PLA NORMATIU DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT PER A 2017
(aprovat per acord del Consell de 17 de febrer de 2017)
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
2. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
3. Avantprojecte de llei de Creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
4. Avantprojecte de llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana.
5. Avantprojecte de llei de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
Projectes de decret:
1. Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula l'activitat editorial de l'Administració del
Consell i del seu sector públic.
2. Projecte de decret, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana.
3. Projecte de decret, del Consell, del Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la
Comunitat Valenciana.
4. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores
de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana.
5. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de beques per l'Agència Valenciana del Turisme per a la
realització de pràctiques professionals.
6. Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el reglament de l'organisme autònom
Turisme Comunitat Valenciana.
7. Projecte de decret, del Consell, regulador de les agències de viatges de la Comunitat
Valenciana.
8. Projecte de decret, del Consell, d'organització i funcionament de l'Agència Valenciana de
Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).
9. Projecte de decret, del president de la Generalitat, de bases reguladores de subvencions per
a policies locals.

10. Projecte de decret, del Consell, de regulació de la uniformitat de la Policia Local.
11. Projecte de decret, del Consell, de regulació de condecoracions de la Policia Local.
12. Projecte de decret, del Consell, pel qual es desenrotlla el protocol d'actuació de les policies
locals davant del personal de baixa i ús d'armes de foc.
13. Projecte de decret, del Consell, de Reglament de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i
Emergències (IVASPE).
14. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual es regula el barem de mèrits
dels cursos de formació de les policies locals.
15. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual es regula el curs de capacitació
de l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).
16. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual es regulen les proves físiques i
psicològiques d'accés a les policies locals.
17. Projecte de decret, del president de la Generalitat, regulador del Registre d'Empreses i
Establiments Públics de la Comunitat Valenciana i de l'obligatorietat i de la tipologia dels cartells
informatius dels locals d'oci nocturn.
18. Projecte de decret, del Consell, d'ampliació del Decret 31/2015, de 6 de març, del Consell,
pel qual es va aprovar el reglament regulador dels festejos taurins tradicionals a la Comunitat
Valenciana (bous al carrer).
19. Projecte de decret, del president de la Generalitat, regulador dels horaris dels espectacles
públics, activitats recreatives i establiments públics, per a l'any 2018.
20. Projecte de decret, del president de la Generalitat, regulador del Consell de Festes
Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
21. Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el procediment d'actuació de la persona
de contacte amb les víctimes d'accidents d'aviació civil i els seus familiars.
22. Projecte de decret, del Consell, que aprova el procediment d'actuació de l'operació d'avions
no tripulats en emergències baix la direcció de la Generalitat.
23. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les condicions i els
requisits per a l'acreditació de les associacions, agrupacions de voluntariat i del personal
voluntari col·laborador en l'extinció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana.
24. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les condicions i els
requisits per a l'acreditació de les associacions, agrupacions de voluntariat i del personal
voluntari col·laborador en matèria d'assistència psicològica en emergències a la Comunitat
Valenciana.

25. Projecte de decret, del Consell, pel qual es regula la gestió de la informació davant de
situacions d'emergència o greu risc col·lectiu.
26. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen i s'aproven les
bases reguladores de la subvencions per al finançament dels gastos d'equipament i les
assegurances de risc destinats als ajuntaments que disposen d'agrupació local de voluntaris de
protecció civil i associacions o entitats col·laboradores en aquesta matèria de la Comunitat
Valenciana.
27. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual es constituïx el comité
d'assessoria en matèria d'adaptació als nous riscos i escenaris en matèria de desastres i
emergències a la Comunitat Valenciana.
28. Projecte de decret, del Consell, pel qual s'aprova el reglament autonòmic dels serveis de
voluntariat de protecció civil i es crea el Registre dels Serveis de Voluntariat de Protecció Civil
de la Comunitat Valenciana.
29. Projecte de decret, del Consell, que regula l'estructura, organització i funcionament del
Centre de Coordinació d'Emergències.
30. Projecte de decret, del Consell, que regula l'estructura, organització i funcionament del
Servei de Bombers Forestals.
31. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de beques per a la realització d'estudis de post-grau en el
Col·legi d'Europa.
32. Projecte de decret, del Consell, de transcripció d'actes i resolucions d'ajuntaments en
format electrònic.
33. Projecte de decret, del president de la Generalitat, pel qual s'estableixen les bases i es
convoquen dues beques per a la realització de pràctiques professionals a la Direcció General
de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei de Renda Valenciana d'Inclusió.
2. Avantprojecte de llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la
discriminació per orientació sexual o identitat de gènere a la Comunitat Valenciana.
3. Avantprojecte de llei d'Infància i Adolescència.
4. Avantprojecte de llei de Polítiques Integrals de Joventut.
Projectes de decret del Consell:
1. Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de
dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.
2. Projecte de decret d'ordenació de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària com entitat
pública tutelar de la Generalitat, i d'assignació a les direccions territorials de la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de la defensa judicial a les persones sotmeses a procediments
de modificació de la capacitat.
3. Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei, de la
Generalitat, de Renda Valenciana d'Inclusió.
4. Projecte de decret pel qual es crea el Consell Valencià de la Dona.
5. Projecte de decret pel qual es regula el reconeixement de la condició de família
monoparental a la Comunitat Valenciana, i es modifica el Decret 179/2013, de 22 de novembre,
del Consell.
6. Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei, de la Generalitat,
integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere a la Comunitat
Valenciana.
7. Projecte de decret regulador del cens d'associacions juvenils i entitats prestadores de serveis
a la joventut de la Comunitat Valenciana.
Projectes d'ordre de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre per la qual es regulen les condicions i requisits per a l'autorització de centres
i serveis especialitzats d'atenció a persones amb diversitat funcional.
2. Projecte d'ordre per la qual es regula la xarxa pública d'atenció social integral a víctimes de
violència de gènere a la Comunitat Valenciana, en totes les seues manifestacions, i
s'estableixen les condicions i els requisits de funcionament dels recursos especialitzats en la
seua atenció.

CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 2018.
2. Avantprojecte de llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i
d'Organització de la Generalitat.
3. Avantprojecte de llei de Taxes de la Generalitat.
4. Avantprojecte de llei del Joc de la Comunitat Valenciana.
5. Avantprojecte de llei de Règim Jurídic del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.
6. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del
Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
7. Avantprojecte de llei de creació del Banc Public de la Generalitat.
Projectes de decret del Consell:
1. Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim de funcionament del Consell
Assessor de Telecomunicacions i de la Societat Digital.
2. Projecte de decret pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la
Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes
públiques.
3. Projecte de decret pel qual s'estableixen normes per a la gestió i coordinació de les
actuacions cofinançades amb Fons Europeus en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
4. Projecte de decret pel qual es regula la intervenció de fons públics en l'àmbit de la
comprovació material de la inversió.
5. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià
de Finances.
6. Projecte de decret pel qual es facilita la implantació del Pla de Transformació Digital de la
Generalitat mitjançant la regulació dels sistemes d'autenticació i signatura electrònica i
l'adaptació de l'aprovació d'actuacions administratives automatitzades i l'informe preceptiu de
normes i actes administratius.
7. Projecte de decret pel qual es regula la plataforma d'eFormació de la Generalitat.
8. Projecte de decret pel qual es regulen els fons de caixa fixa.

9. Projecte de decret pel qual es regula la política de gestió de documents electrónics.
Projectes d'ordre de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre per la qual es dicten normes per a l'elaboració del pressupost de la
Generalitat per a l'exercici de 2018.
2. Projecte d'ordre per la qual es regulen les operacions de tancament de l'exercici 2017 en
relació amb la comptabilitat de la Generalitat i determinats organismes autònoms.
3. Projecte d'ordre per la qual es regula l'autorització de despeses en matèria de personal de la
Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental.
4. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen els coeficients aplicables en 2017 al valor cadastral
als efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre
successions i donacions, així com la metodologia empleada per a la seua elaboració i
determinades regles per a la seua aplicació.
5. Projecte d'ordre per la qual es regula l'ús (hardware i software) del lloc de treball normalitzat.
6. Projecte d'ordre de cada conselleria per a regular l'ús de mecanismes de signatura
electrònica alternatius al certificat electrònic.
7. Projecte d'ordre que regula la figura de coordinació de les TIC als centres educatius de
titularitat de la Generalitat.
8. Projecte d'ordre per la qual es desenvolupa el decret pel qual es regula la intervenció de fons
públics en l'àmbit de la comprovació material de la inversió.
9. Projecte d'ordre per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal i de titularitat
pública denominats eFormació i Cursos DGTIC.
10. Projecte d'orde que desenvolupa el decret pel qual es regulen els fons de caixa fixa.
11. Projecte d'ordre sobre la comptabilitat dels fons de caixa fixa.
12. Projecte d'ordre per la qual es deroga l'Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública
de la Generalitat.

CONSELLERIADE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei d'Ocupació Pública de la Comunitat Valenciana.
2. Avantprojecte de llei de Memòria Democràtica i per la Convivència de la Comunitat Valenciana.
3. Avantprojecte de llei de Mediació de la Comunitat Valenciana.
Projectes de decret del Consell:
1, Projecte de decret de modificació del Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, pel
qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i avaluació de l'exercici del
personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i s'estableix el procediment
d'adaptació al nou sistema de carrera professional.
Projectes d'ordre de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre per la qual s'aproven els barems d'aplicació als concursos de provisió de
llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.
2. Projecte d'ordre reguladora de les borses de treball temporal.
3. Projecte d'ordre reguladora de mesures específiques en matèria d'ocupació pública per a
personal amb diversitat funcional.
4. Projecte d'ordre per la qual es determina l'estructura i organització de l'Oficina Fiscal a la
Comunitat Valenciana i de la Unitat de Suport al Fiscal Superior.
5. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a
la realització de pràctiques professionals en els distints òrgans administratius de la Con-selleria
de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei de serveis lingüístics valencians.
2. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat,
d'impuls de l'activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana.
3. Avantprojecte de llei Integral Valenciana d'Educació i Formació.
Projectes de decret del Consell:
1. Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel
qual s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la
Comunitat Valenciana.
2. Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual
s'estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i
del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
3. Projecte de decret d'inclusió educativa de l'alumnat als centres educatius valencians.
4. Projecte de decret pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de
13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d’alumnat i la jornada lectiva del
personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.
5. Projecte de decret de modificació del Decret 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pel qual es
regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la
realització d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament.
6. Projecte de decret pel qual s'estableix el reglament orgànic i funcional de les escoles oficials
d'idiomes dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.
7. Projecte de decret de creació i funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics.
8. Projecte de decret de creació i funcionament de la Comissió d'Acreditació de Llengües
Estrangeres (CALE).
9. Projecte de decret de creació i funcionament del Consell Social de les Llengües.
10. Projecte de decret de capacitacions lingüístiques professionalitzadores.
11. Projecte de decret de creació i funcionament del Registre de Certificacions Lingüístiques.
12. Projecte de decret d'estructura organitzativa conjunta responsable del procediment
d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral i/o
formació no formal, entre la conselleria competent en educació i el Servei Valencià d'Ocupació i

Formació.
13. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels centres
d'Educació Infantil i Primària valencians.
14. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels centres
d'Educació Secundària i Batxillerat valencians.
15. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional dels Centres
Integrats de Formació Professional valencians.
16. Projectes de decret pel qual es desenvolupen els currículums de cicles formatius de grau
mitjà i superior (27 decrets corresponents a 27 títols).
17. Projecte de decret que regula l'organització i el funcionament dels conservatoris i centres
autoritzats valencians que imparteixen ensenyaments elementals i professionals de Música i
Dansa.
18. Projecte de decret que regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la Inspecció
d'Educació de la Comunitat Valenciana.
19. Projecte de decret pel qual es regula la formació del professorat no universitari; i la creació,
estructura i funcionament dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius
valencians.
20. Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament que regula l'activitat arqueològica a la
Comunitat Valenciana, així com les condicions de custòdia, trasllat, entrega, depòsit,
investigació, difusió i restauració dels materials de naturalesa arqueològica depositats en els
museus integrants del Sistema Valencià de Museus.
21. Projecte de decret pel qual es regula la gestió documental, l'organització i el funcionament
dels arxius de la Generalitat.
22. Projecte de decret pel qual es regulen les entitats esportives valencianes i el Registre
Valencià d'Entitats Esportives.
23. Projecte de decret pel qual es regula el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana i la
resolució de conflictes esportius.
24. Projecte de decret pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües
oficials en l'Administració de la Generalitat.
Projectes d'ordre de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre pel qual es regula la identificació i valoració de les necessitats específiques
de suport educatiu i de compensació educativa de l'alumnat i s'organitza la resposta educativa.

2. Projecte d'ordre que desenvolupa el decret que estableix el model lingüístic educatiu
valencià i regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat
Valenciana.
3. Projecte d'ordre per la qual es regula l'ordenació dels ensenyaments acollits a l'acord entre el
Govern d'Espanya i el Govern de França relatiu a la doble titulació de Batxiller i de
Baccalauréat en centres docents ubicats a la Comunitat Valenciana.
4. Projecte d'ordre per la qual es regula l'avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en
Batxillerat i en els ensenyaments de l'educació de les persones adultes a la Comunitat
Valenciana.
5. Projecte d'ordre per a regular el Plan de Foment de la Lectura dels centres educatius
valencians
6. Projecte d'ordre per la qual s'estableix el procediment de reconeixement de centres escolars
de referència en bones pràctiques educatives.
7. Projecte d'ordre pel qual s'estableix el model de qualitat educativa.
8. Projecte d'ordre de foment de la lectura i dinamització de les biblioteques en l'entorn escolar.
9. Projecte d'ordre per la qual es regula el Pla d'Actuació per a la Millora, i s'estableix el
procediment per a la dotació de recursos als centres sostinguts amb fons públics.
10. Projecte d'ordre que regula el Programa de Reforç per a 4t d'ESO i el Programa d'Aula
Compartida per a ESO.
11. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
econòmiques, en concepte de subvenció, dirigides a centres privats concertats per al
desenvolupament de la compensació educativa i de programes per a la reducció de
l'abandonament escolar.
12. Projecte d'ordre d'avaluació de l'ensenyament del sistema educatiu valencià.
13. Projecte d'ordre que regula les situacions d'excepcionalitat de la matèria de valencià.
14. Projecte d'ordre per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el nivell
d'Educació Infantil (3 anys) en determinades localitats valencianes.
15. Projecte d'ordre per la qual es modifica la composició per unitats dels centres públics de
Formació de Persones Adultes de titularitat de la Generalitat.
16. Projecte d'ordre per la qual es regula la composició per unitats de les escoles oficials
d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
17. Projecte d'ordre reguladora de l'educació a distància a la Comunitat Valenciana.

18. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per la qual es
determinen les condicions de treball del professorat dels centres docents públics que
impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional, dependents de la conselleria competent en
matèria d'educació.
19. Projecte d'ordre per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les relacions de
llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis
públics d'Educació Primària, col·legis públics d'Educació Infantil i Primària i Centres d'Educació
Especial de titularitat de la Generalitat.
20. Projecte d'ordre de funcionament i ordenació acadèmica de les escoles oficials d'idiomes
dependents de la conselleria competent en matèria d'educació.
21. Projecte d'ordre per la qual es regula l'obtenció de certificats de les llengües estrangeres
cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i Formació Professional.
22. Projecte d'ordre de regulació i certificació dels nivells de competència lingüística en valencià
i en anglés.
23. Projecte d'ordre que regula l'organització de cursos d'accés directe a cicles formatius de
grau mitjà.
24. Projecte d'ordre d'adequació de l'oferta formativa de Formació Professional a l'entorn
productiu dels centres educatius.
25. Projecte d'ordre per la qual s'estableix el procediment d'inscripció, modificació i/o baixa de
les escoles de música, escoles de dansa i escoles de música i dansa en el Registre de Centres
Docents de la Comunitat Valenciana.
26. Projecte d'ordre per la qual es regulen les provés d'accés als cicles formatius de grau mitjà i
grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny a la Comunitat Valenciana.
27. Projecte d'ordre que regula l'organització i el funcionament dels ensenyaments esportius de
règim especial a la Comunitat Valenciana.
28. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
per a la formació en idiomes estrangers en el marc del P.O. FSE-CV 2014-2020.
29. Projecte d'ordre per la qual es desenrotlla el decret que regula l'actuació, el funcionament i
l'organització de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana.
30. Projecte d'ordre per la qual es regula la convocatòria, la certificació i el registre de les
activitats i modalitats de formació del professorat.
31. Projecte d'ordre per la que es determina l'estructura i el funcionament de l'Oficina de
Mecenatge de la Generalitat i es fixa la seua data d'entrada en funcionament, d'acord amb el
que preveu l'article 21 de la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat.
32. Projecte d'ordre pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a la
recuperació de les construccions en pedra en sec.

33. Projecte d'ordre pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a museus,
col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i béns mobles de la Comunitat
Valenciana.
34. Projecte d'ordre pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a la
dinamització de museus i col·leccions de museus permanents reconeguts.
35. Projecte d'ordre pel qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la
difusió dels béns declarats Patrimoni Mundial o de la Humanitat per la UNESCO a la Comunitat
Valenciana.
36. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la
reforma i modernització d'instal·lacions i equipament en espais escènics existents.
37. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la
recuperació del patrimoni cultural de la memòria històrica.
38. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a l'elaboració de catàlegs municipals de béns i espais protegits i per a la
redacció de plans directors per a la intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat
Valenciana.
39. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de
subvencions per a projectes de conservació i protecció de béns declarats per la UNESCO
Patrimoni Mundial o Immaterial de la Humanitat.
40. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de
subvencions per a la realització de plans generals d'investigació del patrimoni arqueològic i
paleontològic valencià.
41. Projecte d'orde per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu a la
Comunitat Valenciana.
42. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització d'activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de
lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
43. Projecte d’ordre per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a la participació en fires internacionals del sector del llibre.
44. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades
a entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que promocionen la integració dels
col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport.
45. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana.

46. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, destinades a la
realització de Projectes d'Esport, Activitat Física i Salut (PEAFS) que promoguen l'activitat física
i l'esport i estiguen integrats en el projecte educatiu del centre.
47. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola.
48. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades als clubs esportius d'elit amb participació en competicions oficials
internacionals i/o lligues de màxima categoria nacional d'esport no professional.
49. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a la construcció, ampliació, millora o reparació de circuits pedestres.
50. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d'instal·lacions esportives de
municipis valencians.
51. Projecte d'ordre per la qual es regulen els criteris per a qualificar de risc determinades
modalitats i especialitats esportives.
52. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a esportistes que obtinguen resultats rellevants en la participació en
esdeveniments destacables i especials de caràcter esportiu.
53. Projecte d'ordre pel la qual s'estableixen les bases reguladores per a donar suport i
fomentar l'esport universitari i contribuir a l'organització del campionat universitari de la
Comunitat Valenciana (lliga CADU).
54. Projecte d'ordre per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements
de valència de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i
l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat,
de Salut de la Comunitat Valenciana.
2. Avantprojecte de llei de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al
final de la vida.
Projectes de decret del Consell:
1. Projecte de decret pel qual es creen les categories d'operador/a de cambra hiperbàrica,
tècnic/a en comunicació, especialista en infermeria pediàtrica, així com especialista en
infermeria geriàtrica com a personal estatutari del servei de salut de la Comunitat Valenciana.
2. Projecte de decret d'aprovació del Pla d'Ordenació de Recursos Humans del Personal
Sanitari, 2017-2019.
3. Projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de selecció i provisió de places de personal
estatutari al servei d'institucions sanitàries públiques de la conselleria competent en matèria de
sanitat.
4. Projecte de decret pel qual es regula la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs automàtics
i semiautomàtics (DESA) fora de l'àmbit sanitari.
5. Projecte de decret d'acreditació de programes de prevenció de drogodependència i altres
trastorns addictius i constitució del Comité Tècnic de Prevenció.
6. Projecte de decret de modificació del Decret 110/2001, de 12 de juny, del Consell, pel qual es
crea l'Observatori sobre Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
7. Projecte de decret pel qual es constituïx la xarxa d'avaluació i posicionament de
medicaments per a un ús racional i harmonitzat, i es definix la Guia Farmacoterapèutica de la
Comunitat Valenciana.
8. Projecte de decret pel qual es regula la concertació de serveis professionals farmacèutics
assistencials i l'acreditació de les oficines de farmàcia per a la prestació d'aquests serveis a la
Comunitat Valenciana.
9. Projecte de decret pel qual es regula la gestió d'assajos clínics i estudis post-autorització
observacionals amb medicaments i productes sanitaris, i la creació de la Xarxa d'Investigació
amb Medicaments i Productes Sanitaris de la Comunitat Valenciana.
10. Projecte de decret de regulació del sistema d'alerta precoç i resposta ràpida en salut
pública, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

11. Projecte de decret pel qual es crea l'Observatori de Salut de la Comunitat Valenciana.
12. Projecte de decret de regulació de les condicions higienicosanitàries en piscines i parcs
aquàtics.
13. Projecte de decret de modificació del Decret 20/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual
es crea el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors.
14. Projecte de decret de foment d'una alimentació saludable i que integre els productes de
proximitat i de producció ecològica en centres dependents de l'Administració Pública.
15. Projecte de decret d'estructura, organització i funcionament dels serveis veterinaris de salut
pública.
16. Projecte de decret pel qual es regula el protocol de gestió d'emergències alimentàries a la
Comunitat Valenciana.
17. Projecte de decret pel qual es regula el manteniment del Mapa Sanitari de la Comunitat
Valenciana, l'accés de la població als serveis sanitaris i la integració funcional d'aquests
serveis.
18. Projecte de decret de desenvolupament dels procediments previstos en l'article 2 i en la
disposició addicional primera del Decret Llei 3/2015, de 24 de juliol, del Consell, pel qual es
regula l'accés universal a l'atenció sanitària a la Comunitat Valenciana.
19. Projecte de decret pel qual s'estableix l'estructura orgànica i funcional de la Xarxa
Valenciana de Biobancs.
Projectes d'ordre de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre per la qual es regula l'acció concertada per a la prestació de serveis a les
persones en l'àmbit sanitari.
2. Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre de 21 de gener de 1999, de la Conselleria de
Sanitat, per la qual es regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei
d'atenció especialitzada i dels descansos del personal que les realitza.
3. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la
realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria de
recursos econòmics i humans de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
4. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
per a l'adequació o reforma de locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part de
la conselleria amb competències en matèria de sanitat, en municipis de la Comunitat
Valenciana.
5. Projecte d'ordre per a regular la cartera de serveis i atenció domiciliària de la xarxa de salut
mental.

6. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades a finançar les accions de les associacions sense ànim de lucre i
ONG'S, per a programes orientats a la inclusió social i participació activa de les persones
adultes amb problemes de salut mental greu.
7. Projecte d'ordre per la qual es modifica l'Ordre 6/2011, de 20 d'abril, de la Conselleria de
Sanitat, sobre autorització a farmacèutics responsables d'oficines de farmàcia obertes al públic
a portar el llibre registre oficial (llibre receptari) per mitjans electrònics.
8. Projecte d'ordre de regulació de les condicions higienicosanitàries dels crematoris.
9. Projecte d'ordre de regulació de les condicions sanitàries en relació amb espais a l'aire lliure
d'ús per a activitats recreatives.
10. Projecte d'ordre d'inclusió de la vigilància de les infeccions relacionades amb l'assistència
sanitària en el sistema bàsic de vigilància epidemiològica.
11. Projecte d'ordre de regulació del programa de vacunació d'adults a la Comunitat
Valenciana.
12. Projecte d'ordre de creació del Comité Assessor de Vacunes de la Comunitat Valenciana.
13. Projecte d'ordre de regulació dels programes de cribratge en nounats a la Comunitat
Valenciana.
14. Projecte d'ordre de regulació dels programes de prevenció secundària del càncer a la
Comunitat Valenciana.
15. Projecte d'ordre per a la inscripció, comunicació i funcionament del Registre Oficial
d'Establiments i Serveis Biocides de la Comunitat Valenciana.
16. Projecte d'ordre sobre identificació dels inspectors de seguretat alimentària per mitjà d'un
codi alfanumèric.
17. Projecte d'ordre de bases reguladores per a promoure projectes relacionats amb salut
pública.
18. Projecte d'ordre per la qual es desenvolupa el decret que estableix l'estructura orgànica i
funcional de la Xarxa Valenciana de Biobancs.
19. Projecte d'ordre de desenvolupament del Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel
qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres
d'ordenació sanitària de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
20. Projecte d'ordre d'acreditació dels grups d'investigació en els organismes dependents de la
conselleria amb competències en matèria de sanitat.

21. Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre de 29 de març de 2004, de la Conselleria de
Sanitat, per la qual es crea el Comité d'Informàtica i les Telecomunicacions Sanitàries de la
Generalitat (CITESAN).
22. Projecte d'ordre de desenvolupament del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, quant a
queixes, suggeriments i agraïments, en l'àmbit dels serveis i centres sanitaris públics
dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
23. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades
a finançar accions en matèria de recursos humans per a impulsar la investigació sanitària,
biomèdica i de salut pública.
24. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per
a la realització de pràctiques professionals en la direcció general amb competències en matèria
de farmàcia i productes sanitaris de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei de Mineria Sostenible de la Comunitat Valenciana.
2. Avantprojecte de llei de la Gestió i Modernització de les Àrees Industrials.
3. Avantprojecte de llei de Creació del Punt d'Atenció a la Inversió.
4. Avantprojecte de llei d'Ocupació de la Comunitat Valenciana.
Projectes de decret del Consell:
1. Projecte de decret pel qual es regula el Consell Valencià del Cooperativisme.
2. Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 133/2014, de 8 d'agost, del Consell, pel
qual es va aprovar el Reglament del Consell Valencià de l'Emprenedor.
3. Projecte de decret de modificació del Decret 194/2015, de 23 d'octubre, del Consell, pel qual
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions als àrbitres designats
d’acord amb el que disposen l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel
qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, i l’article 28 de la Llei
9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i
Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques, en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana.
4. Projecte de decret pel qual s'estableixen clàusules de garantia salarial en els contractes del
sector públic dels centres dependents de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic
instrumental.
5. Projecte de decret pel qual es desenrotllen diversos aspectes en matèria de distribució
d'energia elèctrica per a la millora de la informació disponible de les xarxes elèctriques i de les
actuacions de les empreses subministradores en relació amb els consumidors.
6. Projecte de decret de modificació del Decret 125/2014, de 25 de juliol, del Consell, sobre
fires comercials de la Comunitat Valenciana.
7. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis
i Navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell.
8. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'Observatori del Comerç Sostenible i el
Consum Responsable.
9. Projecte de decret pel qual es regula el procediment administratiu en relació amb els preus
dels serveis públics municipals subjectes a aprovació per la Generalitat.

10. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Règim Jurídic del Servei
Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF).
11. Projecte de decret pel qual es regula la borsa de personal expert docent, s'aproven les
bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en la
programació de la qual, gestió i/o control participe el Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
12. Projecte de decret pel qual es regulen els Centres Especials d'Ocupació.
13. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Institut
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
14. Projecte de decret pel qual s'establix l'estructura organitzativa conjunta responsable del
procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència
laboral i/o formació no formal, entre la conselleria competent en educació i el Servei Valencià
d'Ocupació i Formació i es concreten alguns aspectes relatius a aquest.
15. Projecte de decret de modificació del Decret 81/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de juny, de la Generalitat, d'Estadística de la
Comunitat Valenciana.
Projectes d'ordre i resolució de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a
la realització d'accions d'orientació laboral per a persones desocupades de llarga duració
inscrites en el SERVEF.
2. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a
la realització d'accions d'orientació laboral per a persones joves participants en la Garantia
Juvenil.
3. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a
la realització d'accions d'orientació laboral per a persones desocupades inscrites en el
SERVEF.
4. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a
la realització d'accions d'intermediació laboral destinades a persones desocupades inscrites en
el SERVEF.
5. Projecte d'ordre per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau
necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de
professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, així com la certificació d'aquestes a la Comunitat
Valenciana.
6. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes
destinades a l'execució de la contribució financiera del Fons Europeu d'Adaptació a la
Globalització, FEAG, per finançar mesures actives del mercat de treball recollides en
l'expedient “EFG2016/004ES/Comunitat Valenciana Automotive, FEAG-BOSAL-29.

7. Projecte d'ordre per la qual es modifica l'Ordre 8/2016 de 7 de juliol, de la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en
col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.
8. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'OcupacióFormació, destinat a col·lectius amb necessitats d'inserció laboral a càrrec del Programa
Operatiu Comunitat Valenciana (POCV).
9. Projecte d'ordre per al finançament o cofinançament de diverses modalitats de projectes i
mesures experimentals, innovadores, singulars o integrades relacionades amb l'ocupació, la
formació i la intermediació en el mercat de treball que milloren l'ocupació i la inserció laboral.
10. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen i regulen ajudes per a la difusió i el foment de la
inscripció i la participació en accions de Garantia Jove, dels col·lectius de jóvens més
vulnerables i en risc d'exclusió social.
11. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores i s'establix el procediment de
concessió de les ajudes del programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana.
12. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en el marc dels Fons de
Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
13. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
de l'IVACE en matèria d'estalvi i eficiència energètica.
14. Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'industrialització.
15. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la inversió en empreses
socials.
16. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
de l'IVACE en matèria de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la
Comunitat Valenciana.
17. Projecte de resolució de la Direcció General de Comerç i Consum per la qual es modifica
l'horari diürn en què els establiments de subministrament al detall i venda al públic de
carburants i combustibles hauran de disposar d'una persona responsable dels serveis que es
presten mentre estiguen oberts.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei sobre contractes d'integració ramadera en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana.
2. Avantprojecte de llei d'Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana.
3. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de Vies
Pecuàries de la Comunitat Valenciana.
4. Avantprojecte de llei d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
Projectes de decret del Consell:
1. Projecte de decret pel qual es designa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les zones
vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats procedents de fonts agràries.
2. Projecte de decret pel qual es regula el control de les emissions de les activitats
potencialment contaminants de l'atmosfera.
3. Projecte de decret de revisió i modificació del Decret 240/1994, de 22 de novembre, del
Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Regulador de la Gestió dels Residus Sanitaris.
4. Projecte de decret de revisió i modificació del Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell, pel
qual es regula la utilització de residus inerts adequats a obres de restauració, condicionament i
rebliment, o amb finalitats de construcció.
5. Projecte de decret de revisió i modificació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals i
aprovació del Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural del Túria.
6. Projecte de decret pel qual es desenrotlla Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la
Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana.
7. Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la
Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana.
8. Projecte de decret d'aprovació de les Normes de Gestió de l'Espai Natura 2000 Alt TuriaSerranía.
9. Projecte de decret de cessió de competències en matèria d'ús recreatiu de determinades
instal·lacions recreatives en serres d'utilitat pública de diferents municipis.
10. Projecte de decret pel qual es regula el Registre Vitícola i les declaracions obligatòries del
sector vitícola a la Comunitat Valenciana.

11. Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, que
va aprovar el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la
Comunitat Valenciana.
12. Projecte de decret sobre ordenació del marisqueig.
13. Projecte de decret sobre regulació de l'aqüicultura.
14. Projecte de decret por el que es regulen les mesures per a la diversificació pesquera i
aqüícola a la Comunitat Valenciana.
15. Projecte de decret pel qual es regulen les autoritzacions de les activitats subaquàtiques de
recreació en les reserves marines d'interés pesquer de la Comunitat Valenciana.
16. Projecte de decret sobre ordenació de la pesca artesanal del polp.
17. Projecte de decret de modificació del Plan Integral de Residus de la Comunitat Valenciana
(PIR -CV).
18. Projecte de decret de modificació del Decret 97/2010, d’11 de juny, pel qual es regula
l’exercici del dret d’accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi
ambient.
Projectes d'ordre de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre per la qual s'aproven els procediments administratius que han d'observar les
instal·lacions de compostatge comunitari a la Comunitat Valenciana.
2. Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre d'11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi
Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a
l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya a la Comunitat Valenciana.
3. Projecte d'ordre de modificació de l'Ordre 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria
d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la caça i el control del porc
senglar a la Comunitat Valenciana.
4. Projecte d'ordre per la qual es fixen, per a la temporada 2017-2018, els períodes hàbils i
normes de caça en les zones comunes, i s'estableixen altres regulacions en els vedats de caça
i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.
5. Projecte d'ordre per la qual es regula la recol·lecció de trufa en terrenys forestals a la
Comunitat Valenciana.
6. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases de les ajudes per a l'aplicació de mesures
de gestió forestal sostenible en el marc del Pla de Desenrotllament Rural 2014/2020.
7. Projecte d'ordre per la qual es crea el Registre d'Empreses Forestals de la Comunitat
Valenciana.

8. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la
formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del
Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
9. Projecte d'ordre per la qual es regulen les bases de les ajudes a la participació per primera
vegada d'agricultors/as i agrupacions d'agricultors/as en règims de qualitat de productes
agrícoles i alimentaris, i a les activitats d'informació i promoció dutes a terme per grups de
productors/as en el mercat interior, en el marc del Programa de Desenrotllament Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
10. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes destinades a
l'aplicació del desenrotllament local participatiu LEADER en el marc del Programa de
Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
11. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a la
cooperació previstes en l'article 35 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'ajuda al desenrotllament rural a través del
Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament
(CE) núm. 1698/2005, del Consell, en el marc del Programa de Desenrotllament Rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
12. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport
a la certificació en producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc de l'l Pla Valencià
de Producció Ecològica 2016-2020.
13. Projecte d'orde per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria de
beques per a pràctiques professionals.
14. Projecte d'ordre pel qual es regula el potencial de producció vitícola i les declaracions
obligatòries del sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana.
15. Projecte d'ordre sobre registres de pesca.
16. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar
una pesca i una aqüicultura sostenible a la Comunitat Valenciana.
17. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a projectes
desenrotllats dins de les Estratègies de Desenrotllament Local Participatiu aprovades als grups
d'acció local pesquera a la Comunitat Valenciana.
18. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases de les ajudes a la innovació i al
desenrotllament tecnològic del sector de la pesca i de l'aqüicultura a la Comunitat Valenciana.
19. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases de les ajudes a la creació d'organitzacions
de productors pesquers i als seus programes de producció i comercialització, en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana.

20. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes
destinades per a la redacció de nous Plans locals de Prevenció d'Incendis Forestals o per a la
revisió dels ja aprovats per part de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en el marc del
Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PUBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei del Taxi de la Comunitat Valenciana.
2. Avantprojecte de llei de Seguretat Ferroviària.
3. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat,
d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació.
4. Avantprojecte de llei de l'Horta de València.
5. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.
Projectes de decret del Consell:
1. Projecte de decret pel qual es regula l'informe d'avaluació dels edificis i es crea el Registre
d'Informes d'Avaluació d'Edificis de la Comunitat Valenciana.
2. Projecte de decret d'aprovació del Reglament de Funcionament de l'Autoritat de Transport
Metropolità de València (ATMV).
3. Projecte de decret d'aprovació del reglament de desenvolupament de la Llei 9/2009, de 20
de novembre, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la
Comunitat Valenciana.
4. Projecte de decret d'aprovació del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral
de la Comunitat Valenciana.
5. Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Director de Seguretat Viària de la Generalitat.
Projectes d'ordre de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de suport a la
implantació de l'informe d'avaluació dels edificis per a 2017.
2. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment de la
rehabilitació edificatòria per a 2017.
3. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la reforma interior i millora de les condicions dels habitatges per a 2017.
4. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajudes al lloguer
d'habitatge per a 2017.

5. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de lloguers
d'emergència.
6. Projecte d'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment de la
regeneració i renovació urbanes per a 2017.
7. Projecte d'ordre de finançament d'assegurances per a mediació per a previndre els
desnonaments.
8. Projecte d'ordre per la qual s'actualitza el catàleg d'infraestructures ferroviàries i tramviàries i
el procediment de manteniment de cartografia.

CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
Avantprojectes de llei de la Generalitat:
1. Avantprojecte de llei reguladora de l'activitat de Lobby en l'àmbit de la Generalitat, del seu
sector públic instrumental i dels ens estatutaris.
2. Avantprojecte de llei per al Foment de la Responsabilitat Social.
3. Avantprojecte de llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Comunitat Valenciana.
4. Avantprojecte de llei de regulació del Sistema d'Alertes Ràpid per a la Prevenció del Frau
SALER.
Projectes de decret del Consell:
1. Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en matèria de
transparència, i es regula el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern.
2. Projecte de decret pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat,
d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes.
3. Projecte de decret pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Seguiment i
Coordinació del Desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia i d'Impuls i Consolidació del Model
Valencià d'Autogovern.
4. Projecte de decret relatiu a la Comissió de Codificació Civil Valenciana i a l'Observatori de
Dret Civil Valencià.
5. Projecte de decret pel qual es deroga el Decret 135/2010, de 10 de setembre, del Consell,
pel qual s'aproven les bases per a la concessió d'ajudes en matèria de cooperació internacional
per al desenvolupament.
6. Projecte de decret de modificació del Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel
qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les
oficines de registre en l'Administració de la Generalitat.
Projectes d'ordre de naturalesa reglamentària:
1. Projecte d'ordre per la qual es crea i regula la bústia responsable i de bon govern.
2. Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament.

3. Projecte d'ordre reguladora dels processos de certificació i qualitat, en desenvolupament del
Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, sobre el sistema per a la millora de la qualitat dels
serveis públics.
4. Projecte d'ordre per la qual es regulen les condicions de la designació de personal inspector
amb caràcter extraordinari adscrit a la Inspecció General de Serveis.
5. Projecte d'ordre per la qual es regulen les bases per a la convocatòria de subvencions
destinades a entitats sense ànim de lucre especialitzades en prevenció del frau i millora de la
transparència en la gestió pública.
6. Projecte d'ordre per la qual es creen, modifiquen i suprimeixen els fitxers de dades de
caràcter personal de l'àmbit competencial de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació.

