foment i Gestió de Projectes Estratègics 

d’Economia Social”, dotada amb 400.000 euros, i S5266 

“Programa de suport a l’Economia Social i Fent Cooperatives”, 

dotada con 5.200.000 euros. 

▪ Els beneficiaris previstos de la línia S8951 són els següents: 

- Federació de cooperatives elèctriques de la CV (100.000 
euros) 

- Federació de cooperatives agroalimentàries de la CV 
(200.000 euros) 

- Associació d’Empreses d’Inserció de la CV (100.000 euros) 

▪ I els de la línia S5266 qualsevol empresa d’economia social, 

entitats associatives o representatives del mon de l’economia 

social, així com institucions acadèmiques o científiques. 

▪ El Pla de Desenvolupament de Projectes Estratègics 

de Cooperativisme pretén donar a conèixer 

propostes de cooperatives, creades recentment o 

en procés de constitució, relacionades amb els 

camps estratègics on el cooperativisme és una eina 

per al seu desenvolupament.  
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Impuls a projectes estratègics 
industrials 

V/A Assolit ▪ Economia convoca ajudes per a impulsar projectes industrials 

estratègics d'inversió, d'investigació i de desenvolupament 

experimental (18/05/2022). 

▪ El pressupost mínim subvencionable del projecte íntegrament 

serà de 500.000 d'euros, IVA exclòs. 

▪  Al DOGV de 30/06/2022 es publica la RESOLUCIÓ de 27 de juny 

de 2022, de la directora general d’Indústria, Energia i Mines, 

per la qual es resol la convocatòria. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/30/pdf/2022_6054.pdf 

 

▪ S’han concedit subvencions a PILKINGTON 

AUTOMOTIVE ESPAÑA SA, per import de 

486.370,78 euros per a 2022 i 340.459,55 per a 

2023; COMET INGENIERÍA SL, per 151.413,30 euros 

per a 2022 i 104.747,40 per a 2023; i SILICON 

VALEN SL, per import de 362.215,92 euros per a 

2022. 

     

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/30/pdf/2022_6054.pdf
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Tramitació de la Llei de Canvi 
Climàtic i Transició Ecològica 

M Assolit ▪ Inici de la tramitació de la Llei amb la culminació del procés de consulta 

pública prèvia que va transcórrer del 18 d'octubre, amb la publicació al 

DOGV de la consulta pública prèvia, fins al 6 de novembre de 2019. 

▪ Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica 

▪ Presentació de l'esborrany de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i 

Transició Energètica (26/05/2020). 

▪ El 9 de setembre de 2020, es va publicar la RESOLUCIÓ d'informació i 

participació públiques, rebent 521 al·legacions. 

▪ El mes d'octubre de 2020, es varen rebre també informes de dotze 

conselleries, analitzant 218 al·legacions, observacions efectuades sobre 

assumptes concrets. 

▪ Rebuts  els informes preceptius i posada en coneixement del Consell 

Assessor i de Participació del Medi Ambient (CAPMA) el 29/07/2021. 

▪ Aprovat pel Consell l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició 

ecològica. Fixa com a objectiu la reducció del 40 % de les emissions de CO2 

en 2030 (6/08/2021). 

▪ Dictamen de 29 de novembre de 2021 del Comitè Econòmic i Social (CES).  

▪ El 17 de gener de 2022 es sol·licita dictamen del Consell Jurídic Consultiu, 

que té un mes per informar. A l’espera del dictamen, per seguir amb el 

procediment. 

▪ L'1 d'abril de 2022, el Ple del Consell ha aprovat el projecte de Llei de Canvi 

Climàtic i Transició Ecològica de la Comunitat Valenciana. 

▪ El primer punt de l’Acord del Botanic2 

estableix el compromís d’ “impulsar la Llei de 

Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc 

del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, 

avançant en la descarbonització i amb 

l’objectiu de reduir un 40% les emissions 

contaminants en 2030 i que el 100% de 

l’energia provinga de fonts renovables en 

2050”, al igual que la Declaració d’Emergència 

Climàtica, aprovada pel Consell el 9 de 

setembre de 2019. 

Declaració d'emergència climàtica 

▪ El principal objectiu de la nova llei de Canvi 

Climàtic i Transició Ecològica consisteix a 

reduir les emissions de gasos d'efecte 

d'hivernacle i afavorir la transició feia una 

economia neutra en aquesta mena 

d'emissions, a més de competitiva, 

innovadora i eficient en l'ús de recursos. 

▪ Avançar en la descarbonització a fi de reduir 

un 40% les emissions contaminants en 2030, i 

que el 100% de l'energia provinga de fonts 

netes en 2050, per a això es pretén reduir el 

consum de combustibles fòssils i substituir-lo 

per un sistema energètic descentralitzat i amb 

ús d'energies renovables. 

http://www.agroambient.gva.es/va/consulta-previa-procesos-cerrados/-/asset_publisher/0bYTJmb7QBA9/content/anteproyecto-de-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica?redirect=http%3A%2F%2Fwww.agroambient.gva.es%2Fca%2Fconsulta-previa-procesos-cerrados%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0bYTJmb7QBA9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.agroambient.gva.es/va/consulta-previa-procesos-cerrados/-/asset_publisher/0bYTJmb7QBA9/content/anteproyecto-de-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica?redirect=http%3A%2F%2Fwww.agroambient.gva.es%2Fca%2Fconsulta-previa-procesos-cerrados%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0bYTJmb7QBA9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://agroambient.gva.es/documents/163279113/168811583/Declaraci%C3%B3/3eff27d2-2038-4ace-9174-3bc6d89b0023
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   ▪ D'altra banda, la llei també planteja reduir la 

vulnerabilitat de la població, dels sectors 

socioeconòmics i dels ecosistemes terrestres i 

marins enfront dels impactes adversos que 

s'estan produint amb el canvi climàtic, i al 

mateix temps adaptar els sectors productius i 

incorporar l'anàlisi de la resiliència al canvi 

climàtic en la planificació del territori, les 

activitats, les infraestructures i les 

edificacions. 

▪ Fomenta l'educació, la investigació, el 

desenvolupament, la transferència de 

tecnologia i difondre el coneixement en 

matèria d'adaptació i mitigació del canvi 

climàtic, . 

▪ Finalment, la llei estableix els principis rectors 

que guiaran les actuacions dels poders públics 

i del conjunt de la societat, i una fiscalitat 

verda finalista que permeta finançar en part la 

transició ecològica. 
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Redacció del III Pla de Sanejament 

de la Comunitat Valenciana 
M En execució ▪ Licitat el contracte administratiu de serveis d'assistència tècnica 

(264.636,68 €) per a l'obtenció de dades prèvies i elaboració de la base de 

dades corresponent, imprescindible per al desenvolupament dels treballs 

d'aquest pla. 

▪ S'han conclòs els treballs d'elaboració del catàleg d'infraestructures 

hidràuliques de sanejament de la Comunitat Valenciana. Aquest catàleg 

recopila la informació cartogràfica de les xarxes de sanejament de 533 

municipis dels 542 que componen la Comunitat Valenciana, i ha sigut 

validada per un 75% dels municipis. 

▪ S'ha elaborat un plec de bases tècniques per a la redacció d'aquest tercer 

pla que està sent revisat tenint en compte el resultat dels treballs 

realitzats per a l'elaboració del Catàleg abans esmentat i de les 

determinacions dels nous plans hidrològics i de les previsions d'actuacions 

que es portaran a càrrec amb fons Next Generation. Quan finalitze aquesta 

revisió es procedirà a la tramitació administrativa per a la contractació dels 

treballs de redacció d'aquest tercer pla, així com de la seua avaluació 

ambiental estratègica. 

▪ Algunes de les principals actuacions previstes 

han d'estar integrades en els plans 

hidrològics, per això, ja s'ha donat trasllat a 

les confederacions hidrogràfiques i estan 

incloses en els programes de mesures dels 

Plans Hidrològics que s'aprovaran per l'Estat 

de manera imminent. 

▪ La informació necessària per a l'elaboració 

d'aquest pla està parcialment disponible 

gràcies a les bases de dades de la EPSAR, els 

reportes de seguiment dels plans hidrològics i 

de compliment de les diferents directives a la 

Comissió Europea. A més, s’estan afegint 

dades sorgides dels sistemes anti DSU 

(desbordament de sistemes unitaris). 

Execució d'actuacions del Pla 
Autonòmic de Segellat 

d’Abocadors (PASEA) 

M Assolit ▪ Desenvolupament de les actuacions enquadrades en el Pla autonòmic de 

segellament d'abocadors (PASEA) que es va convertir en norma legal per 

mitjà del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana mitjançant el 

Decret 55/2019, del Consell, del 5 d'abril de 2019 (DOGV, 26/05/2019). 

▪ Retirada de residus incendi de Sollana: S’han 

retirat residus de la zona afectada per 

l’incendi, d’acord a les actuacions post-incendi 

escomeses per part dels bombers, per valor 

de 299.580,59 € 

▪ Reinici dels treballs de segellat de l’abocador 

de Puntal El Búho a Elx: Reactivació de l'obra 

parada en 2014 per a l’aleshores Conselleria 

de Medi Ambient. Les tasques han conclòs 

amb la visita tècnica per a la preparació de 
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l’acta de replanteig d’inici de les obres. 

Actualment s’està retarifant el projecte per 

l’increment de costos de materials i esperem 

poder iniciar obra a finals 2022. 

▪ Inici de la tramitació de la contractació de 

l’obra del segellat de l’abocador de Vinaròs: 

Publicació de la licitació, desembre de 2019. 

Obra del segellat abocador en execució. Obra 

executada i finalitzada. 

▪ Inici de l’encomana de segellat del got B de La 

Murada a Orihuela: Declaració d’emergència 

signada a desembre 2019. Obra  finalitzada 

▪ Liquidació de les obres de l’abocador 

d’Andilla, València: Recepció de les obres 

(serveis tècnics i intervenció gva) a desembre 

de 2019. Obra executada i finalitzada. 

▪ Projecte segellat escombreres del nord de 

Castelló: Elaboració de l’avantprojecte de 

segellat de diverses escombreres al nord de la 

província de Castelló: Benassal, Albocàsser, 

Cinctorres, Morella, Catí, etc. 

Memòria valorada per TRAGSA 

implementada. 

▪ Segellat abocador de Basseta Blanca: Informe 

favorable de supervisió de projectes del 

Projecte de segellat de l’antic abocador de 

Basseta Blanca, a Riba-Roja de Túria. 

Preparació de la documentació per a iniciar la 
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licitació oberta de l’execució de l’obra 

sol·licitant de manera prèvia l’autorització de 

plurianulitat a la conselleria d’hisenda. Obra 

valorada amb més de 8 M€i que condicionarà 

l’execució d’altres possibles obres a la 

direcció general una vegada començada. 

▪ Inici de les obres de segellat de l’antic 

abocador de RCD’s d’Alzira, darrer de l’Envi 

Pilot UE. 

▪ Inici de les actuacions de retirada de 45.000 

matalassos abandonats a Santa Pola. 

Desenvolupament de la Llei 

d’estructures agràries amb ajudes 

als Plans de reconversió i 

reestructuració col·lectius 

M Assolit ▪ Publicació de la Ordre 4/2020, de 25 de febrer, de la Conselleria 

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes a plans 

de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de 

desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV 

05/03/2020). 

DOGV Ordre 4/2020 

 

▪ L'ordre planteja ajudes a plans de reconversió 

i reestructuració col·lectius, dotat amb 10 

milions d'euros, amb la finalitat d'adequar la 

producció de les explotacions a les demandes 

del mercat i disminuir l'excessiva 

concentració de la producció en 

determinades varietats (26/02/2020). 

Inversions en el sector 

agroalimentari 
M Assolit ▪ Inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització 

dels productes agrícoles: Convocades les ajudes, finançades amb càrrec al 

Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-

2020, a les inversions en millora de les condicions de transformació i 

comercialització dels productes agrícoles per import de 30 M euros, 

repartits en 3 anualitats, corresponent a 2019 un pressupost de 10.00 

euros, a 2020 de 12 M euros i a 2021 de 17,99 M euros. 

▪ Resum per anualitats: 

Conv. 2016. Import convocat 25,01 M€, 
concedit el 100%. 
Conv. 2017. Import convocat 27,00 M€, 
concedit el 100%. 
Conv. 2019. Import convocat 30,00 M€, 
concedit 28,04 M€. 
Conv. 2020. Import convocat 25,80 M€, 

file:///C:/Users/D24342856R/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8SZZTMG3/DOGV%20Ordre%204/2020


Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica 
 

 

 

                  M: Seminari Montanejos (juliol19) D: Seminari Dénia (febrer20) A: Ayora (octubre20) A/B: Albocàsser/Benasal (juliol21) V/A:La Vila Joiosa/Altea (febrer22)    114  

 

Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

▪ Ajudes a les inversions en explotacions agràries: el 24 de gener de 2020, es 

convoquen ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del 

Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-

2020 per un import de 30 M euros, 5 M euros més del previst inicialment, 

repartits en 4 anualitats, , corresponent a 2020 un pressupost de 4,5 M 

euros, a 2021 de 12'2 M euros, a 2022 de 10 M euros i a 2023 de 3 M € 

concedit 24,99 M€. 
Conv. 2021. Import convocat 14,00 M€, 
ampliable fins a 30,00 M€. 

Redacció del document marc del 
futur Pacte pels Boscos 

D Assolit ▪ El document marc del futur Pacte dels Boscos fa referència a un compendi 

de normativa, estratègies i instruments específics de gestió forestal. 

▪ La redacció de tots els documents que engloben el marc del futur pacte 

dels boscos va culminar en juny de 2022 amb els següents documents:  

Reglament forestal, Estratègia Valenciana de la biodiversitat i Estratègia 

Mosaic. A aquests documents s’ha de sumar les inversions i aplicació de 

fons europeus en el marc dels programes de desenvolupament regional i 

rural. 

▪ Els citats documents tenen un apartat web específic baix la rubrica “Pacte 

pels Boscos” que es pot consultar en el següent enllaç: 

https://agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/pacte-pels-boscos  

▪ Anunci en el DPG 2020 del Pacte pels Boscos i 

contra la Despoblació. Pressupost 144 M€. 

▪ Es prioritzarà actuacions a les muntanyes de 

la Comunitat Valenciana i un Pacte pels 

Boscos que fixe un nou model de gestió dels 

ecosistemes forestals valencians. 

▪ En relació al Objectiu Reforestació de la UE, 

que pretén plantar 3.000 milions d'arbres en 

10 anys, la Generalitat assumeix el repte de 

plantar 15 milions d'arbres en els pròxims 10 

anys, significa plantar un milió i mig d'arbres 

cada any i ocupar una superfície arbrada de 

240 km². 

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 

D Assolit ▪ Convocatòria d’ajudes 2020 per a la informatització-i automatització dels 

ecoparcs de les àrees de gestió dels Consorcis de Gestió de Residus 

d’Alacant, Castelló i València, amb una dotació de 1,9 M€ (DOGV, 

29/06/2020). Resolució a final d’any. 

▪ Realitzada la convocatòria per a 2021: 2.1 milions d’euros. 

▪ Posat en marxa a Albaida el primer ecoparc informatitzat de nova 

construcció que integra, entre altres novetats, el sistema que redueix la 

▪ Disposem d’algunes de les millors xarxes 

d’ecoparcs de tota Espanya. Per això, volem 

estendre i implantar aquest model de 

recollida separada, que permet, tanmateix, 

aplicar descomptes econòmics de les taxes de 

residus a aquells que utilitzen correctament 

els serveis públics, ajudant a reduir, reutilitzar 

https://agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/pacte-pels-boscos
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taxa de residus dels usuaris i usuàries que faça ús habitual d'aquest punt 

de recollida (29/06/2020). 

▪ La xarxa d’ecoparcs s’ha extés ja a la zona A3 (Vinalopó) de la Comunitat 

Valenciana a la província d’Alacant. Explotada per VAERSA. El Consoci de 

residus A3 ha presentat ja a la convocatòria d’informatització FEDER de 

2021 de la GVA. 

▪ Tanmateix, s’ha licitat ja pel Consorci l’explotació informatitzada 

d’ecoparcs fixes i mòbils a la zona A2 de la Comunitat Valenciana. La 

licitació oberta es va publicar a la plataforma de contractes de l’estat el 

17/01/2022. 

▪ Addicionalment, la Comissió Tècnica del Consorci de residus A1, ha 

informat favorablement per unanimitat sobre el nou projecte de gestió 

d’ecoparcs fixes i mòbils informatitzats a la zona A1 de la Comunitat 

Valenciana. Actualment el consorci està tramitant l’adequació del projecte 

de gestió, havent fet ja l’aprovació inicial i exposició al públic del mateix. 

▪ A les zones C2 i A5, es disposa ja de vàries unitats d’ecoparcs mòbils 

informatitzades que han començat a operar per les seues àrees de gestió. 

▪ A la zona A6, VAERSA explota dos ecoparcs mòbils informatitzats. El 

Consorci està pendent de les darreres conformitats tècniques per tal de 

poder posar en marxa la totalitat del projecte de gestió d’ecoparcs fixes i 

mòbils informatitzats este 2022, a través d’iniciativa privada. 

i reciclar. 

 

▪ La Generalitat no és la competent per al 

desenvolupament d’aquestes xarxes 

d’ecoparcs, però sí ajudem els municipis i 

consorcis a millorar-les, mitjançant una línia 

FEDER de 40 milions d’euros. Tanmateix, els 

fons de reconstrucció permetran també 

millorar aquestes xarxes d’ecoparcs, amb 

nous models de reutilització de materials per 

evitar que es convertisquen en residus. 

▪ Alguns ecoparcs donen inclús servei de suport 

al nostre sector agrícola, mitjançant la 

recollida separada de plàstics agraris o inclús 

de gomes de reg per degoteig, que després la 

nostra indústria transformadora del plàstic, la 

més potent de tota Espanya, transforma de 

nou en recurs, reciclant-los. 

▪ El sistema de descompte econòmic de la taxa 

està present ja al 50 % de la CV. En 2021 va 

començar a implantar-se en vàries àrees de la 

província d’Alacant, com les Marines o el 

Vinalopó: A3 Vinalopó, Assolit. A1 Marines 

disposa d’un ecoparc mòbil en marxa i altres 

fixes mentre que la xarxa global completa 

està en tramitació. C2 assolit parcialment 

(avanç respecte previsions). A5 assolit 
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parcialment (avanç respecte de les previsios). 

A2 licitació oberta (avanç respecte previsions) 

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

D Assolit ▪ Estratègia general del Govern central per adaptar la costa als efectes del 

canvi climàtic. 

▪ Competència, les CCAA: Hem de preparar el pla d'adaptació de la costa 

valenciana enfront dels efectes del canvi climàtic. 

▪ El portarà DG Canvi climàtic, amb col·laboració amb l'Institut Cartogràfic + 

DG Ports (Reunió 28 de setembre de 2020). 

▪ Rebuts els diners de l’Estat: 250.000 euros i adjudicada l’encomana dels 

treballs a TRAGSA el 14 de setembre de 2020. 12 mesos d’elaboració 

▪ Finalització dels treballs en estiu de 2021. 

▪ Es presenten els resultats en una Jornada del 22 de setembre de 2021: 

Enllaç a la Jornada 22/09/2021 

▪ Es publica l’Estratègia i el visor elaborat conjuntament amb el Institut 

Cartogràfic Valencià: 

Enllaç al Document i Visor  

 

▪ Dins de la Declaració d’Emergència Climàtica, 
el Consell es va comprometre 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. 

▪ Amb la col·laboració de totes les autonomies 

costeres i coordinades a nivell ministerial, la 

Generalitat ha impulsat l’elaboració d’un Pla 

d’Adaptació de la Costa valenciana, 

consistent en l’elaboració d’un visor 

cartogràfic, amb el suport de l’Institut 

Cartogràfic, que mostra informació actual i 

d’escenaris futurs sobre perillositat 

(dinàmiques marines i dinàmiques hidro-

meteorològiques), exposició (canvis de línia 

de costa, paràmetres topo-batimètrics, 

paràmetres de platja, de rigidització de la 

costa) i vulnerabilitat (social, de sòl, 

ambiental, econòmica i d’infraestructures) 

per a la correcta gestió i presa de decisions en 

els diferents nivells de governança que aplica 

la zona costanera: Enllaç visor  

▪ Addicionalment, la GV gestiona els ports i 

infraestructures de competència autonòmica, 

https://www.youtube.com/watch?v=eEStTAgTucA&list=PL1DBE3D0A175EF712&index=1&t=108s
https://agroambient.gva.es/es/web/cambio-climatico/costa-valenciana-enfront-emergencia-climatica
https://idevapi.gva.es/visors/adapta-costes/index.html?idioma=ca
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per als quals s’elabora també un Pla 

d’Adaptació dels ports de competència GV. 

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

D Assolit ▪ La marca desenvolupada per la DG de Desenvolupament Rural ‘Molt de 

gust’ s’ha incorporat al nou contracte de promoció de fires com a part de 

la imatge corporativa de cara a les fires. Actualment, continua en peu la 

fira ‘Gastrónoma’ i el Conveni amb Proava per a la difusió de la marca. 

▪ Es continua treballant amb la concessió de subvencions reflectides en 

l’apartat d'Observacions. 

▪ En 2021 es va participar a 5 fires agroalimentàries. La marca Molt de Gust 

tindrà especial protagonisme. 

▪ En 2022 s’ha participat en 4 fires agroalimentàries i està previst participar 

en 3 mes. 

▪ Convenis per a la promoció de la Marca Molt de Gust d’alguna manera: 

• PROAVA. Concursos. 

• FERIA VALENCIA. FERIA GASTRÓNOMA. 

• Cámara de Comercio de Alicante. FERIA ALICANTE GASTRONÓMICA. 

• FECOAV. Promoció de productes cooperatius MOLT DE GUST 

▪ S’ha signat una encomana de gestió a VAERSA per a la gestió de les 

activitats de promoció. 

▪ Contractes menors per a activitats de promoció de la marca Molt de Gust: 

• Molt de Gust en ruta 

• Molt de Gust a la Marina 

▪ Contractes amb mitjans de comunicació 

• Las Provincias. 

• Cadena COPE 

▪ La Conselleria d'Agricultura, destina per a 

l'any 2022 un total de 1.280.000 € en ajudes 

per a potenciar la producció, transformació i 

consum dels productes agrícoles i ramaders 

ecològics en la CV . 300.000 E per a promoure 

la presència de productes de qualitat 

diferenciada en el canal HORECA. 300.000 € 

per a l'organització de mercats, fires i 

jornades gastronòmiques de productes de 

qualitat diferenciada. 

▪ Programa de comunicació de la imatge de la 

marca “Molt de gust”, que inclou els 

productes amb figura de qualitat i ecològics 

de la CV. Es realitzarà mitjançant l’encomana 

de gestió amb VAERSA que té un pressupost 

de 300.000 € aprox. Entre 2022 i 2023. 

▪ Pressupost fires 2022: huit fires entre abril i 

octubre de 2022. Pressupost aproximat: 2M€. 

▪ En el PDR, el programa 3 té en 2022 un 

finançament d’aprox. 700.000 euros  

▪ Redactat Programa de comunicació de la 

imatge de la marca “Molt de gust”; inclou els 

productes amb figura de qualitat i ecològics 

de la CV. 
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• Radio Intereconomia 

• 5 Barricas 

▪ Posada en marxa de comptes de Molt de Gust 

en xarxes socials: Twitter, Instagram, Facebook 

La PAC a Debat: creació i coordinació 
de mesa tècnica i sectorial sobre 
reforma de la PAC 

D Assolit ▪ La PAC a Debat s'articula al voltant de dues taules: una tècnica, que es 

reunirà periòdicament i que començarà el proper 15 de març, i una altra 

amb la participació del sector productiu, que es constituirà el dimecres 11 

març (05/03/ 2020). 

▪ Primera sessió de 'La PAC a debat', un fòrum per a "valencianitzar" la 

Política Agrària Comunitària que la Conselleria ha volgut estrenar amb els i 

les representants de les organitzacions agrícoles i ramaderes 

(11/03/2020). 

▪ El 14/03/20 es van suspendre les activitats programades amb altres 

Administracions (MAPA, CCAA...) i entitats sectorials, i es van centrar els 

esforços per intensificar la injecció d'ajudes al sector agrari i agroalimentari 

declarant amb eixa finalitat "essencials" els treballs de gestió de les ajudes 

PAC. 

a) Etapes del període transitori (2021-2020). Reglaments de Transició. 

b) Publicació del Reglaments base i de l'aprovació dels Plans Estratègics 

Nacionals (per a entrada en vigor en 2023) 

c) Altres plans: d'Agricultura Ecològica; de la Granja a la Taula. 

▪ El 30/11/2021 es publica al BOE l’anunci de la SG d’agricultura i alimentació 

del MAPA sobre l’apertura del període públic de la versió inicial del PEPAC 

per a Espanya i de l’Estudi Ambiental Estratègic PEPAC. 

▪ A 31/12/2021 el MAPA envia a la UE la proposta de PEPAC per a Espanya. 

▪ La Conselleria està treballant en l'elaboració de la normativa autonòmica 

que reflectirà les exigències de la normativa europea i nacional per a la 

▪ El Consell destina 10.000 euros a la Unió de 

Petits Agricultors i Ramaders per a divulgar la 

PAC i la reforma de mercats agrícoles 

(21/06/2022). 

▪ El Consell dona suport a les organitzacions 

agràries per a divulgació i implantació de la 

PAC i reforma de mercats agrícoles a la 

Comunitat Valenciana. Aquestes ajudes estan 

dotades amb un pressupost de 450.000 

euros. Els convenis s’actualitzen i adapten 

cada any. 

▪ Els convenis es van signar amb data:  

AVA ---> 17-6-2022 
UNIÓ ---> 21-6-2022 

UPA  ---> 15-6-2022 

Coop. Agroalimentàries -> 21-6-2022 

JJAA  ---> 13-6-2022 
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implementació de la PAC i que serà publicada abans de març 2023, moment 

en el qual s’iniciarà el termini de presentació de la sol·licitud única d’ajudes 

de la PAC. 

Elaboració del projecte de Decret de 
la Posidònia 

A Assolit ▪ Tràmit consulta pública prèvia 

▪ Resolució inici procediment. 

▪ El projecte de Decret es va presentar per la Conselleria en un acte en 

l'Oceanogràfic (07/06/2021). 

▪ Tràmit  d'al·legacions/informació  pública en web (Llei 2/2015 

Transparència). 

▪ El DOGV núm. 9353, de 02.06.2022, va publicar el DECRET 64/2022, de 20 

de maig, del Consell, per a la conservació de prades de fanerògames 

marines en la Comunitat Valenciana.  

Enllaç al Decret 

▪ Està previst que a meitat de febrer de 2022 es 

presente l’informe d’al·legacions. Entre 

febrer-març informe advocacia i CJC. La 

culminació de tot el procediment i posterior 

aprovació està previst per a abril del 2022. 

 

 

 

Presentació i inici del Pla 
d'Inversions de l’Entitat Pública de 
Sanejament d'Aigües Residuals 
(EPSAR) 

A Assolit ▪ 3/12/2020 Es presenta i s’aprova el Pla d’Inversions de l’EPSAR en el seu 

Consell d’administració de l’entitat. 

▪ A Alcoi va  començar a abril la  construcció  

del tractament terciari per 2,37 M€. 

 

▪ A Oriola-Costa s'ha aprovat projecte 

d'ordenació del sistema de sanejament per 

6,67 M€. 

▪ A Alacantí Nord es troba en licitació el 

projecte de construcció d'estacions de 

bombeig i col·lectors per import de 4,84€. 

▪ A Xest-Xiva l'EDAR mancomunada està 

pendent de la resolució d'una al·legació a 

l'adjudicació. 

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/4708&L=1&L=1&texto=praderas&solo_titulo=1&anyo_codigo=&codigo=&numero_dogv=&FECHA_INICIAL=&FECHA_FINAL=&tipo_disposicion=Decreto&organismo=
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▪ A Almassora el col·lector té projecte redactat 

i la construcció del nou edifici de control ja ha 

començat. 

Posada en marxa de Plans d’acció 
contra el Cotonet de les Valls 
(Delottococcus aberiae), Pulvinaria 
Polygonata i Trips de la Orquídea en 
Cítrics (Chaetanaphothrips orchidii) 

A Assolit ▪ Cria en massa i alliberament de Anagyrus aberiae en  110  municipis de  20 

comarques de la Comunitat Valenciana. 

▪ Repartiment de paranys amb feromones, un total de  2.366.700 paranys, 

per a més de 10.500 ha de les zones afectades pel Cotonet de Sud-àfrica. 

▪ Pulvinaria Polygonata Estem fent el seguiment de la plaga en les zones 

afectades el sud d’Alacant i recomanacions de tractament. Hem repartir 

Cryptolemus en les parcel·les afectades ( es un depredador) 

▪ Trips de la Orquídea en Cítrics (Chaetanaphothrips orchidii) se ha 

aconseguit una autorització excepcional de un insecticida molt efectiu per 

al control de esta plaga: Spinetoram 

▪ La Comunitat Valenciana ha sigut beneficiària 

de 5.406.477,55 euros per a programes de 

prevenció i lluita contra les plagues agràries 

en la distribució territorial presentada en 

l'última conferència sectorial, la qual cosa 

suposa més de la meitat dels fons global 10,3 

milions d'euros. 

▪ La GVA augmenta un 217% el pressupost per 

a lluitar contra la plaga del ‘cotonet’. En el 

present exercici es destinaran 10,2 milions 

dels quals cinc seran ajudes directes als 

agricultors afectats. 

▪ La Conselleria ha repassat algunes línies 

d'investigació obertes com l'estratègia 

conjunta de feromones d'atracció i 

parasitoide contra el cotonet o els projectes 

d'esterilització del mascle de 'Ceratitis 

capitata' o mosca del Mediterrani, que afecta 

principalment els cítrics (21/05/2021) 

▪ Participació proactiva des de l’IVIA amb 

experts i coneixement (projectes, seminaris, 

publicacions, accions de transferència amb el 

sector i assessorament al servei de sanitat 
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vegetal,…) en: Control de Delottococcus 

aberiae en cítrics i Control de 

Chaetanaphothrips orchidii en cítrics. 

Elaboració del II Pla Valencià de 
Producció Ecològica 

A Assolit ▪ La Conselleria d'Agricultura posa en marxa un procés participatiu per a 

elaborar el II Pla valencià de producció ecològica. (16/12/2020). 

▪ La Conselleria va llançar en desembre del 2020 el procés participatiu per a 

l’elaboració del Pla, amb reunions operadors ecològics i especialistes del 

sector. Es van fer 12 tallers amb 550 participants, i enquestes d’operadors i 

consumidors en les que van participar més de 1.200 persones. 

▪ Amb els resultats d’aquest procés participatiu s’està elaborant el 

document del Pla, amb dos grans reptes: Emergència Climàtica i Una 

Alimentació Saludable i Sostenible. 

▪ Procés participatiu finalitzat a maig del 2021. 

▪ Presentació del II Pla de Transició Agroecològica 2021-2025 el 01/10/2021. 

El pressupost supera els 114 M€.  

▪ Més de 2.000 persones han participat en l'elaboració. El nou Pla és el 

resultat de més de 1.200 enquestes, 20 tallers en què han participat 562 

persones i diverses reunions amb l'assistència tècnica de la Societat 

Espanyola d'Agricultura Ecològica (SEAE) i el Comitè d'Agricultura Ecològica 

(CAECV) (1/10/2021). 

 

▪ Dins d’aquests reptes trobem 5 eixos com 

son: 

- L’agroecologia com avantguarda de 

sostenibilitat: contribuir a la millora de la 

societat a través del món rural i agrari. 

- Objectiu 2030: Estimular la producció i 

l’elaboració de productes ecològics. 

- Una cadena de valor més resilient en el 

sector agroalimentari valencià. 

- Aliments ecològics per a totes les persones: 

Estimular la demanda de la mà dels 

consumidors valencians. 

- Aliança de consumidors i productors 

ecològics: millorar la governança i la 

transparència del sector. 

Creació de la Comissió Tècnica 
permanent de desenvolupament de 
la Llei d'Estructures Agràries 
Valencianes 

A Assolit ▪ Creació de la Mesa d´Estructures Agràries, on han participat organitzacions 

agràries, cooperatives, universitats, comité de gestió de cítrics i membres 

de la Conselleria, on s´han debatut aspectes de la Llei d´Estructures 

Agràries que cal desenvolupar reglamentàriament, com les Iniciatives de 

Gestió en Comú (Febrer – Abril 2022). 

▪ Participació activa dels equips PAC amb 

experts. 
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Licitació del Pla valencià integrat 
d'energia i clima (PVIEC) 

A/B Assolit ▪ En fase de redacció (15/11/2021). 

▪ Signat el contracte amb l'adjudicatari 31/01/22. Començament dels 

treballs. Els treballs tenen una durada de 12 mesos. 

 

Inici de la llei valenciana de l’aigua i 
la seua governança 

A/B Assolit 
▪ Tràmit de consulta pública des del 19 de febrer fins al 10 de març de 2022: 

      Enllaç Consulta pública 

▪ Meses de participació amb sector ecologista i regants(desembre de 2021) i 

municipis i empreses (febrer de 2022). 

 

Presentació del projecte de centre 
valencià de lluita biològica 

A/B Assolit ▪ Presentació del projecte de reforma del Centre de Control de Plagues el 

11/01/2022.  

▪ Prevista inversió de 14,2 M€ per a convertir la 

bioplanta de Caudete de las Fuentes en un 

centre de referència mundial en la lluita 

biològica contra les plagues. 

▪ Projecte redactat. Inici de les obres previst 

per a l´últim trimestre de 2022. 

Esborrany de la llei de defensa i 
promoció de la qualitat 
agroalimentària de la comunitat 
valenciana 

A/B En execució ▪ En setembre del 2022 s’iniciarà el procediment de consulta pública 

▪ La Direcció General ha culminat el primer esborrany de la Llei de Qualitat 

Agroalimentària de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la 

Universitat Miguel Hernández. L’esborrany es publicarà a exposició pública 

una vegada culminada la consulta pública, incloent les aportacions que es 

puguen derivar d’aquesta. 

 

▪ La llei fomentarà la competitivitat de les 

empreses a través d'instruments nous 

orientats a la diferenciació, la distinció 

mitjançant ensenyes de qualitat i l'ascens en 

el posicionament comercial. 

Presentació del programa “ReSOLt” 
d’instal·lació d’energia fotovoltaica 
en estacions depuradores de la 

A/B Assolit ▪ El projecte es va presentar el passat 15 de febrer del 2022. 

▪ En l’actualitat s’estan acabant de redactar els projectes de instal·lació i la 

previsió es que les obres finalitzen en el segon semestre de 2022. 

▪ El nombre total d'instal·lacions previstes es 
de 57 EDAR distribuïdes per províncies de la 
següent manera: 

• Alacant 4 (de major potència) 

https://agroambient.gva.es/va/consulta-previa-procesos-abiertos/-/asset_publisher/4g4IdL3CazAw/content/consulta-p%25C3%25BAblica-pr%25C3%25A8via-sobre-l-avantprojecte-de-llei-d-aig%25C3%25BCes-de-la-comunitat-valenciana?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4g4IdL3CazAw_assetEntryId=354770897&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4g4IdL3CazAw_redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fca%2Fconsulta-previa-procesos-abiertos%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4g4IdL3CazAw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4g4IdL3CazAw_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_4g4IdL3CazAw_assetEntryId%3D354770897
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Comunitat Valenciana  • Castelló 20 
• València 33 

▪ Superfície de plaques a instal·lar 5646 m2, 

potència total 1270 kW. 

▪ Cost d’inversió: 2.5 milions d’euros 

Creació de la delegació EPSAR a 
Alacant - Oficina per a la 
Reutilització de l'Aigua 

V/A Assolit ▪ El Ple del Consell ha aprovat l'acord del Consell d'Administració de 

l'Empresa Pública de Sanejament d'Aigües (EPSAR) pel qual es proposa el 

nomenament de Francisco Candela com a vicegerent de l'entitat. El nou 

vicegerent assumirà les facultats delegades pel Consell d'Administració i 

per la Presidència de l'EPSAR, reforçant les tasques de l'entitat a la 

província d'Alacant, d'acord amb el compromís adquirit en l'últim Seminari 

de Govern (25/03/2022). 

 

▪ El president de la Generalitat i la consellera d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, 

presentaren el passat 22 de juliol la nova seu de l’Entitat Pública de 

Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) a Alacant ubicada en la 

depuradora de l’Alacantí Nord.  

▪ La nova seu de l’empresa de sanejament gestionarà més de 170 milions 

d’euros en projectes de sanejament i de reutilització d’aigües. El personal 

d’aquestes oficines gestionarà inicialment 39 projectes que ja s’han 

començat a les comarques alacantines, que inclouen la construcció de 

noves depuradores, la millora de la xarxa de col·lectors i la instal·lació de 

nous tractaments terciaris en els processos de sanejament 

 

 

▪ L’obertura de les noves instal·lacions de 

l’EPSAR en Alacant, constitueix una mostra de 

la voluntat del Consell en la descentralització 

de les institucions i en l’apropament dels 

serveis públics a tots els espais territorials de 

la Comunitat Valenciana, 
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Presentació de l’Estratègia 
Valenciana de la Biodiversitat 

V/A Assolit ▪ La Estratègia es va presentar el 12/04/2022.  

Enllaç a l'Estratègia Valenciana de la Biodiversitat 

▪ L'Estratègia de Biodiversitat de la conselleria de Transició Ecològica es 
marca com a objectiu arribar a 2030 amb el 50% del territori de la 
Comunitat Valenciana protegit per a assegurar la biodiversitat, a través de 
la conservació dels hàbitats i ecosistemes. 

▪  

▪ L'estratègia valenciana s'articula en quasi 100 

accions per a preservar la biodiversitat i 

potenciar la corresponsabilitat en la seua 

gestió i protecció. 

Inici de l’execució de 54 milions 
d’euros per a la restauració i 
recuperació de les masses forestals 
de la comunitat valenciana (28 
projectes en zones afectades pels 
grans incendis forestals dels anys 90 
i principis dels 2000) 

V/A Assolit ▪ La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica, destinarà 54 M€ a la restauració i 

recuperació de les masses forestals de la Comunitat Valenciana que es van 

veure greument afectades pels incendis forestals que es van produir a 

finals de la dècada dels anys 90 i principis del 2000. (22/02/2022) 

▪ A setembre 2022 

-  9 projectes en execució (Restauració Mina el Cabezo bis, restauració 

ambiental zones incendiades 2012. Xulilla, restauració ambiental zones 

incendiades 2012. Cortes de Pallàs, restauració ambiental zones 

incendiades 2012. Andilla, restauració ambiental zones incendiades 1994-

2005 demarcació Xelva, restauració ambiental zones incendiades 1994-

2005 demarcació Segorbe, restauració ambiental zones incendiades 1994-

2005 demarcació Llíria, restauració ambiental zones incendiades 1994-

2005 demarcació Xàtiva, restauració ambiental zones incendiades 1994-

2005 demarcació Polinyà de Xúquer, Requena i Enguera.) 

- 2 projectes culminats (Restauració ambiental zones incendiades 2012 de 

Xelva i restauració ambiental zones incendiades 1994-2005 d’Alcoi) 

- 3 projectes en fase de redacció (Adequació forestal de la Muntanya 

d'Utilitat Pública V152 Riberes del Riu Palància per a la creació del primer 

parc forestal, restauració ambiental de zones afectades per incendis 

 

https://agroambient.gva.es/va/inicio/-/asset_publisher/nVtHU2qXZC1p/content/estrat%25C3%2588gia-de-biodiversitat-de-la-comunitat-valenciana-2030/20551003
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forestals en la província de València i Castelló i rehabilitació d'antics 

emplaçaments miners) 

Creació de l’Agencia d’Informació i 
Control Alimentari de la Comunitat 
Valenciana 

V/A Assolit ▪ La disposició addicional sisena del Decret Llei 1/2022, de 22 d'abril, del 

Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i 

econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, 

crea l'Agència Valenciana d'Informació i Control Alimentaris. Enllaç al 

Decret 

▪ S’està treballant en la redacció del estatuts de la Agència. 

 

Presentació de la Xarxa 
d'Infraestructures Educatives 
Sostenibles   

V/A Assolit ▪ La consellera d'Educació, Cultura i Esport, i la consellera d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, varen 

presentar el passat 26 de juliol, als equips directius dels centres educatius 

implicats i als representants dels municipis on se situa, la primera fase del 

nou programa ‘#ZERO, energia de proximitat’. 

▪ Aquest programa consisteix en la instal·lació de panells fotovoltaics 

perquè els instituts siguen autosuficients amb energia renovable i de 

proximitat, i a més generar excedent per a distribuir-lo a famílies 

vulnerables. La primera fase del projecte incorpora 114 instituts públics, 

distribuïts en 71 municipis en el territori valencià. 

▪ Els 114 instituts estalviaran 6,9 milions 

d'euros en la factura de la llum de 

l’administració de manera anual. A més, en 

dos anys la inversió estarà amortitzada. 

 

▪ Amb l’excedent energètic generat pels 

instituts, en aquesta primera fase, entre 

5.000 i 7.000 famílies en risc de vulnerabilitat 

podran beneficiar-se de l’energia generada 

pels instituts. Una xifra que, a mesura que es 

complete la instal·lació de plaques solars en 

els centres educatius, augmentarà fins a 

beneficiar a prop de 18.000 llars amb 

dificultats per a afrontar la factura de la llum. 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/22/pdf/2022_3502.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/22/pdf/2022_3502.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Nomenament dels membres i 

constitució del Consell Rector de 

l’Agència Valenciana de Seguretat 

Ferroviària 

M Assolit ▪ El Consell aprova l’Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat 

Ferroviària (Ple 27/12/2019), on s'estableix l'estructura orgànica 

d'aquesta entitat. Els òrgans de govern seran el Consell Rector i la 

Presidència i comptarà com una direcció general com a òrgan executiu. 

▪ El ple del Consell celebrat el 17/01/2020 ha aprovat el nomenament dels 
2 representants de la Generalitat en aquest organisme. 

▪ Primera reunió del Consell Rector de 
l’Agència Valenciana de Seguretat 
Ferroviària el 28/09/2020. 

Aprovació dels projectes de senyalització de 
l’itinerari cicloturístic EUROVELO 

M Assolit ▪ Inicialment la Conselleria era responsable de la redacció i aprovació dels 

projectes de senyalització en trams interurbans, quedant els trams en 

trama urbana reservats als ajuntaments. Finalment la ha redactat 

ambdós tipus de tram, sempre amb l'acord i consensuadament amb els 

ajuntaments, per tal de garantir la materialització de l'itinerari d'una 

forma uniforme, i per tant la seua continuïtat. 

▪ S’han redactat els projectes 

corresponents a les tres províncies i 

s’han enviat a tots els municipis 

afectats.  

▪ La Generalitat invertirà 4 M€ a 

senyalitzar i millorar la seguretat viària 

de la ruta 8 de l'Eurovel al seu pas per la 

Comunitat (30/09/2021). 

Elaboració del Decret pel qual es regula la 
Plataforma Urbanística Digital (PUD) i el 
format de presentació de la documentació 
gràfica dels instruments de planejament 
urbanístic 

M Assolit ▪ Aprovat el Decret 65/2021, de 14 de maig, del Consell, de regulació de la 

Plataforma Urbanística Digital i de la presentació dels instruments de 

planificació urbanística i territorial (DOGV 01/06/2021). 

Enllaç Decret 65/2021 

 

Agència Valenciana de Protecció del 
Territori. Impulsar- ne la creació 

M Assolit ▪ Els PGV 2020 contemplen 907.638€ (programa 432.20. Urbanisme) per al 

finançament de les despeses corrents i de capital de l’Agència 

Valenciana de Protecció del Territori. 

▪ Ha inicia l'activitat després de la constitució del Consell de Direcció. La 
Conselleria està ultimant la ubicació de la seu i que prompte es donarà a 
conèixer el recinte on s'instal·larà a Elx (20/10/2021). 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/01/pdf/2021_6029.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Cartografia oficial de la Generalitat a escala 
1:5.000. Actualització i presentació 

M Assolit ▪ S'ha presentat en l'Institut Cartogràfic Valencià (18/12/2019). ▪ És la cartografia més precisa i detallada 

de la Comunitat Valenciana. Punt de 

partida per a l'elaboració, per 

generalització automàtica, de la resta 

de sèries cartogràfiques de l'Institut 

Cartogràfic Valencià: les sèries 

cartogràfiques a escala 1.50.000 

(comarcal) i 1:100.000 (supracomarcal). 

Presentació de ‘FGV: Objectiu 2030’ i acord 
de col·laboració en matèria de seguretat 
amb l'Agència Valenciana de Seguretat i 
Resposta a les Emergències 

D Assolit ▪ Signatura del procediment de col·laboració entre les Conselleries de 

Política Territorial i Justícia, Interior i Administració Pública 

(29/09/2020). 

▪ El President de la Generalitat en el Debat sobre l’Estat de la Comunitat 

Valenciana presenta les dos noves línies per a FGV que s’hauran de 

finalitzar abans del 2030. La L12 en MetroValencia fins a la Fe, que 

s’uneix a la L11 que ha d’arribar fins a la franja marítima de València i a 

la nova L10. En Alacant s’anuncia un nou ramal a l’Hospital de Sant Joan, 

que s’uneix al nou traçat previst entre Luceros i l’estació d’ADIF i la 

recent estrenada L5. A més està prevista la finalització de la L9 abans 

d’acabar la legislatura. (21/09/2020) 

▪ En data 10/2/2022 s’ha presentat el pla ‘FGV 2030’ 

Nota de premsa 

 

Licitació de la redacció del nou Pla de Ports 
de la Generalitat Valenciana 

D Assolit ▪ S'estan acabant de redactar els plecs i documentació necessaris per a 
l'expedient i poder iniciar el procés de contractació. 

▪ Conclòs el procediment de licitació, s’està redactant el Pla 

d’Infraestructures portuàries de la Generalitat Valenciana. 

▪  

▪ Planificació dels que seran els ports de 

la Generalitat en un pla del 2022 al 

2025, amb una inversió de 88 M€. 

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=987751
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Inici de licitacions del nou mapa 
concessional de la Comunitat Valenciana 

D Assolit ▪ El Consell inicia la licitació del nou mapa concessional de transport públic 
en autobús amb la CV-002: Vinaròs-Benicarló-Peníscola. 18,8 M€ en 10 
anys (29/07/2020). 

▪ Dins del nou mapa concessional de 

transport públic per carretera també 

s'han aprovat els projectes de la CV- 

001 Morella-Vinaròs-Castelló i de la CV-

003 Vinaròs-Castelló (13/08/2020). 

 

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

D Assolit ▪ Publicada la “Guia Orientativa per a la Minimització de l'Impacte 
Territorial: Regularització d'habitatges en sòl no urbanitzable” (març 
2021) 

Enllaç a la Guia 

 

 

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 

D Assolit ▪ En el marc de la profundització del PATIVEL, la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Paisatge ha realitzat un document d'anàlisi de 
la geomorfologia del litoral per a diferenciar les tipologies costaneres de 
la Comunitat Valenciana, tot això amb la finalitat de conèixer els 
diferents comportaments del litoral front als riscs d’inundació d'origen 
marítim, i els augments dels nivells de la mar i els seus impactes sobre 
els usos i activitats de la franja litoral. 

 

 

Aprovació dels estatuts de l’Agència 
Valenciana de Protecció del Territori (AVPT) 

A Assolit ▪ Decret 52/2021, de 9 d'abril, del Consell, d'aprovació dels estatuts de 
l'Agència Valenciana de Protecció del Territori (DOGV 27/04/2021). 

Enllaç al Decret 52/2021. 

 

 

https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551182/172108690/GU%C3%8DA++040521+VALENCIANO+1%28marzo2021%29.pdf/d77e874b-0f94-4477-868c-f677ce4f6f6d
https://dogv.gva.es/datos/2021/04/27/pdf/2021_4212.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Ampliació de la xarxa d'aparcabicis 
assegurats i resguardats en estacions d'FGV 

A Assolit ▪ Metrovalencia ja disposava de diferents sistemes d’aparca-bicis en 
algunes de les seues estacions, com València Sud, Empalme, L'Eliana o 
Riba-roja de Túria. 

▪ En maig de 2020 FGV va obrir al públic aparca-bicis en 5 estacions de 
superfície de Metrovalencia: Benaguasil 1, Fuente del Jarro, Rocafort, 
Font Almaguer i Massarrojos, i més tard també a Llíria. 

▪ Així mateix, en setembre de 2020 FGV va posar en servei el primer 
cicloparc de la xarxa de Metrovalencia, situat en l'estació de Torrent 
Avinguda. En desembre de 2020 s’ha posat en servei un nou cicloparc a 
l’estació d’Empalme, i en gener de 2021 altres dos a les estacions 
d’Alboraia-Perís Aragó i de Quart de Poblet. A més, en març de 2021 s’ha 
posat en servei un cicloparc a l’estació de Benidorm, en la xarxa del 
TRAM d'Alacant. 

▪ Aquest tipus d'equipaments s'han dissenyat com a part del projecte 

SPROUT, finançat per la Unió Europea, amb l'objectiu de desenvolupar 

respostes innovadores a les necessitats de mobilitat dels usuaris de 

transport públic. 

▪ Hui dia estan instal·lats i en funcionament els 5 CICLOPARC previstos. 

Arran de l'èxit del pilot i d'acord amb el pla de mobilitat sostenible de la 

Generalitat Valenciana, s'estudiarà i planificarà la futura ampliació de la 

xarxa de CICLOPARC a altres estacions i altres àmbits fora de la xarxa de 

FGV. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Licitació de l’Agenda Urbana Valenciana 
(AUV) 

A Assolit ▪ La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, 
impulsora al costat de la Conselleria d'Habitatge de la seua redacció, ha 
licitat la redacció participada de l'Agenda Urbana Valenciana. 

▪ D'aquesta manera, la Generalitat Valenciana avança en la redacció d'un 
instrument que servirà de guia per al conjunt de les polítiques urbanes 
en la nostra Comunitat, responent així a la recomanació de les Nacions 
Unides que insta els territoris, els estats, les regions i les ciutats a 
l'elaboració de la seua pròpia Agenda Urbana des de les característiques 
de cada àmbit territorial, d'acord amb l'Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible de l'ONU, que té entre els seus objectius la 
consecució de ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients 
i sostenibles. 

 

 

Licitació de l’estudi per a l'impuls del 
transport ferroviari de mercaderies a la 
Comunitat Valenciana 

A Assolit ▪ Licitat el 30/10/2020. Adjudicat el 02/03/2021. Signat contracte 
01/04/2021. 

▪ La Conselleria està elaborant un estudi per a identificar i definir les 
actuacions que pot desenvolupar la Generalitat amb l'objectiu 
d'impulsar el transport ferroviari de mercaderies i establir els 
procediments necessaris per a desenvolupar-lo i les vies per a finançar-
lo. Complementàriament, es pretén identificar possibilitats d'utilització 
de les autopistes ferroviàries per al tràfic comercial i el paper que tenen 
en el desenvolupament d'un sistema logístic sostenible i eficient. 
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Inici de l'execució de la xarxa interurbana 
d'itineraris ciclistes inclosa en l'Estratègia 
de Mobilitat Postcovid de la CV 

A Assolit ▪ La pandèmia ha modificat els hàbits de mobilitat de la ciutadania i els 
modes de transport escollits front a un desplaçament. La bicicleta s'ha 
convertit en una alternativa al cotxe com a vehicle de mobilitat 
individual i per eixe motiu des de la Conselleria es va dissenyar una xarxa 
d'itineraris ciclistes en el marc de l'Estratègia de Mobilitat Postcovid, 
proporcionant alternatives a la mobilitat amb l'objectiu que es 
consolidaren en el futur. 

▪ Alguns dels itineraris no sols s'han començat, sinó que estan acabats. 
Altres s'han iniciat i altres s'han programat. L'inici de l'execució de la 
xarxa s'ha produït d'una manera equilibrada en tot el territori. 

 

Millora de l'accessibilitat del transport 
públic interurbà mitjançant la licitació de la 
renovació del mobiliari urbà en al voltant 
de 1.000 parades del transport públic 
interurbà en l'àrea metropolitana de 
València 

A/B Assolit ▪ (13/01/2022) L'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) 

licita un contracte per a la renovació i manteniment de les parades de 

l’àrea metropolitana de València. 

▪ El contracte, amb 15,4 M€ (sense IVA), inclou una primera fase per al 

canvi de les paredes (marquesines i pals indicadors) -amb 8,8 M€, que 

podrà optar a finançament amb fons europeus- i una segona fase amb 

6,6 M€ per al seu manteniment al llarg de 5 anys.  

▪ D’acord amb el contracte, 345 parades 

tindran nova marquesina amb pantalla 

d’informació dinàmica sobre l’arribada dels 

autobusos, altres 292 parades tindran pals 

amb pantalla, 245 disposaran de pals sense 

pantalla (en tot cas, en cada pal hi haurà 

una codi QR que es podrà llegir amb el 

mòbil i una app per indicar el temps 

d’arribada de l’autobús) i es posaran 112 

pantalles en marquesines ja existents. 

▪ La instal·lació de marquesines o de pals 

depenen de variables com la demanda 

associada a la parada o les condicions 

urbanístiques existents, a partir d’un estudi 

fet per l’ATMV. 

Publicació de la guia per a incorporar la 
perspectiva de gènere en actuacions 
urbanes 

A/B Assolit ▪ La conselleria de Política Territorial va publicar la guia en la web de 

Conselleria durant Novembre del 2021. 

Enllaç a la Guia 

▪ Serà una ajuda a professionals i 

Administracions en la seua labor 

urbanitzadora. 

https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551182/173154437/GUIA+PERSPECTIVA+DE+GENERO+EN+ACTUACIONES+URBANAS160321.pdf/103a7579-aac5-4269-8cc9-cc20fe09daf5
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Elaboració de l’esborrany del Catàleg de 
Protecció dels Paisatges de la Viticultura en 
la Comunitat Valenciana, i el document 
inicial de l’avaluació ambiental Estratègica 

A/B Assolit ▪ Redactat l’Esborrany i el Document d’Inici de l’Avaluació Ambiental 

Estratègica del Catàleg de Protecció de Paisatges Vitivinícoles, que té 

caràcter de Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial.  

Enllaç a l’esborrany 

▪ El Catàleg regularà els sòls i activitats que són compatibles amb la 

preservació d'aquests paisatges agrícoles culturals i la seua posada en 

valor, i contribuirà al coneixement, valoració i dinamització d'aquests 

espais per a la consecució de productes de qualitat, la millora de 

l'ocupació i la introducció d'usos terciaris sostenibles i compatibles. 

▪ El Catàleg -amb la col·laboració dels 

consellers reguladors de les marques-, 

inclou les següents zones vitivinícoles: 

Entorn de Vilafamés, Les Useres i Benlloch. 

Comarques dels Serrans i la Foia de Bunyol, 

Vinyes d'Utiel-Requena, Vinyes de les 

Alcusses i Els Alforins i de la Vall d'Albaida, 

Vinyes de la Marina Alta, Vinyes del 

Vinalopó Mitjà – Alacant. 

▪ El Catàleg identifica els sòls on aquests 

paisatges presenten una major qualitat dels 

elements que els constitueixen: sòls, 

parcel·les, vies, cellers, cases de cultiu i 

altres elements del patrimoni cultural 

arquitectònic. 

 

Fi de les obres de la Línia 9 del TRAM 
d’Alacant: Teulada-Gata de Gorgos 

A/B Assolit ▪ Obres acabades. Realització de viatges en proves i proves de seguretat 

en la via del tram Teulada-Gata de Gorgos de la línia 9 (Benidorm-Dénia) 

del TRAM d'Alacant. Es preveu la posada en marxa per als usuaris en el 

primer semestre de 2022. 

 

▪ Es preveu que la L9 estiga en funcionament 

fins a Dénia a finals del 2022. 

Presentació de l'estudi de solucions de 
transport en taxi a la demanda per a àrees 
de feble trànsit 

A/B Assolit ▪ Presentació el 15/2/2022 de l’estudi de solucions per al transport a la 

demanda per a àrees de feble trànsit: 

Nota de premsa 

Presentació de l'estudi (pdf) 

 

https://politicaterritorial.gva.es/documents/20551069/174888076/DOCUMENTO+PARA+LA+CONSULTA+P%C3%9ABLICA+PREVIA+DEL+CAT%C3%81LOGO+DE+PROTECCI%C3%93N+DE+LOS+PAISAJES+VITIVIN%C3%8DCOLAS+DE+LA+COMUNITAT+VALENCIANA.pdf/dfb8174d-6ec1-498a-8fcd-3fb94e7c291b?t=1638194688809
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=988241
https://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20220215/doc/220215_PO_PDF-ademanda.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Aprovació de la simplificació del mapa 
tarifari del TRAM d’Alacant 

V/A Assolit ▪ Aprovat per Ordre 4/2022, de 13 de juny, de la Conselleria, per la qual 

s'aproven les tarifes i condicions d'utilització dels títols de transport de la 

Generalitat del sistema TAM a Alacant i del transport metropolità de la 

Plana a Castelló, així com dels títols de transport propis de la xarxa del 

TRAM d'Alacant, i posat en marxa el 17 de juny de 2022. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/16/pdf/2022_5605.pdf 

 

▪ Amb el nou sistema s’han reduït tant les 

tarifes com les zones del TRAM d’Alacant. 

1.- Simplificació zonal.  

▪ Ara hi ha 3 zones tarifàries (abans hi havia 

6), i 2 àrees de transició intercomarcal.  

▪  D’esta manera, sols hi ha 6 combinacions 

zonals (abans havia fins a 21 possibles 

combinacions zonals). 

2.- Simplificació tarifària: 

▪ Sols hi ha 3 tarifes aplicables, de manera 

que p. ex.: els abonaments de 10 viatges 

costen 8, 12 i 20€, respectivament, amb 

baixades fins al 50% respecte als preus 

anteriors (p. ex.: abans un abonament de 

10 viatges en el TRAM Alacant-Dénia 

costava 40,05 € i ara costa 20€) 

Publicar la convocatòria d'ajudes per al 
transport a demanda per als ajuntaments 
amb risc de despoblament o amb sistema 
de transport insuficient 

V/A Assolit ▪ El Consell del  9 de setembre ha aprovat un decret llei, en el qual ha 

treballat la Conselleria, en col·laboració amb Presidència de la 

Generalitat -a través de la Secretaria Autonòmica de Cohesió Territorial i 

Polítiques contra la Despoblació-, per a la concessió directa d'ajudes per 

a facilitar, als municipis amb característiques singulars relacionades amb 

un servei de transport de trànsit feble, la posada en marxa del transport 

públic de viatgers a demanda. La inversió és de 5 M€ en ajudes directes a 

Ajuntaments.  

▪ Amb aquesta norma es busca que els Ajuntaments puguen desenvolupar 

ofertes de transport a la demanda i oferir als seus veïns uns serveis que 

s'adapten a les seues característiques pròpies, horaris i necessitats. 

▪ Aquest objectiu es desenvolupa amb 

col·laboració amb Presidència. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/16/pdf/2022_5605.pdf
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Objectiu Seminari Situació Estat actual Observacions 

Posada en servei de la línia 10 de 
Metrovalència i licitació de 252 validadores 
innovadores a l’Àrea Metropolitana de 
València 

V/A Assolit 1.- Línia 10 de Metrovalencia (c/Alacant – Natzaret). 

▪ Posada en servei des de meitat de maig de 2022, uneix el centre de 

València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de 

Natzaret, i amplia l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia.  

▪ Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un 

recorregut de 5,3 km. i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en 

superfície). 

▪ La inversió des que es van reprendre les obres en 2018 ha sigut de 53 M€ 

(sense IVA) i s’ha cofinançat amb fons FEDER. La inversió global (des que 

van començar les obres de l’antiga T-2) se situa al voltant dels 213 M€ 

(sense IVA). 

2.- Licitació de 252 validadores per l’ATMV  

▪ L’objectiu és facilitar el pagament amb QR, NFC i que estiguen 

preparades per al pagament amb EMV (targeta de crèdit). A més, 

s’instal·laran 126 consoles de conductor, 126 routers i 29 terminals 

d'inspecció per als autobusos que conformen la flota de Metrobus, 

millorant així la informació a l'usuari i del temps de pas per parada 

mitjançant la licitació de noves solucions tecnològiques (SAE, pantalles, 

aplicació web, APP, etc.). 

▪ La licitació forma part del “contracte de subministrament, instal·lació i 

implantació d’un sistema d’Ajuda a l’Explotació i Informació a Passatgers 

(SAEIP) i d’un sistema de ticketing i monètica, així com dels serveis de 

manteniment d’eixos elements”. Licitat el contracte el 18 de juliol de 

2022, amb un valor estimat de 4,32 M€. 
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Signatura d’un protocol de col·laboració 
amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana per a elaborar l’Agenda 
Urbana Valenciana   

V/A Assolit ▪ Signat el Protocol el 20/05/2022. 

▪ La CV es la primera CCAA en firmar este Protocol amb el Ministeri.  

▪ L'objecte del protocol d'actuació és formalitzar la col·laboració entre els 

dos departaments, així com la possibilitat de la Secretaria General 

d'Agenda Urbana i Habitatge de, si és el cas, assessorar la GV de Política 

Territorial en l'elaboració de l'Agenda Urbana Valenciana o del seu pla 

d'acció. 

 

▪ Aquest objectiu es desenvolupa en 

col·laboració amb Vicepresidència Segona i 

Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica. 

Publicació de la convocatòria d’ajudes per a 
la transformació de flotes de transport, per 
valor de 18,6 milions d’euros 

V/A Assolit ▪ Publicada mitjançant Ordre 2/2022, de 28 de març, de la Conselleria de 

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen 

ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i 

mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport 

per carretera, així com d’empreses que realitzen transport privat 

complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf 

 

 

 
 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
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Elaboració del document de diagnòstic 
d'infraestructures de telecomunicacions 
bàsiques de la Comunitat Valenciana per al 
desplegament de xarxes de 
telecomunicacions 5G 

M Assolit ▪ El document de Diagnòstic i Anàlisi Estratègica ha sigut elaborat pel 

Servei de Telecomunicacions i Societat Digital de la DGTIC. 

▪ El document s’ha realitzat en col·laboració 

amb la DGTIC de la Conselleria d’Hisenda i 

Model Econòmic 

▪ La Conselleria ha creat un Observatori 

contra la Bretxa Digital (Decret 43/2021, de 

18 de març, del Consell, de creació de 

l’Observatori de Bretxa Digital) i un 

diagnòstic d'infraestructures de 

telecomunicacions bàsiques de la 

Comunitat per al desplegament del  5G. 

I Jornada del Pacte Social per la Innovació M Assolit ▪ La reunió amb els principals agents del 6 de febrer serveix per a marcar 

el punt d’eixida i la planificació de les taules de treball per al disseny de 

les mesures que arreplegarà el Pacte Social per la Innovació. 

▪ L´objectiu és impulsar la innovació com a 

instrument per a reduir les desigualtats i 

evitar la fractura social 

Estudi inicial per a elaborar un mapa de la 
ciència en la Comunitat Valenciana 

M Assolit ▪ Per a la realització del mapa de la ciència s’ha començat per obtenir una 

panoràmica general del total de grups d’investigacions existents en la 

Comunitat Valenciana. S’han identificat els grups que pertanyen a les 5 

universitats públiques, el CEU i la UCV, Centres del CSIC, Hospitals i 

Fundacions i REDIT amb informació de la dimensió dels grups i la 

participació per àrees de coneixement. 

▪ L'estudi inicial va concloure amb la presentació del corresponent informe 

al desembre de 2021. 

 

Creació d'un grup de treball per a estudiar i 
elaborar un document inicial que definisca 
un nou pla de finançament per a les 
universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana 

M Assolit ▪ Reunió de la Mesa d’Experts el 6 de febrer de 2020; es marca com a 
objectiu elaborar les bases d'aquest pla. 

▪ Promourà les anàlisis i informes necessaris per a proposar la formulació 

d’un nou model de finançament del SUV fonamentat en els principis de 

sostenibilitat i oportunitat socioeconòmica a més de solidaritat, 

suficiència i equitat. 

▪ La Mesa està constituïda per experts en 

política universitària, en economia i 

hisenda i en economia universitària. Es 

presta especial atenció a la excel·lència, la 

trajectòria, l’equilibri territorial, la 

presència de diferents visions. 
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Ordenació i millora de l’oferta acadèmica 
universitària a la Comunitat Valenciana 
com a pas previ a l’elaboració                       
d’un mapa de titulacions 

M Assolit ▪ Està elaborat l’Informe Inicial d’anàlisi en relació amb l’oferta de títols de 

Grau i Màster impartits en el SUV. 

▪ S´ha implementat el Mapa Interactiu de Títols de Grau que s'ha allotjat en 

la web de la conselleria. Aquest mapa compleix una doble funció:  

a) Informar al futur estudiant universitari i les seues famílies de la 
oferta acadèmica completa de grau en tot el Sistema Universitari 
Valencià incloent-hi les 5 universitats públiques, les 4 universitats 
privades i tots els centres adscrits. Es pot accedir a la informació 
completa de tots els Graus per localització geogràfica, graus o 
branques de coneixement. 

b) L’ordenació, millora i racionalització de l'oferta acadèmica en 
universitats públiques i privades, especialment en els aspectes 
relacionats amb la distribució geogràfica dels títols. 

 

▪ S’acompleix el mandat de la Comissió 

d’Educació i Cultura de les Corts 

Valencianes de 7 de març de 2017. 

▪ L’ordenació de l’oferta es farà servir per a 

l’elaboració del pla plurianual de 

finançament de les universitats públiques 

valencianes. 

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 

D Assolit ▪ L'estudi en esta primera fase es va centrar en els municipis que més 

preocupen, que són aquells amb risc de despoblament. L'estudi ja s´ha 

finalitzat amb un treball de camp i amb la col·laboració dels municipis (155 

municipis de la Comunitat Valenciana a Castelló, València i Alacant) sense 

haver-se detectat una diferència important entre les dades obtingudes i les 

que disposa el Ministeri competent en Telecomunicacions.  

▪ A la vista de l’adjudicació dels plans UNICO del Ministeri, dels resultats 

obtinguts de l’estudi en la primera fase, l’evolució de zones blanques, i 

amb la finalització de l’estudi dels municipis menors de aprox. 1500 

habitants, no cal continuar fent més estudis, ja que la previsió és de que, 

una vegada desenvolupats els UNICOS,  només resten problemes puntuals 

d’accés a la banda ampla a nivell d’entitats singulars i no de poblacions. 

 

▪ En col·laboració: DG Avanç de la Societat 

Digital, DG de Lluita contra la Bretxa Digital, 

DG de Lluita contra el Despoblament i la 

DGTIC. 
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Flexibilitzar les convocatòries d'I+D+I i del 
Pla GenT per a retindre, atraure i retindre el 
talent de les persones investigadores333 

D Assolit ▪ En l'Ordre 17/2020, de 21 de setembre, s'han publicat les bases 
reguladors del Pla GenT de 2021 

Enllaç Ordre 17/2020   

▪ Publicació de les noves bases reguladores d’I+D+I. 

▪ La flexibilització d'aquestes dues 

convocatòries ha permès un millor ajust a la 

realitat del sistema investigador de la 

Comunitat Valenciana. Per exemple, allargant 

les beques predoctorals de 3 a 4 anys. A més, 

permet que si els doctorands lligen la seua 

tesi abans del quart any, aquest últim any es 

convertisca en un període d'orientació 

postdoctoral. 

▪ També s'allarga el període de subvenció per 

als grups d'investigació consolidats, passant 

de dues a tres anys. 

▪ En les subvencions del programa Prometeu 

per a grups d'investigació d'excel·lència es 

permet una utilització més flexible de la 

subvenció possibilitant transvasar diners d'un 

any a un altre, si és necessari. 

 

Marc Valencià de Competències Digitals D Assolit ▪ En col·laboració amb la DGTIC s'ha elaborat l´última actualització del 
Marc Valencià de competències digitals (DIGCOM_CV). 

▪ Constitueix una relació de competències digitals de referència, que 
permetrà mesurar el nivell de competència de la ciutadania i empleats 
públics en l'ús de les TIC, afavorint pal·liar la bretxa digital. 

 

▪ El document ja ha sigut validat per tots els 

agents implicats, ja ha sigut editat i presentat. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/24/pdf/2020_7672.pdf
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Foment de la presència femenina 
activa i de lideratge en els àmbits de 
les ciències i la tecnologia 

D Assolit ▪ Celebració de la Jornada generacions de dones STEAM en la qual 
participen alumnes d'educació primària i secundària, joves universitàries 
i dones professionals vinculades a les enginyeries, les ciències i la 
tecnologia. Es tracta d'una acció destinada al foment de les vocacions i la 
inclusió de les dones en l'àmbit professional de la ciència i la tecnologia. 
Dones referents en professions STEM i joves estudiants universitàries 
intercanvien les seues experiències a través d'una xarrada entre tres 
generacions de xiquetes, joves i dones de la Comunitat Valenciana. 

▪ S’emmarca en el conjunt d’accions futures previstes destinades a assolir 
l’objectiu de referència que anomenem Moviment STEAM. 

 

▪ La jornada ha estat organitzada per les DGU, 

DGCI i DGBD de la Conselleria d’Innovació 

amb la col·laboració de la Vicepresidència i 

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i 

la Conselleria d'Educació. 

Enllaç Jornada Dones STEM, octubre 2020 

Eina per al diagnòstic de la innovació 
en els municipis de la Comunitat 
Valenciana 

D Assolit ▪ La plataforma està finalitzada i operativa. S'ha realitzat un pilot amb 
alguns municipis per a comprovar la seua utilitat.  

 

Establir les bases de la Institució 
Valenciana per a la Incorporació 
d'Investigadors d'Excel·lència 

A Assolit ▪ El patronat ha anomenat la direcció científica de la fundació ValER i ha 
triat per consens el comitè científic internacional de primer nivell que 
assessorarà l'estratègia científica. 

▪ A setembre de 2021 es va presentar la Fundació a un acte amb la 
comunitat científica valenciana, on es van exposar els objectius de la 
fundació. 

 

 

Mapa de la Intel·ligència Artificial a 
la Comunitat Valenciana 

A Assolit ▪ Es disposa de l'estudi i de la informació del mapa de la intel·ligència 
Artificial a la Comunitat Valenciana. 

 

Creació de l´Observatori de Bretxa Digital A Assolit ▪ Actualment en funcionament. 

▪ Decret 43/2021, de 18 de març, del Consell, de creació de l'Observatori 
de Bretxa Digital (DOGV num.9051 del 30.03.2021). 

Enllaç Decret 43/2021 

 

▪ El 2 de juny es va celebrar la primera sessió 

de constitució i primera reunió del Ple de 

l'Observatori Digital. 

https://www.youtube.com/watch?v=I1pE6spqVhk
https://dogv.gva.es/datos/2021/03/30/pdf/2021_3198.pdf
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Constitució de la Mesa de persones 
expertes per a analitzar l´oferta de graus i 
màsters dins del sistema universitari 
valencià 

A Assolit  ▪ S´ha implementat el Mapa interactiu de títols de Grau i d’Estudis 
Artístics Superiors que s'ha allotjat en la web de la conselleria. Aquest 
mapa compleix una doble funció: 

▪ a) Informar al futur estudiantat universitari i les seues famílies de la 
oferta acadèmica completa de grau en tot el Sistema Universitari 
Valencià incloent-hi les 5 universitats públiques, les 4 universitats 
privades i tots els centres adscrits. Es por accedir a la informació 
completa de tots els Graus per localització geogràfica, graus o branques 
de coneixement. 

▪ b) L’ordenació, millora i racionalització de l'oferta acadèmica en 
universitats públiques i privades, especialment en els aspectes 
relacionats amb la distribució geogràfica dels títols. 

▪ Amb la recent publicació del Reial decret 822/2021, de 28 de setembre 
es disposa, amb caràcter general i per a tot l'Estat, d'una organització 
dels ensenyaments universitaris i un procediment d'assegurament de la 
seua qualitat, d'acord amb els principis de l'Espai Europeu d'Educació 
Superior (EEES). 

▪ En el marc d'aquesta nova regulació s'ha constituït un grup de treball 
amb les cinc universitats públiques valencianes, l'Agència Valenciana 
d'Avaluació i Prospectiva i la Direcció General d'Universitats, una 
composició més d'acord amb les directrius, condicions i els 
procediments del nou text legal que treballa des de l'últim trimestre de 
2021. 

▪ El grup ha treballat en l'ordenació, millora i racionalització de l'oferta de 
títols i ja s'ha implementat un nou Protocol per a l'Autorització i 
Supressió de títols universitaris consensuat amb totes les universitats, 
públiques i privades del Sistema Universitari Valencià (SUV). Aquest 
protocol incorpora les novetats del Reial decret 822/2021 de 28 de 
setembre. 

 

▪ S'actua conforme al Decreto 822/2021, de 28 

de setembre. 
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Diagnòstic del sistema de I+D+I valencià 
després de la crisi de la COVID-19 

A Assolit 
▪ L’estudi fou encarregat a l’IVIE i va ser finalitzat el 17 de desembre de 

2020.  

Enllaç Estudi 

▪ Posteriorment, el 30 de març de 2021 es celebrà una jornada pública de 
presentació dels resultats i conclusions de l’estudi amb la presència de la 
Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i el 
President de la CEV i del Comité de Direcció de l’Estratègia 
d’Especialització Intel·ligent RIS3-CV, Salvador Navarro.  

Enllaç Jornada presentació Estudi 

 

 

Presentació del Pla de Transformació 
Digital de la Comunitat Valenciana 

A/B Assolit ▪ El President de la Generalitat ha presentat el  Pla de Transformació Digital 
de la Comunitat Valenciana el passat 15 de febrer de 2022. 

 

 

Posada en marxa del Portal de Banda 
Ampla de la Comunitat Valenciana 

A/B Assolit ▪ El portal està en funcionament des del mes de setembre de 2021 

Enllaç Portal Banda Ampla gva 

 

▪ Aquest portal pretén ser l’eina fonamental 
de difusió i intercanvi d’informació entre 
els tres actors bàsics en el terreny de la 
connectivitat, com són els operadors de 
telecomunicacions, les entitats locals i les 
persones usuàries. 

 

https://ris3cv.gva.es/documents/164540377/173227032/An%C3%A1lisis%2Bde%2Bla%2Beconom%C3%ADa%2Bvalenciana%2By%2Bel%2Bsistema%2Bvalenciano%2Bde%2Binnovaci%C3%B3n/3e247426-b66c-4ea2-b899-bd1add6d6435
https://innova.gva.es/es/web/innovacion/noticias/-/asset_publisher/Z89pgWbzwcYX/content/jornada-diagnostic-postcovid-de-la-i-d-en-la-comunitat-valenciana-en-el-marc-de-l-estrategia-d-especialitzacio-intel-ligent-ris3-cv-/169273742
https://bandaampla.gva.es/va/
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ThinkInAzul: Xarxa Científica i d'I+D+I en 
Ciències Marines 

A/B Assolit ▪ La Direcció General de Ciència i Investigació ha constituït la xarxa de 
l'àrea de Ciències Marines i ha desenvolupat l'estratègia d'innovació i 
investigació (ThinkInAzul) amb data 14 de desembre de 2021. 

 

▪ La Comunitat Valenciana participa, junt 
amb Andalusia, Cantàbria, Galícia i Regió 
de Múrcia, en el projecte ThinkInAzul, 
centrat en l'àrea de Ciències Marines, que 
té un pressupost global de 50 milions 
d'euros. 

▪ En concret, el personal científic valencià 
desenvoluparà el programa AQUAChange, 
de conservació del medi marí i de 
producció de cultiu d'espècies aquàtiques, 
el pressupost del qual ascendeix a 10 
milions d'euros, 4 milions dels quals els 
aportarà la Conselleria d'Innovació. 

 

Actualització de l'Estratègia 
d'Especialització Intel·ligent S3 de la 
Comunitat Valenciana 2021-2027 

A/B Assolit ▪ El document de l'estratègia està finalitzat des del mes de desembre de 
2021.  

▪  L'objectiu és adaptar les estratègies actuals 
al nou context regional, nacional i 
internacional així com les necessitats de les 
empreses, universitats i centres tecnològics 
d'investigació per a potenciar la innovació 
orientada al teixit productiu. 

 

Realització de macroenquesta sobre bretxa 
digital 

A/B Assolit ▪ Macroenquesta realitzada i finalitzada al desembre de 2021 ▪ Recopilació i anàlisi de dades que 

reflectisquen la realitat de la bretxa digital en 

el territori valencià, a fi d'integrar a tota la 

població en la transformació digital. 
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Xarxes científiques i d’I+D+i en les àrees 
d’agroalimentació, astrofísica i física d’altes 
energies i materials avançats 

V/A Assolit ▪ En l'actualitat s'han convocat i avaluat les expressions d'interés dels tres 

plans complementaris i s'han detectat els grups d'investigació integrants 

de la xarxes científiques d'aquests tres plans complementaris. S'han 

identificat un total de 59 grups d'investigació en els plans 

complementaris d'Agroalimentació; 61 grups en Materials Avançats; i 30 

en Astrofísica i Física d'Altes Energies.  

 

▪ Aquests 3 PPCC estan coordinats en la 

Comunitat Valenciana per investigadors de 

UMH, CIAGRO: Agroalimentació, UV-CSIC, 

IFIC: Astrofísica i Física d'Altes Energies, i 

UV, ICMoL: Materials avançats. 

Programa 'Territoris Innovadors’ V/A Assolit 

 

▪ El programa s'ha posat en marxa amb les següents actuacions: 

1) ÍNDEX SMART CITY: Es va presentar el 30/03 i ja està disposició dels 

ajuntaments.  

2) PLA DE FORMACIÓ: Iniciat el Pla de Formació municipal amb la FVMP.  

3) PLANIFICACIÓ DE MISSIONS D’INNOVACIÓ: El 2Programa 

d'acompanyament a municipis per al desenvolupament de missions 

d'innovació" va començar el 02/06.  

4) AJUDES PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ: El 25/05 es va publicar en el 

DOGV la convocatòria de concurrència competitiva per a projectes 

d'innovació en municipis  

5) DIAGNÒSTIC DE NECESSITATS DE SMART VILLAGES: Està en marxa l'estudi 

realitzat amb la col·laboració de les cinc universitats públiques. 

6) PORTAL WEB: S'ha creat la marca gràfica. El Portal web dins de la web de 

la Conselleria està en procés de construcció amb la DGTIC.  

 

▪ Amb el pla Territoris Innovadors, la 

Generalitat Valenciana pretén situar 

l'Administració local en l'eix central dels 

canvis tecnològics, impulsar projectes 

innovadors d'alt impacte transformador que 

repercutisquen directament a millorar la 

riquesa i la qualitat de vida. 
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Reconéixer i premiar l’excel·lència 
acadèmica universitària 

V/A Assolit  ▪ Les beques de promoció a l'excel·lència acadèmica passen a esdevindre 

els Premis a l'Excel·lència Acadèmica d'Estudis de Grau de les 

universitats públiques valencianes i dels centres adscrits a l'ISEACV, a fi 

de reconèixer i recompensar el mèrit i la capacitat acreditada en els 

estudi. 

▪ L'ordre de bases s’ha publicat en el DOGV de 06/09/2022.  

▪ Amb els nous premis, els beneficiaris i les 

beneficiàries obtindran un reconeixement a la 

seua excel·lència acadèmica que puntuarà en 

l'expedient de l'alumnat com a mèrit en 

barems universitaris i administratius a l'hora 

formalitzar un contracte o continuar amb la 

seua carrera investigadora, amb la qual cosa 

milloraran les seues possibilitats d'accedir al 

mercat laboral. 

 

Campanya de sensibilització a la joventut 
valenciana i el seu entorn sobre la 
identitat, imatge i empremta digital en línia 

V/A En execució ▪ La campanya està composta per dues parts, creativitats i difusió. 
Actualment l'estratègia de la campanya està definida i els elements que 
componen la creativitat estan finalitzats. Pel fet que els mesos de juliol-
agost poden ser un mal moment per a assegurar el màxim impacte 
d'aquesta campanya, s'ha posposat per al mes de setembre de manera 
que maximitzem els impactes. 

▪ La campanya permetrà que la ciutadania, 
més concretament els joves (generació Z: 
nascuts entre 1995 i 2015) i prescriptors 
(pares, mares, docents, etc.) desenvolupen 
les competències digitals i informacions 
necessàries per a la construcció de la 
identitat digital i una actitud activa en la 
xarxa, participativa, oberta, respectuosa i 
col·laborativa. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/09/06/pdf/2022_7850.pdf
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Estratègia de Compra Pública de la 
Innovació per a la Comunitat Valenciana 

V/A Assolit 

parcialment 

▪ L'Estratègia de Compra Pública de la Innovació per a la Comunitat 

Valenciana està ja elaborada i queda pendent la presentació. 

▪ L'Estratègia té com a objectiu general el 

millorar els serveis públics incorporant el 

coneixement científic i tecnològic i la 

innovació en el marc de la transformació del 

model econòmic de la Comunitat Valenciana. 

Per altra banda, els objectius estratègics són: 

Incentivar la innovació empresarial; Generar 

noves oportunitats de negoci per a les 

empreses innovadores en l'àmbit públic (B2G) 

i articular les capacitats de Ciència, 

Tecnologia i Innovació de la Comunitat 

Valenciana amb les demandes del sector 

públic en innovació 
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Una administració de la Generalitat més 
oberta: la Guia de la Participació Ciutadana 

M Assolit ▪ La Guia està publicada en el portal de la Conselleria I en el portal GVA 
Participa: 

Enllaç  Guia Participació Ciutadana GV- Portal GVA Participa 

 

 

Transparència en les campanyes de 
promoció institucional: un cercador de 
publicitat institucional per a la ciutadania 

M En execució ▪ S’ha desenvolupat l’eina informàtica del cercador de publicitat i promoció 
institucional. Pendent de l’autorització de la DG de Promoció Institucional 
per a les últimes adaptacions i la publicació i  posada en funcionament de 
l’aplicació. 

  

 

La cooperació valenciana augmenta els 
seus esforços en previndre i mitigar la 
violència sexual i de gènere en dones i 
població infantil al Sahel 

M Assolit ▪ A través de la convocatòria de 2019 es van executar els projectes 
següents: 

▪ SOLHUM2019/0026 Assemblea de Cooperació per la Pau «Acció 
Humanitària per a promoure el dret a viure amb dignitat i protecció de 
població refugiada, desplaçada o retornada a la Regió de Diffa, Níger». 
150.000 € (11/11/2019) 

▪ SOLHUM2019/0011 Fundació UNICEF-Comitè Espanyol «Prevenir i 
Protegir a les xiquetes i dones supervivents de violència de gènere a 
Mauritània». 970.289 € (11/11/2019). 

▪ SOLHUM2019/0015 MEDICUS MUNDI 

«Millora de l’accés sanitari de qualitat per a les dones més 

vulnerables afectades per la crisi humanitària en el districte sanitari 

de Sebba, regió de Sahel, Burkina Faso». 

150.000 € (11/11/2019). 
 

▪ A partir de 2020 no hi ha una línia específica 
per al Sahel .  

▪ No obstant això en 2020, 2021 i 2022, 
mitjançant les convocatòries de concurrència 
competitiva, s’ha continuat donant suport a 
aquells projectes que tenen per objectiu 
prevenir i mitigar la violència sexual i de 
gènere en dones i en població infantil. 

https://participem.gva.es/va/guia-de-participacio
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Participació de la societat civil en les 
polítiques de responsabilitat social: 
constitució del Consell Valencià de 
Responsabilitat Social 

M Assolit ▪ Decret 30/2020, de 28 de febrer, del Consell, de regulació del Consell 
Valencià de Responsabilitat Social (DOGV núm. 8763, de 16/03/2020). 

Enllaç al Decret 30/2020 

▪ Es constitueix el Consell Valencià de Responsabilitat Social amb 
representació paritària de les diferents entitats i organitzacions 
vinculades (30/07/2020). 

 

 

Establiment dels mecanismes que 
permeten l’inici de les exhumacions de 
fosses comunes en el territori valencià 

M Assolit ▪ Adjudicació dels contractes per a realitzar exhumacions de fosses de 
víctimes situades a la ciutat de Castelló (05/10/2019), i en els municipis 
alacantins de Benissa i Monòver (30/01/2020). Finalitzats els treballs 
d’exhumació. 

▪ L'Ordre 2/2020, de 22 de setembre, estableix les bases reguladores 
d'ajudes sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes 
durant la guerra civil i la dictadura, destinades a municipis, 
mancomunitats i entitats sense ànim de lucre. 

▪ Iniciades les primeres exhumacions per la 
conselleria tant per via directa com per 
convocatòria de subvencions de 
concurrència competitiva per als exercicis 
2021 i 2022. 

▪ S'ha elaborat un pla d'exhumacions 2022-
2023 i s’ha ampliat l'import per a la seua 
realització, tant a través dels pressupostos 
participatius com per una transferència de 
l'Estat. 

▪ Els contractes d'exhumació de la 
Conselleria previstos per a 2022 s’estan 
executant. 

 

https://dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2339.pdf
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Elaboració i aprovació del nou pla 
estratègic d’atenció a la ciutadania                
2020- 2023 

D Assolit ▪ Aprovat per Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. (DOGV 
núm. 8996, de 30/12/2020). 

Enllaç al Pla d'Atenció a la Ciutadania 2020-2023 

 

▪ Alguns projectes realitzats: Digitalització 
del registre en totes les oficines PROP, 
sistema unificat de cita prèvia, més 
informació especialitzada, servei 
AutoPROP, atenció en llengua de signes i 
enquestes de satisfacció ciutadana. 

▪ Alguns projectes destacats en execució: 
SIAC, nou model d’oficines presencials, nou 
decret d’atenció a la ciutadania, formació 
en comunicació clara, nou portal d’atenció 
a la ciutadania. 

 

Posada en marxa de la Xarxa Valenciana de 
Territoris Socialment Responsables i 
creació del segell o distintiu 

D Assolit ▪ DECRET 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de creació de la Xarxa 
Valenciana de Territoris Socialment Responsables. (DOGV núm. 8659 de 
18/10/2019). 

Enllaç al Decret 203/2019 

▪ A través de la convocatòria d'ajudes a les entitats sense ànim de lucre i 
ajuntaments per a realització d'accions en matèria de responsabilitat 
social, s'han finançat programes en municipis per a poder constituir-se 
en Territoris Socialment Responsables. 

▪ Igualment, i en col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat Social de 
la Generalitat en la Universitat d'Alacant, s'han programat accions de 
formació dirigides al compliment de les condicions per a l’adhesió a la 
xarxa per part dels municipis interessats. 

▪ A través d’un conveni amb la Universitat 

d’Alacant s’ha elaborat el document Preguntes 

i respostes sobre la Xarxa Valenciana de 

Territoris Socialment Responsables (novembre 

de 2020). 

Enllaç Document 

https://participacio.gva.es/va/web/atencion-ciudadano/pac20-23
https://dogv.gva.es/datos/2019/10/18/pdf/2019_9887.pdf
https://web.ua.es/es/catedra-responsabilidad-social/documentos/catedra-2020/faqs-cast-y-val.pdf
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Posada en marxa del Portal de Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana 

D Assolit ▪ El portal GVA Participa es va presentar el 03/02/2021. 

▪ El portal compta amb 53.914 persones registrades i 508.495 visites. 
S'han obert 35 debats i s'han presentat 434 iniciatives ciutadanes 
(Actualització: 14/02/2022). 

▪ Una de les pàgines més visitades ha estat la dels pressupostos 
participatius. El projecte de pressupostos participatius es va presentar 
l’11 de maig de 2021. Durant la fase de suports, en el mes de juny, el 
portal va rebre 115.084 usuaris. En la primera edició es van presentar 
874 propostes, de les quals s’han incorporat 96 per a la seua execució, 
amb un import de 101 milions d’euros.  

▪ La DG de Participació ha elaborat unes 
directrius sobre l’execució del tràmit de 
participació ciutadana en l’elaboració 
normativa de la Generalitat des del portal 
que s’han difós a totes les conselleries. 

▪ Actualment hi ha 4 processos d’elaboració 
normativa oberts al debat i les aportacions de 
la ciutadania, i altres 17 ja finalitzats. 
(Actualització: 14/02/2022) 

▪ 1 iniciativa ciutadana ha aconseguit 5.000 
avals: Iniciativa Bicicletes. 

Elaboració d’un diagnòstic participatiu de la 
Cooperació Valenciana per al disseny del V 
Pla Director de Cooperació 2021- 2025 

D Assolit ▪ El 14/10/2020 es va presentar l'estudi Diagnòstic de les Capacitats de la 
Cooperació Valenciana, document que plasma les accions realitzades 
des de la Generalitat entre 2016 i 2019 pels diferents agents de la 
cooperació. 

▪ El procés diagnòstic va ser d’elaboració pròpia a partir de la 
informació recollida en les nostres bases de dades. 

▪ El ple del Consell Valencià de Cooperació ha 
acordat una declaració institucional d'impuls 
a les polítiques de cooperació internacional al 
desenvolupament com a resposta integral a 
les conseqüències provocades per la COVID-
19 als països més vulnerables. Amb aquesta 
declaració es pretén fixar objectius clars a 
curt, mitjà i llarg termini per a eixir d'aquesta 
crisi, on el V Pla Director de la Cooperació 
Valenciana jugarà un paper fonamental 
(17/06/2020). 

Un deute històric: inici del cens autonòmic 
de víctimes de la guerra civil i el franquisme 

D Assolit ▪ S'ha procedit a la recopilació de la informació preexistent dels diferents 
treballs que amb caràcter previ s'han realitzat per les universitats, 
fonamentalment, per conèixer el punt de partida des del qual 
estructurar el cens de víctimes.  

▪ Es disposa ja de llistats de víctimes de diferents cementeris de la 
Comunitat, principalment Paterna i Alacant. També s’està elaborant un 
llistat de familiars vius de víctimes desaparegudes i la informació s’està 
integrant en una base de dades. 

▪ En els convenis subscrits amb la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies i la 
Coordinadora d'Associacions de Memòria 
Democràtica del País Valencià s'ha previst 
que també tinguen com a objecte la recollida 
de dades que amplien les ja existents. 

https://gvaparticipa.gva.es/budgets
https://gvaparticipa.gva.es/budgets
https://gvaparticipa.gva.es/proposals/80-legalizar-el-uso-de-la-bicicleta-de-montana-en-sendas-de-espacios-naturales
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Realització d’enquesta de satisfacció del 
sistema d’atenció a la ciutadania centrat 
especialment en l’atenció durant la 
pandèmia de la COVID-19 

A Assolit ▪ La Enquesta inclou novetats sobre satisfacció amb sistema de cita prèvia 
en oficines, IVR en el 012, gestions durant el confinament i estat 
d’alarma, mesures de prevenció COVID-19, etc. 

Enllaç Enquesta Satisfacció 012-PROP 

 

▪ Els resultats s’han difós i remés als 
ajuntaments amb els quals existeix conveni 
per oficines PROP mixtes. 

▪ Realitzat informe intern i projectes de millora 
en cada oficina a partir de les enquestes. 

 

Projecte pilot d’avaluació i rendició de 
comptes de l’acció de govern 

A Assolit ▪ El projecte pilot s’utilitzarà per al seguiment i la rendició de comptes del 
Pla Biennal de Transparència 2019-2021, i està publicat en el portal GVA 
Oberta. 

Enllaç a la Aplicació Rendició de Comptes  del Pla Transparència 

 

▪ El pla de transparència ha finalitzat amb un 
grau d’execució del 89,6%, d’acord amb 
l’informe final del pla. 

Cap a una Xarxa de Governança 
Participativa Municipal: Trobades en línia 
amb les entitats locals 

A Assolit ▪ La seua creació es va originar a partir d’un taller celebrat en octubre de 
2020, que va comptar amb la participació de 9 municipis i on es van 
consensuar els documents que van servir de suport per a la constitució i 
la posada en marxa de la Xarxa. 

La primera reunió del grup de coordinació es va celebrar en febrer 

de 2021 i l’acte de constitució es va fer el 30 de juny de 2021. 

 

▪ La Xarxa compta amb una pàgina dins el 
portal GVA Participa que conté tota la 
informació:  

Enllaç pàgina Xarxa Governança participativa 
municipal  

http://participacio.gva.es/va/web/atencion-ciudadano/enquesta-de-satisfaccio-012-prop
http://www.gvaoberta.gva.es/va/rendicio-de-comptes-del-pla
https://participem.gva.es/va/xarxa-de-governanca-participativa-municipal
https://participem.gva.es/va/xarxa-de-governanca-participativa-municipal
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Procés participatiu del V Pla Director de la 
Cooperació Valenciana 

A Assolit ▪ Grups focals: 

• Cap a una educació per a una ciutadania global, crítica I 
mobilitzada (3/11/20) 

• Reptes de futur en els instruments de la cooperació valenciana 
(12/11/20) 

• Els drets de la infància com a eix del nou Pla Director de 
cooperació valenciana (24/11/20) 

• Seguiment i avaluació, gestionar els coneixements per a generar  
aprenentatges (26/2117/20) 

• Cooperació sindical per al desenvolupament sostenible: 
contribució dels sindicats de classe en el marc de l’Agenda 2030 
(1/12/20) 

• La cooperació al desenvolupament des de l’àmbit local: cap a 
una acció municipal compromesa amb el desenvolupament 
sostenible (3/12/21) 

• Cooperació universitària al desenvolupament (CUD): reptes i 
propostes per al V Pla Director (14/12/20) 

• Gènere, drets humans i desenvolupament sostenible: 
perspectives per al V Pla Director de la Cooperació Valenciana. 

▪ Del 06/05/2021 al 28/05/2021 va tindre lloc el procés de recollida 
d'aportacions per part de la ciutadania valenciana per a l'elaboració del 
text definitiu del V Pla Director de la Cooperació Valenciana al 
Desenvolupament  

Enllaç Resultat Procés participatiu 

 

▪ L’elaboració del V Pla Director de la 
Cooperació Valenciana 2021-2025 es va 
iniciar amb la constitució d’una ponència 
tècnica en el mes de març de 2020 i la 
participació d’una sèrie de grups focals que es 
van reunir on line a partir del 3 de novembre 
de 2020 i van servir per a una millor definició 
dels àmbits estratègics d'intervenció 
prioritària 

▪ Al programa de grups focals es van inscriure 
658 persones i, tenint en compte que algunes 
hi van participar en més d’un, s’hi van 
comptabilitzar un total de 405 participants. 

▪ Les gravacions dels debats estan disponibles 
en el canal Youtube i es poden visionar des 
de:  

Enllaç Debats V Pla Director Cooperació 

https://gvaparticipa.gva.es/legislation/processes/6/debate
https://cooperaciovalenciana.gva.es/va/elaboracio-v-pd
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Inici del projecte «Espais/Itineraris de la 
Memòria»: disseny visual 

A Assolit ▪ S’ha realitzat el disseny de la imatge visual corporativa. 

▪ S’ha fet un estudi previ sobre el Catàleg de Llocs i Itineraris de la 
Memòria de la Comunitat Valenciana, i s’han estudiat diversos possibles 
itineraris a constituir al llarg del nostre territori. 

▪ S’estan iniciant els treballs per a declarar com 
a llocs de la memòria el Terrer i el camp de 
concentració d’Albatera. 

▪ El conveni per a la construcció del Memorial 
de Víctimes del Cementeri de Paterna ha 
sigut aprovat pel Ple del Consell al desembre 
de 2021. Està pendent de la signatura 
conjunta amb l'ajuntament de Paterna 

Diagnòstic sobre l’alineament de les 
polítiques del Consell amb els ODS i 
l’Agenda 2030 

A/B Assolit ▪ En aquest moment es disposa de l’informe final d’Anàlisi de 
l’alineament dels programes pressupostaris de la Generalitat amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. L’informe 
està elaborat per la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS). 

Enllaç a l'Informe Alineament Polítiques GV als ODS 

 

▪  Els resultats llancen un bon punt de partida 
(91% d’impacte i alineament) en el context de 
la Comunitat a partir de 2022. La SDG per a la 
Implementació i Seguiment de l'Agenda 2030, 
en coordinació amb l'equip REDS, revisarà la 
informació aportada per a aconseguir 
l’alineament més complet possible per a 
l'exercici 2022. Servirà de punt de partida de 
l’Estratègia Valenciana de Desenvolupament 
Sostenible (EDS) 

Obertura de la plataforma de transparència 
per a entitats privades perceptores de 
subvencions 

A/B Assolit ▪ La Plataforma Transparència Entitats Privades, que s’ha anomenat TEP, 
està en funcionament en el portal de transparència GVA Oberta: 

Enllaç Accés Plataforma TEP  

▪ Es va presentar el 2 de febrer de 2022 en la jornada «La transparència 
en les entitats privades», en la qual també van participar entitats de la 
societat civil. 

▪ S’han dut a terme actuacions per a difondre 

aquesta eina a les fundacions, empreses i 

altres tipus d’entitats, així com a entitats 

locals. 

▪ Des de la posada en marxa d’aquesta 

ferramenta, compta ja amb més de 320 

registres d’entitats. 

https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/174491353/Informe+final+alineamiento+GVA+ODS_Final_20_01_2022.pdf/cc45c943-b0de-4018-977a-534b16e1814d
https://gvaoberta.gva.es/va/tep
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Creació del consell per al retorn de 
valencians i valencianes a la Comunitat 
Valenciana 

A/B Assolit ▪ Des de la Direcció General de Participació s'està treballant en el disseny 
de l'estratègia de retorn a la Comunitat dels valencians i valencianes 
emigrades per motius econòmics i que tinguen voluntat de tornar.  

▪ Es crea el Fòrum per al disseny de l’Estratègia de Retorn de les persones 
valencianes en l'exterior a la Comunitat Valenciana. (Resolució del 15 de 
febrer del 2022, de la consellera de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica 
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/04/pdf/2022_1641.pdf ) 

▪ ▪ El Fòrum té com a finalitat debatre i reflexionar sobre l’estratègia de 
retorn i plantejar les accions que han de tenir-se en compte per a 
l'elaboració del Pla. 

 

 

▪ Al gener 2023 es preveu la presentació de la 
Estratègia de Retorn de la Comunitat 
Valenciana. 

▪  S'obri un procés participatiu per a 
l'elaboració de la Estratègia, obert a la 
ciutadania i a tots els membres del Fòrum de 
Retorn amb el desenvolupament de tres 
tallers semipresencials. 

▪ També obrim un procés de participació a 
través d'un formulari en línia dirigit als 
valencians i valencianes que es troben en 
aquesta situació, o que ja han tornat, per a 
conéixer el perfil d'aquestes persones, les 
circumstàncies que els van portar a anar-se'n 
i quins motius els portaria a tornar, a més de 
conéixer quines condicions podem millorar 
per a afavorir el seu retorn a la Comunitat 
Valenciana. 

https://participem.gva.es/va/valencians-i-
valencianes-en-l-exterior 

 

Campanya contra la intolerància A/B Assolit ▪ La campanya està en fase de difusió.  

▪ S’han realitzat vídeos i espots per a xarxes socials i TV, falques de ràdio, 
adaptacions d’imatge per a premsa escrita i premsa digital i adaptació a 
cartellera exterior (mobiliari urbà com a punt d’informació i autobusos). 

 

 

https://participem.gva.es/va/valencians-i-valencianes-en-l-exterior
https://participem.gva.es/va/valencians-i-valencianes-en-l-exterior
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Objectiu  Seminari Situació Estat actual Observacions 

Elaboració de l’esborrany del Pla Valencià 
Responsabilitat Social 

A/B En execució ▪ En 2021, la Càtedra de Responsabilitat Social de la Generalitat en la 
Universitat d'Alacant va realitzar un document base amb els criteris i 
directrius per a elaborar el Pla Valencià de Responsabilitat Social. 

▪ En 2022, l’esmentada Càtedra està elaborant l’esborrany del  Pla 
Valencià Responsabilitat Social. 

 

 

Organització i programació dels actes 
commemoratius del quaranté aniversari de 
l’Estatut d’Autonomia per al primer 
semestre de 2022 

V/A Assolit ▪ (01/06/2022) Acte institucional de commemoració del 40 aniversari. 

▪ (01/07/2022) El Consell aprova una declaració institucional per a 
commemorar el 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana Enllaç a la Declaració 

▪ (02/07/2022) Concert commemoratiu del 40 aniversari de l’Estatut a la 
plaça de bous de València. 

 

▪ Al llarg de tot l’any es faran diferents 
activitats per tot el territori, en 
col·laboració amb altres institucions i 
entitats. 

Elaboració de l’Estratègia Valenciana de 
Desenvolupament Sostenible, en el marc 
de l’Agenda 2030 

V/A En execució ▪ En aquest moment l’estratègia autonòmica de desenvolupament 
sostenible es troba en fase de contextualització de metes a l’àmbit i 
context de la Generalitat 

▪ En el pròxim mes de setembre tindrem un esborrany de document 
susceptible de ser aprovat per l’Alt Consell Consultiu per al 
Desenvolupament de l’Agenda 2030.  El Alt Consell Consultiu està 
compost pel President GVA, consellers i conselleres, Consell Valencia de 
Cultura, FVMP, Consell Valencia de Cooperació, Consell Escolar, Consell 
Valencia de Universitats, representant organitzacions sindicals i 
representant organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana i 
sis experts de prestigi reconegut. 

 

 

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361884817&site=174859777
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Objectiu  Seminari Situació Estat actual Observacions 

Elaboració i tramitació de la Llei de 
participació ciutadana i foment de 
l’associacionisme de la Comunitat 
Valenciana 

V/A Assolit ▪ El Consell aprova l'avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana i 
Foment de l'Associacionisme per implicar la ciutadania en els assumptes 
públics (17/06/2022) 

Enllaç 

 

▪ Una vegada rebut l’informe de CES, es va 
remetre al Consell Jurídic Consultiu. Està 
pendent de rebre’s el dictamen 
corresponent. 

Disseny d’un laboratori de dades obertes 
per a la reutilització i difusió de la 
informació pública 

V/A Assolit ▪ El centre d'innovació Las Naves de l'Ajuntament de València, i la 
Direcció General de Transparència de la Generalitat Valenciana han 
posat en marxa el laboratori de dades Dades·lab. (08/06/2022). 

▪ Durant els mesos de maig i juny s’ha dut a terme un procés de codisseny 
participatiu del laboratori, amb cinc tallers incloent dues jornades 
obertes amb l’ecosistema de dades i exemples d’altres laboratoris. 

▪ Les accions del laboratori tindran continuïtat amb accions formatives i 
un programa de sensibilització sobre avaluació i dades obertes en els 
instituts. 

 

 

 

Declarar com a Lloc de la Memòria el Camp 
d'Albatera, a San Isidro, i projectar-hi un 
centre d'interpretació 

V/A En execució ▪ S'ha continuant amb la tramesa del procediment de declaració i 
inscripció, com a Lloc de la Memòria Democràtica de la Comunitat 
Valenciana, del Camp de Concentració d'Albatera, en el terme municipal 
de San Isidro (Alacant). Per Resolució de 27 de maig de 2022, de la  
Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i 
foment de l’autogovern ( DOGV 9355 06/06/2022), s’ha sotmet 
l'expedient incoat a tràmit d'informació pública.  

▪ D'altra banda, i d'acord amb els pressupostos participatius que 
preveuen un crèdit de 100.000 euros per a la compra de terrenys del 
Camp de Concentració i la instal·lació d'un centre d'interpretació,  
s’estan realitzant els tràmits necessaris assenyalats per la DG de 
Patrimoni. 

 

 

 

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=361049099&site=174859777

