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INFORME D’EXECUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. EXERCICI 2017
L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Presidència de la
Generalitat, segons els indicadors a 31 de desembre de 2017, mostra que es van aconseguir
els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 120,90 % sobre els valors que
s’havien previst.
No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, ja
que en va variar el grau de consecució entre el 245,55 % del programa 126.20
“Assessorament i defensa en judici dels interessos de la Generalitat” i el 0 % del programa
462.30 “Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola”. En funció del nivell de consecució,
els programes pressupostaris es podrien classificar en tres grups:
Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o

superior.

En

aquest

grup

hi

ha

els

programes

següents:

el

programa

126.20

“Assessorament i defensa en judici dels interessos de la Generalitat” de la Direcció General
de l’Advocacia General de la Generalitat; el programa 112.40 “Relacions externes” de la
Direcció General de Relacions amb la Unió Europea; el programa 112.50 “Alt Assessorament
en Ciència i Tecnologia”, que gestiona la Sotssecretaria; el programa 111.40 “Anàlisi,
polítiques públiques i coordinació”, que gestiona la Direcció General d’Anàlisi, Polítiques
Públiques i Coordinació; el programa 112.20 “Relacions amb les Corts”, de la Direcció
General de Relacions amb les Corts; el programa 462.20 “Promoció institucional”, de la
Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional; el programa 221.10
“Emergències, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis”; el 222.10 “Seguretat pública:
Policia de la Generalitat i Policia Local”, i el 222.20 “Formació IVASPE”, gestionat per
l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el

80 % i el 100 %. En aquest grup es troba el programa 121.20 “Alta Direcció i Serveis
Generals”, que gestiona la Sotssecretaria; el programa 111.70 “Gabinet d’Organització”, que
gestiona el Gabinet del President; el programa 462.10 “Relacions informatives”, de la
Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional, i el programa 751.10
“Ordenació i promoció del turisme”, de la Direcció General de Turisme.

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.

Dins d’aquest grup es troben: el programa 125.10 “Administració local i organització
territorial del Consell”, que gestiona la Direcció General d’Administració Local, i el programa
462.30 “Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola”, que no s’ha pogut executar perquè
en finalitzar l’any no se n’havia constituït el consell assessor, amb la qual cosa no hi ha hagut
execució pressupostària.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Presidència de la Generalitat, segons el grau
d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2017.
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Programa 112.50 “Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia”
Execució: 100 %

PROGRAMA 11250 ALT ASSESSORAMENT EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

%
D’EXECUCIÓ

Assessorar la Presidència de la Generalitat i el C onsell, en investigació, desenvolupament i
innovació tecnològica.

100,00

Promoure i fomentar la I+D+i de la C omunitat Valenciana per mitjà de la concessió anual dels

OBJECTIU 1.2. Premis Rei Jaume I que estimulen i reconeixen la tasca científica d’investigadors i investigadores de
prestigi espanyols destacats en l’àmbit de l’I+D+i.

100,00

Els indicadors d’execució del programa 112.50 “Alt Assessorament en Ciència i
Tecnologia” mostren uns valors de consecució d’acord amb el que s’havia previst.
El 8 de febrer de 2017 es va publicar la Llei 1/2017, d’1 de febrer, de la Generalitat
per la qual es crea l’Agència Valenciana de la Innovació.
L’Agència Valenciana de la Innovació és l’encarregada de dissenyar i coordinar
l’estratègia d’innovació de la Comunitat Valenciana, que alhora impulsarà l’articulació de tots
els agents del Sistema Valencià de la Innovació, universitats, centres del CSIC presents al
territori valencià i els instituts tecnològics, i donarà suport administratiu a l’Alt Consell
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Consultiu d’I+D+i, del Consell Valencià de la Innovació (CVI), creat per decret del Consell
(D146/2015, de 18 de setembre).
Els

treballs

relacionats

estrictament

amb

l’Alt

Consell

Consultiu

d’I+D+i

i

desenvolupats en l’exercici 2017 han sigut els següents:
- Gestió de les línies de subvenció nominatives a la Fundació Premis Rei Jaume I,
amb la finalitat de finançar les despeses de personal i funcionament de la fundació i la
realització del programa anual d’assistència prestada per aquesta. Les actuacions s’han
desenvolupat completament i, per tant, s’han executat al 100 %.
Programa 111.40 “Anàlisi, polítiques públiques i coordinació”
Execució: 127,03 %
PROGRAMA 11140 ANÀLISI, POLÍTIQUES PÚBLIQUES I COORDINACIÓ

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Assessorar i assistir el president i el seu gabinet.

127,85

OBJECTIU 2.1.

Donar suport tècnic i documental per a la presa de decisions en la Presidència de la Generalitat.

126,21

Respecte als objectius marcats per a aquest programa s’observa l’homogeneïtat en
l’execució. Cal destacar el compliment íntegre dels dos objectius, atés que s’han dut a terme
totes les actuacions que s’havien previst per a l’exercici 2017 relatives al President i a l’acció
de Govern, en concret: balanços d’activitat; el manteniment i actualització de bases de
dades; informes; elaboració de textos; valoració de dades i anàlisis de propostes; realització
d’enquestes per a conéixer l’opinió de la ciutadania, i coordinació de la informació per a
l’activitat parlamentària.
Programa 112.20 “Relacions amb les Corts”
Execució: 176,09 %
PROGRAMA 11220 RELACIONS AMB LES CORTS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1. Tramitar assumptes davant del C onsell i publicar-ne els acords.

-

OBJECTIU 1.2. Tramitar actuacions en els registres de convenis i d’òrgans col·legiats de la Generalitat.

120,10

OBJECTIU 1.3. Preparar la planificació normativa del C onsell i fer-ne el seguiment.

255,50

OBJECTIU 2.1. Optimitzar la gestió de l’activitat parlamentària del C onsell.

110,88

OBJECTIU 2.2.

Donar suport i assistència continuada a les unitats encarregades de la tramitació dels assumptes parlamentaris en les
conselleries.

OBJECTIU 3.1. Efectuar la publicació i la difusió del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
OBJECTIU 3.2. Dur a terme l’edició i la distribució comercial de publicacions institucionals.
OBJECTIU 3.3. Desenvolupar i difondre la informació continguda en les bases de dades del DOGV.
OBJECTIU 4.1.

Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a recuperar recursos en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del
seu sector públic.

86,96
184,34
28,94
702,22
95,83
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Objectiu 1.1. Tramitar assumptes davant del Consell i publicar-ne els acords.

Indicador 1. Gestió dels assumptes que s’han de sotmetre al Consell.
En virtut del desplaçament de competències operat pel Reglament Orgànic i
Funcional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (Decret
152/2015, de 18 de setembre, del Consell –actualment derogat–), la gestió dels assumptes,
el coneixement dels qual correspon al Consell, el va passar a exercir l’Oficina del Secretariat
del Consell (amb inici efectiu d’activitats des de finals de febrer de 2016). Per tant, a partir
d’aquesta data, el Servei de Suport al Secretariat del Consell i Registre d’Òrgans Col·legiats,
únicament efectua tasques d’assessorament tecnicojurídic a la persona titular de la Direcció
General de Relacions amb les Corts, en la seua condició de secretari/ària de la Comissió de
les Persones Titulars de les Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries o Subsecretaries. La
naturalesa de la tasca que es du a terme no és quantificable ni mesurable per a la seua
concreció a l’efecte de l’objectiu 1.1.
Objectiu 1.2. Tramitació d’actuacions en els registres de convenis i d’òrgans col·legiats de la
Generalitat.

1. Tramitar actuacions en els registres de convenis de la Generalitat.

Indicador 1. Desenvolupament de les funcions atribuïdes pel Decret 20/1993, de 8 de febrer,
del Consell, i manteniment de la base de dades del Registre de Convenis.
La finalitat del Registre de Convenis de la Generalitat és la de servir de registre
administratiu dels convenis i acords que subscriga la Generalitat, regulats mitjançant el
Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, que va derogar el Decret 20/1993, de 8 de
febrer, del Consell.
Execució:
1. Informes emesos: s’han emés 781 informes preceptius, previs a la subscripció del
conveni, l’acord o la modificació, segons el que s’ha establit en l’article 16.1 del Decret
176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, sobre l’existència d’altres convenis ja inscrits i en
vigor, o projectes de conveni informats, el contingut del qual puga coincidir amb el que es
pretén subscriure.
2. Convenis inscrits: una vegada verificada la documentació presentada i, si escau,
requerida la no aportada, s’han inscrit, en el Registre de Convenis de la Generalitat, 1721
convenis, segons el que estableix l’article 18 del Decret 176/2014 mencionant, i s’ha
comunicat la inscripció a qui l’havia sol·licitat.
3. Convenis publicats: s’han remés per a la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, 79 convenis, prèviament a la resolució de la persona titular de la
Direcció General de Relacions amb les Corts; tot això de conformitat amb el que es disposa
en l’article 20 del Decret 176/2014.
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4.

Digitalització

d’expedients:

s’ha

elaborat

documentació

(complementària)

corresponent a uns 2.500 expedients, i s’ha vinculat aquesta imatge amb la base de dades
del Registre.
5. Sol·licituds de documentació i llistes: s’han atés 43 sol·licituds.
6. Actualització de les dades que es troben en el Registre de Convenis:
a) Realització de seguiments periòdics als diversos departaments en què se sol·licita
informació relativa a la finalització de convenis subscrits en exercicis anteriors, així com
sobre la subscripció de projectes informats.
b) Amb una comunicació prèvia pels diversos departaments, s’han anotat en el
Registre totes les incidències que afecten els convenis (anul·lacions de projectes ja
informats, rescissió, finalització o derogació de convenis inscrits…).
7. Adaptació de la base de dades del Registre de Convenis de la Generalitat: s’està
procedint a l’adaptació dels convenis vigents que figuren en la base de dades del Registre
(en l’actualitat compta amb 40.000 registres, aproximadament), de conformitat amb el que
estableix la disposició addicional huitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.
8. Nova aplicació del Registre de Convenis de la Generalitat: una vegada iniciat el
procés per a l’elaboració de la nova aplicació del Registre de Convenis, i atesa la necessitat
de disposar d’una aplicació en línia accessible a totes les conselleries i a la resta
d’organismes del sector públic de la Generalitat, ja que l’actual s’instrumenta per mitjà d’una
aplicació que només és accessible per al personal del Registre de Convenis, s’està treballant
en l’adaptació de la informació que hi ha en l’actualitat, tant en allò que afecta les dades
informàtiques, com en allò que afecta la imatge realitzada dels expedients dels convenis,
tenint en compte que es tracta d’uns 40.000 expedients amb diverses imatges associades a
cadascun d’aquests, per tal de dur a terme la futura migració d’aquesta informació, tenint en
compte el que disposa la normativa bàsica nova sobre convenis (Llei 40/2015), així com el
que estableix el Decret 176/2014.
2. Tramitar actuacions en els registres de convenis i d’òrgans col·legiats de la Generalitat.
El valor dels indicadors ve determinat per l’imperatiu legal (Decret 104/2002, de 10
d’octubre, del Consell) de la necessitat d’identificar els òrgans col·legiats i entitats en què
participen persones que representen la Generalitat, i dur a terme el seguiment de la seua
normativa, composició, funcionament i evolució.
Així, l’indicador 2 es refereix al total d’activitats compreses en l’indicador 3, a més
d’execucions, com ara les de facilitar informació i llistes en les conselleries; al seguiment
diari de la normativa del DOGV per a verificar incidències que afecten els òrgans i entitats; a
la interactuacció amb terceres persones per a mantindre actualitzat el registre i per a
determinar quines ha d’exercir la secretaria administrativa de l’aplicació informàtica del
registre en les conselleries, així com la seua adscripció en cadascun dels òrgans i entitats
que ha de portar el seguiment; la proposta de millores de funcionament de l’aplicació
informàtica del registre, etc.
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Per la seua banda, l’indicador 3 concreta més el nombre d’actuacions dutes a terme
respecte de les altes/baixes d’òrgans col·legiats / entitats; l’actualització de la composició
(baixes/altes de membres, càrrec que exerceixen en l’òrgan, tipus de nomenament…); la
revisió de la normativa de creació i el desenvolupament o modificació d’aquesta; les
anotacions dels documents de nomenaments/cessaments; les altes de les sessions amb
l’anotació de la convocatòria o de l’acta, si escau; la validació de les propostes d’altes/baixes
i modificacions efectuades per les persones que actuen com a secretàries administratives de
l’aplicació informàtica del registre.
Objectiu 2.1. Optimitzar la gestió de l’activitat parlamentària del Consell, i objectiu 2.2.
Donar suport i assistència continuada a les unitats encarregades de la tramitació dels
assumptes parlamentaris en les conselleries.
En l’àmbit de les relacions amb les Corts, ha continuat la tendència progressivament
creixent de les iniciatives parlamentàries, la qual cosa ha generat un augment substancial de
les càrregues de treball, que s’ha pogut gestionar sense un increment dels recursos humans.
Alhora, s’ha produït un canvi radical en la conflictivitat jurisdiccional derivada de l’activitat
parlamentària: durant 2017 no s’han plantejat recursos contenciosos administratius nous
suscitats referits a les relacions del Consell amb els grups parlamentaris dels diversos
processos existents (només queda un procés vigent en l’actualitat) i s’ha obtingut un nivell
òptim de satisfaccions extraprocessals d’aquests conflictes.
Des del Servei de Relacions amb les Corts s’elaboren, a més, informes de seguiment
de l’activitat parlamentària i se’n dona compte al Consell, de manera que s’aporta un
element de coneixement imprescindible per a avaluar l’acció política dels departaments del
Consell.
Durant 2017 s’ha posat en servei la primera fase de GASPAR, l’aplicació per a la
gestió de l’activitat parlamentària, desenvolupada conjuntament per la Direcció General de
Relacions amb les Corts i per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions, en col·laboració amb els gabinets tècnics de les conselleries.
Atesa la complexitat de la tramitació de les iniciatives parlamentàries, l’existència de
terminis estrictes en la seua gestió, i la participació d’un nombre elevat de persones usuàries
(més de huitanta), distribuïts entre les conselleries i la Presidència de la Generalitat, es va
optar per una posada en servei escalonada, per a facilitar així la detecció i la resolució de
possibles problemes. Això, juntament amb el procés de formació per a les persones usuàries
efectuat prèviament, ha permés una implantació sense problemes importants, i que al juny
de 2017 l’aplicació ja estiguera operativa plenament per a les iniciatives de control
(preguntes escrites i orals, sol·licitud de documentació, compareixences i interpel·lacions),
que són les que impliquen el volum més gran d’activitat parlamentària, de manera que s’han
gestionat des d’aquesta aplicació més de 12.400 iniciatives en menys d’un any.
La utilització de l’aplicació GASPAR està facilitant de manera important la gestió de
l’activitat parlamentària, que ha experimentat durant aquesta legislatura un creixement fort.
Entre els avantatges ja operatius, cal assenyalar la transmissió i l’arxiu electrònic de
documents, la reducció de la càrrega de treball per a les persones usuàries –en consolidar-se
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en una única aplicació totes les bases de dades gestionades abans per les conselleries i el
Servei de Relacions amb les Corts–, la possibilitat de cerques molt més poderoses, incloenthi criteris com ara la territorialització, un accés als antecedents millor, la gestió de la
tramitació interna en les conselleries, etc.; tot això, combinat amb un sistema de seguretat
estricte per tal de garantir l’ús correcte de la informació.
Objectiu 3.1. Publicar i difondre Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV); Objectiu
3.2. Dur a terme l’edició i la distribució comercial de publicacions institucionals, i objectiu
3.3. Desenvolupar i difondre la informació continguda en les bases de dades del DOGV.
Durant l’exercici 2017 s’ha produït un increment important de l’activitat del Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, com es pot comprovar tant per l’increment del nombre
de documents publicats (11.686), com per un augment del 26 % del nombre de pàgines
publicades.
D’altra banda, la seu electrònica nova del DOGV, més intuïtiva i accessible gràcies a
la implementació d’una versió per a dispositius mòbils, tauletes tàctils i telèfons intel·ligents,
ha permés aconseguir la xifra de 8.012.485 visites a la web, la qual cosa implica un 23,4 %
més respecte a l’any anterior.
Quant a la Base de Dades Legislativa, durant 2017, s’ha actualitzat al 100 % la
consolidació de textos legals: 239 documents (52 lleis, 172 decrets i 15 acords).
Pel que fa a les publicacions institucionals, s’ha continuat amb el control de totes les
propostes d’autorització presentades per les diverses conselleries, amb l’objecte de reduir les
despeses de producció, i s’ha informat un total de 31 projectes. Igualment, amb la finalitat
d’ajustar els costos d’edició, s’ha prestat el servei d’assessorament, disseny i maquetació per
a l’edició de 8 publicacions institucionals sol·licitat per diverses conselleries.
Objectiu 4.1. Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a recuperar recursos en l’àmbit
de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Durant l’any 2017, les actuacions de recuperació d’actius han sigut objecte de
sistematització, s’ha adoptat l’estructura formal d’expedients administratius i s’han produït
documents normalitzats de resolucions d’obertura i tancament de cada expedient. De
manera addicional, s’ha intentat corregir determinades disfuncions heretades d’etapes
anteriors, i s’ha promogut la personació processal de la Generalitat en tots els assumptes en
què hi havia expectativa de recuperació, de manera que s’han revocat acords anteriors i s’ha
possibilitat la compareixença de la Generalitat en les actuacions processals en què era
procedent.
Per a incrementar l’operativitat d’aquesta unitat, s’ha obtingut l’habilitació processal
d’una persona empleada pública, que podrà així comparéixer en nom de la Generalitat en les
actuacions que impliquen execució de sentències que reconeguen un dret de crèdit a favor
de la Generalitat en matèries relacionades amb la mala administració. Una vegada s’analitze
el funcionament d’aquesta habilitació, s’estudiarà la conveniència que s’estenga a actuacions
processals que no siguen merament executives.
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La unitat de recuperació d’actius, funcionalment exercida per la Direcció General de
Relacions amb les Corts mateixa, ha obtingut des de la seua creació (setembre 2015)
restitucions per un valor total de de 4.377.324,69 euros.
Cal destacar, durant l’any 2017, dues actuacions:
- El pagament dels deutes pendents dels superficiaris del PEDUI Finestrat-Benidorm,
que no havien sigut mai abonades des de de la constitució dels drets esmentats, i que s’han
pogut recuperar per la introducció de clàusules de garantia en els plecs de la subhasta.
- L’activació dels cànons en espècie dels drets de superfície mencionats, que
importen 270.000 euros anuals i que mai ha utilitzat la Generalitat en actuacions públiques
de la seua competència.
Programa 126.20 “Assessorament i defensa en judici dels interessos de la
Generalitat”
Execució: 245,55 %
PROGRAMA 12620 ASSESSORAMENT I DEFENSA EN JUDICI DELS INTERESSOS DE LA GENERALITAT

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 2.1.

C oordinar i unificar els criteris de defensa en judici de la Generalitat i reducció del nombre de plets en què la
Generalitat és demandada.

%
D’EXECUCIÓ
215,32

Exigir la responsabilitat comptable de les persones que tinguen al seu càrrec el maneig de cabals públics.

1,60

OBJECTIU 3.1.

Efectuar l’assistència jurídica de l’Administració de la Generalitat seguint els criteris d’eficàcia, d’eficiència,
així com els de comunicació i coordinació amb els òrgans gestors.

235,85

OBJECTIU 4.1.

Vetlar per la participació de la Generalitat en reunions de les institucions d’àmbit jurídic que poden millorar les
relacions entre aquestes.

100,00

OBJECTIU 5.1.

Augmentar l’ús del valencià en les actuacions de l’Advocacia de la Generalitat.

675,00

Objectiu 1.1. Coordinació i unificació dels criteris en defensa en judici de la Generalitat i
reducció del nombre de plets en què es demanda l’Administració.
Respecte a aquest objectiu, s’ha d’assenyalar que, encara que és desitjable que es
reduïsca el nombre de plets en què es demanda l’Administració, es tracta d’una cosa
totalment aliena a l’Advocacia, que es limita a representar processalment i defendre en judici
els actes administratius (ja que hi ha una gran majoria de processos contenciosos
administratius) que els interessats han decidit impugnar judicialment.
Indicador 1. Assistència a processos judicials.
Respecte a l’activitat d’aquesta advocacia, s’assenyala que, distingint-la per
províncies, i incloent-hi tots els ordres jurisdiccionals, la Generalitat ha tingut la presència
següent en assistència a processos judicials (unitat de mesura utilitzada), durant l’any 2017,
si tenim en compte els registres emmagatzemats en la base de dades AGG, utilitzada per
l’Advocacia:
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PROVÍNCIA
Alacant
Castelló
València
Total

PROCESSOS JUDICIALS
3.003
1.080
6.683
10.766

Objectiu 2.1. Exigir la responsabilitat comptable de les persones que tinguen al seu càrrec el
maneig de cabals públics.
Indicador 1. Assistència a procediments d’enjudiciament comptable.
En aquest exercici, i tenint en compte la dada dels procediments seguits davant del
Tribunal de Comptes, segons els registres de la nostra base de dades, AGG, el
nombre d’actuacions judicials davant del tribunal esmentat ha quedat limitat a 8.
Objectiu 3.1. Efectuar l’assistència jurídica de l’Administració de la Generalitat seguint els
criteris d’eficàcia i d’eficiència, així com els de comunicació i coordinació amb els òrgans
gestors.
Indicador 1. Emissió d’informes i dictàmens.
El nombre d’informes emesos (que no inclou altre tipus d’actuacions com a validació
o assistència a meses de contractació) és de 3.717.
Indicador 2. Nombre de convenis subscrits.
Durant l’any 2017, s’ha d’assenyalar que no s’ha subscrit cap conveni nou, i
que s’han mantingut els 15 convenis vigents.
Objectiu 4.1. Vetlar per la participació de la Generalitat en reunions de les institucions
d’àmbit jurídic que poden millorar les relacions entre aquestes.
Indicador 1. Assistència a reunions i jornades.
L’objectiu és molt ampli, i planteja el problema de determinar quin tipus d’actuacions
s’hi han d’incloure. Així, únicament, s’han tingut en compte les reunions de la Comissió
d’Assistència Jurídica Gratuïta i al Consell Assessor de Justícia Gratuïta (13, en total),
l’assistència a Comissions Bilaterals de Cooperació amb l’Estat (6), Cartes de Cooperació (de
les 14 que hi ha hagut el 2017, l’Advocacia n’ha intervingut en 6), i assistència a reunions
organitzades per diverses Administracions, com l’Administració de justícia (GGPJ) i altres
comunitats autònomes, que s’han fet fora de la Comunitat Valenciana i que han tingut
caràcter general (a Cantàbria, a Sevilla), o bé caràcter sectorial (sanitat, a Astúries;
contractació, a Madrid i a Toledo).
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Objectiu 5.1. Augmentar l’ús del valencià en les actuacions de la Generalitat.
Indicador 1. Redacció d’instruccions i documents.
Cal assenyalar la dificultat de quantificar aquest paràmetre, ja que de moment
aquesta dada no es pot mesurar de manera fiable, perquè cada conselleria utilitza les dues
llengües oficials de manera indistinta, de manera que no es pot portar un registre sobre el
tema.
Així, per a quantificar aquests indicadors, només s’han tingut en compte les dades
requerides i aportades per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que ha
traslladat que el nombre d’informes redactats en valencià n’eren 55, i el nombre de
comunicacions fetes en valencià, n’eren 620, la qual cosa implica un total de 675 documents.
Programa 462.20 “Promoció institucional i comunicació”
Execució: 111,17 %

PROGRAMA 46220 PROMOCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

C ontrolar, i autoritzar prèviament, projectes de manuals d’identitat
corporativa, marques, distintius, logotips o símbols d’identificació per a
la difusió de la imatge institucional de la Generalitat.

OBJECTIU 1.2.

Supervisar la creativitat i el disseny referits a projectes i campanyes
publicitàries de la Generalitat.

160,34

OBJECTIU 2.1.

Desenvolupar i executar accions i projectes publicitaris de promoció
institucional.

0,00

OBJECTIU 3.1.

Dur a terme actuacions d’inspecció i control dels serveis de comunicació
audiovisual.

153,33

131,00

Objectiu 1.1. Controlar, i autoritzar prèviament, projectes de manuals d’identitat corporativa,
marques, distintius, logotips o símbols d’identificació per a la difusió de la imatge
institucional de la Generalitat.
Indicador 1. Autorització de la imatge institucional de la Generalitat.
S’ha comptabilitzat el nombre d’autoritzacions dutes a terme per mitjà de l’aplicació
institucional AMPI. Mitjançant aquesta aplicació informàtica, els departaments de la
Generalitat i els seus organismes dependents, sol·liciten d’aquesta direcció general
l’autorització dels seus projectes de manuals d’identitat corporativa, marques, distintius,
logotips o símbols d’identificació per a la difusió d’aquesta, com estableix l’article 25 del
Decret 151/2015 del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Presidència de la Generalitat. El nombre d’autoritzacions tramitades per mitjà de l’aplicació
esmentada arriba a un total de 46.
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Objectiu 1.2. Supervisar la creativitat i el disseny referits a projectes i campanyes
publicitàries de la Generalitat.
Indicador 1. Elaboració de creativitats pròpies per a les conselleries i OA.
Indicador 2. Supervisió de totes les creativitats de la Generalitat i els seus OA.
S’han valorat, igualment, per mitjà de la mateixa aplicació informàtica, mitjançant la
qual, i en compliment de les competències atribuïdes pel reglament orgànic i funcional en el
precepte assenyalat, s’executa la supervisió de les campanyes de les conselleries i
organismes dependents. S’han comptabilitzat el nombre de supervisions dutes a terme, que
han sigut 1.446 supervisions de conformitat, i 327 creativitats elaborades amb mitjans
propis tant per a les conselleries i organismes, com per a la Presidència de la Generalitat.
Objectiu 2.1. Desenvolupar i executar accions i projectes publicitaris de promoció
institucional.
Indicador 1. Contractes de serveis de difusió d’accions de comunicació. Campanyes,
insercions publicitàries, impactes en línia.
S’ha dut a terme, mitjançant la licitació de contractes públics que tenen per objecte
la difusió d’accions de comunicació, campanyes, publicitat i promoció de la Generalitat en
mitjans de comunicació. En concret, durant l’exercici 2017 i en el marc del contracte
CNMY17/DGPI/2, s’han dut a terme 29 campanyes de publicitat i 33 insercions publicitàries,
que sumen un valor total de 62 accions.
Objectiu 3.1. Dur a terme actuacions d’inspecció i control dels serveis de comunicació
audiovisual.
Indicador 1. Elaboració d’informes de control, informes CTE.
El valor de la unitat de mesura és el nombre d’informes de control efectuats, que han
sigut 262. Els informes corresponen a actuacions conseqüència de denúncies, sentències i
control anual de l’espai radioelèctric.
Programa 221.10 “Emergències, protecció civil i extinció d’incendis”
Execució: 155,10 %

PROGRAMA 22110 EMERGÈNCIES, PROTECCIÓ CIVIL I EXTINCIÓ D’INCENDIS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Elaborar, implantar i actualitzar els plans d’emergència davant dels riscos, la competència
dels quals exerceix la Generalitat. Dirigir els plans i els recursos en cas d’emergències pels
riscos esmentats. C oordinar la gestió integra.

208,00

OBJECTIU 2.1.

Incrementar els nivells d’eficàcia dels mitjans d’extinció d’incendis forestals, minimitzant
les superfícies afectades els dies de risc alt.

102,20
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Els indicadors d’execució del programa 221.10 mostren uns valors per damunt del
que s’havia previst, de manera que reflecteixen un assoliment dels objectius del 155 %. Cal
destacar l’objectiu 1.1 “Elaborar, implantar i actualitzar els plans d’emergència davant dels
riscos, la competència dels quals té la Generalitat. Dirigir els plans i els recursos en cas
d’emergències a causa dels riscos esmentats. Coordinar la gestió integra”, atés que la seua
execució duplica la previsió que se n’havia fet inicialment.
Programa 222.10. “Seguretat pública: Policia de la Generalitat i Policia Local”
Execució: 114,10 %

PROGRAMA 22210 SEGURETAT PÚBLICA: POLICIA DE LA GENERALITAT I POLICIA LOCAL

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Incrementar les inspeccions en matèria competencial de Generalitat per mitjà de la Policia de la
Generalitat.

147,95

OBJECTIU 2.1.

Dirigir operativament i gestionar la Policia de la Generalitat.

120,73

OBJECTIU 2.2.

Garantir la seguretat del patrimoni valencià.

100,00

OBJECTIU 2.3.

Garantir la seguretat de béns i persones.

100,00

OBJECTIU 2.4.

Lluitar contra la violència de gènere, de menors i contra els delictes d’odi.

134,70

OBJECTIU 3.1.

Nova llei de coordinació de policies locals de la C omunitat Valenciana.

OBJECTIU 3.2.

Dur a terme l’actualització normativa.

60,00

OBJECTIU 3.3.

Fomentar la participació de les corporacions locals amb les forces i cossos de seguretat.

82,04

OBJECTIU 3.4.

C oordinar els C ossos de Policia Local de la C omunitat Valenciana.

OBJECTIU 4.1.

Efectuar el reconeixement de les víctimes del terrorisme.

OBJECTIU 5.1.

Desenvolupar la normativa.

OBJECTIU 5.2.

Dur a terme el control de la seguretat d’espectacles, activitats i establiments públics.

OBJECTIU 5.3.

C ontrolar el compliment de la normativa per establiments públics.

OBJECTIU 5.4.

Òrgans consultius, d’assessorament i de control.

100,00

OBJECTIU 5.5.

Aplicar la normativa sobre pirotècnia.

481,11

OBJECTIU 5.6.

Aplicar la normativa sobre seus festeres.

51,97

OBJECTIU 5.7.

Formació.

66,67

OBJECTIU 5.8.

Servei específic d’admissió.

0,00

120,13
0,00
50,00
122,90
88,94

226,58

Els indicadors d’execució del programa 222.10 mostren uns valors de consecució per
damunt del que s’havia previst, i reflecteixen un assoliment dels objectius del 114 %. En
relació amb l’execució dels objectius del programa, cal destacar com a rellevants les
actuacions següents:
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OBJECTIU 1.1. – INDICADOR 1. En l’àmbit de la gestió de la Policia de la Generalitat,
les inspeccions policials s’han incrementat significativament respecte al que s’havia previst
per al 2017, ja que des de la Policia de la Generalitat s’ha fet un esforç considerable en
l’actuació en matèries de medi ambient, protecció del patrimoni valencià, espectacles i
establiments públics, joc, atenció a la ciutadania, i lluita contra la violència de gènere, contra
menors i contra delictes d’odi.
OBJECTIU 3.2 – INDICADOR 2. La regulació de les juntes locals de seguretat es
preveu en el Reial decret 1087/2010, de 3 de setembre, pel qual s’aprova el reglament
corresponent. Aquestes juntes locals de seguretat són òrgans de cooperació de les diverses
forces i cossos de seguretat en l’àmbit territorial del municipi, que resulten de gran utilitat en
l’efectivitat del servei públic de seguretat. La normativa que les regula estableix que un de
les persones membres serà designada en representació de la Comunitat Autònoma, per la
qual cosa el nomenament de representants i de sessions varia segons les convocatòries
d’aquests òrgans municipals, que s’han incrementat durant el 2017 de manera superior a la
que s’havia previst.
Respecte a l’OBJECTIU 4.1, cal assenyalar que és la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, després de l’aprovació
del reglament orgànic i funcional per Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, la
competent en matèria de víctimes del terrorisme.
OBJECTIU 5.1 – INDICADOR 1: l’elaboració de la normativa sobre el Consell de
Festes Tradicionals està aturada, ja que hi ha objectius i prioritats normatives més
necessàries ara mateix (modificació del Reglament d’espectacles públics, modificació del
Reglament de bous al carrer, socorrisme en piscines, etc.). Aquesta circumstància afecta
també l’objectiu 5.4, indicadors 3 i 4.
OBJECTIU 5.5 – INDICADOR 3: la gran diferència entre el que s’havia previst i el que
ha esdevingut finalment és una estimació real basada en el nombre de telefonades i de
correus electrònics diaris que es reben per al tema dels CRE. Un còmput objectiu mostra vint
telefonades i correus al dia.
OBJECTIU 5.6 – INDICADOR 2: la diferència important entre els 76 estimats i els 3
efectuats la tenim en el fet que ha sigut durant els anys anteriors al 2017 quan gran part
dels municipis de la Comunitat Valenciana han sol·licitat l’alta del seu operador. La mitjana
ens indicava 76 anuals, si bé, ara, una vegada donada aquesta alta per al gruix de localitats,
el que demanen els ajuntaments és el canvi d’operadors. El 2017 com s’ha indicat, només
s’han sol·licitat 3 modificacions.
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Programa 222.20 “Formació IVASPE”
Execució: 114,26 %

PROGRAMA 22220 FORMACIÓ IVASPE

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Desenvolupar la normativa.

OBJECTIU 1.2.

Policia Local i altres tipus de personal de seguretat pública.
Formació.

104,94

OBJECTIU 1.3.

Personal d’emergències. Formació.

129,94

OBJECTIU 1.4.

Efectuar l’homologació de cursos de formació.

91,67

OBJECTIU 1.5.

C ISE. Investigació en seguretat i emergències.

144,48

OBJECTIU 1.6.

Biblioteca IVASPE.

134,56

80,00

La major part d’objectius del programa 222.10 mostren uns valors d’execució per
damunt del que s’havia previst, i els que no han aconseguit la seua previsió n’han arribat a
una execució de, com a mínim, el 80 %. En conseqüència, cal destacar, com a rellevants, les
actuacions següents:

-

En relació amb l’objectiu 1.1, s’ha aprovat el 13 de desembre de 2017 la Llei de

coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, i s’ha elaborat l’esborrany del
Reglament de l’IVASPE, que es tramitarà el 2018.
-

Quant a la formació, es fa una relació d’algunes de les actuacions desenvolupades

sobre aquest tema: cursos monogràfics, que s’impartiran a diversos municipis de la
Comunitat Valenciana, dirigits a la Policia Local i a la policia de la unitat adscrita (88
cursos monogràfics) i al personal de serveis essencials i complementaris d’emergències
(119 cursos monogràfics); Curs Bàsic d’Accés a la Categoria d’Agent; cursos d’accés a la
categoria d’oficial; cursos d’accés a l’escala tècnica i superior; Diploma d’Especialista en
matèria de Racisme i Xenofòbia; Diploma d’Especialització en Violència de Gènere, i a
més, s’ha signat un conveni de formació en violència de gènere amb la Diputació de
València, etc.
-

En relació amb l’objectiu 1.5 i 1.6, cal destacar la dotació destinada a la concessió de

beques anuals per a treballs i estudis d’investigació relacionats amb la seguretat pública
i les emergències, amb l’objectiu d’una especialització de professionals més alta i d’un
impuls de la institució. Per això, les persones destinatàries d’aquestes ajudes col·laboren
en el desenvolupament i la difusió del centre de documentació de l’IVASPE, i de la
millora i l’actualització dels programes docents.
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Programa 112.40 “Relacions externes”
Execució: 238,82 %

PROGRAMA 11240 RELACIONS EXTERNES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Facilitar i impulsar l’acció coordinada del C onsell en l’àmbit exterior
i amb la Unió Europea.

349,03

OBJECTIU 2.1.

Enfortir el lobby i la projecció exterior de la C omunitat Valenciana
reforçant la presència i la veu de la C omunitat en els fòrums
europeus i internacionals, i el seu prestigi i imatge en l’àmbit
exterior, especialment per mitjà de l’oficina de Brusel·les.

271,59

OBJECTIU 3.1.

Potenciar les relacions del C onsell i la seua administració, amb
l’Administració de l’Estat i la de les C omunitats Autònomes.

95,83

Els indicadors d’execució d’aquest programa mostren uns valors de consecució molt
per damunt del que s’havia previst.
En el marc de l’objectiu 1.1. Facilitar i impulsar l’acció coordinada del Consell en
l’àmbit exterior i amb la Unió Europea, cal destacar l’impuls que s’ha donat des d’aquest
centre directiu a la Comissió Interdepartamental, ja que actuat per a coordinar l’acció del
Consell tant en l’àmbit exterior com a la Unió Europea. A més, s’ha dut a terme un esforç
addicional, d’acord amb el moment intermedi de la Comissió Juncker, esforç caracteritzat per
una gran activitat tant en la publicació de convocatòries de subvencions com de propostes
normatives per al compliment de les seues prioritats.
Quant a l’objectiu 2.1. Enfortir el lobby i la projecció exterior de la Comunitat
Valenciana, reforçant la presència i la veu de la Comunitat en els fòrums europeus i
internacionals, i el seu prestigi i imatge en l’àmbit exterior, especialment per mitjà de
l’oficina de Brussel·les, cal assenyalar les 329 reunions de treball efectuades amb institucions
i entitats de la UE i les 19 activitats desenvolupades per l’oficina de la Comunitat Valenciana
a Brussel·les.
Finalment, en relació amb l’objectiu 3.1. Potenciar les relacions del Consell i la seua
administració, amb l’Administració de l’Estat i la de les comunitats autònomes, les vies per a
dur a terme aquest objectiu venen determinades per:
- La Comissió Mixta de Traspàs de Competències
- Les Cartes de Cooperació
- Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l’Estat - Generalitat

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80% i el 100%
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Programa 121.20 “Alta Direcció i Serveis Generals”
Execució: 93,75 %

PROGRAMA 12120 ALTA DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

C oordinar-se amb els centres directius de la Presidència per a aconseguir l’agilitat i l’eficiència més elevades en la

OBJECTIU 1.2. tramitació de les iniciatives de control i impuls parlamentari i en actuacions de caràcter transversal.

Donar suport administratiu i tècnic als òrgans superiors i centres directius de la Presidència de la Generalitat per a

OBJECTIU 2.1. facilitar l’execució dels programes i les polítiques desenvolupats per la Presidència de la Generalitat.

87,50

100,00

Objectiu 1.1. Coordinar-se amb els centres directius de la Presidència per a aconseguir
l’agilitat i l’eficiència més elevades en la tramitació de les iniciatives de control i impuls
parlamentari i en actuacions de caràcter transversal.
En relació amb aquest objectiu cal destacar que, l’any 2017, s’ha prorrogat la
contestació del 12,76 % de les iniciatives parlamentàries de la Presidència (155 sobre 1214
iniciatives), i s’han elaborat la totalitat dels informes sol·licitats per la Sotssecretària.
Objectiu 2.1. Donar suport administratiu i tècnic als òrgans superiors i centres directius de la
Presidència de la Generalitat per a facilitar l’execució dels programes i les polítiques
desenvolupats per la Presidència de la Generalitat.
Indicador 1. Tramitació d’expedients de contractació. Propostes tramitades / Acolliments
Pel que fa a la contractació menor, el 2017, els diversos centres directius de la
Presidència van proposar, i s’han tramitat per la Sotssecretaria, per mitjà del Servei de
Contractació i Assumptes Generals, un total de 198 contractes menors, dels quals, 2 són
contractes d’obres, 71 són contractes de subministraments i 125 són contractes menors de
serveis. L’execució ha sigut del 100 % de les propostes efectuades.
Quant a la resta de procediments d’adjudicació, exclosos els contractes menors,
s’han proposat i s’han tramitat 19 contractes de serveis, 8 contractes de subministraments i
1 contracte d’obres, la qual cosa implica un total de 28 contractes majors i, per tant, s’ha
executat el 100 % de les licitacions proposades.
Atés que en aquest indicador no consta un apartat perquè queden reflectides les
propostes d’encàrrecs de gestió a ens instrumentals de la Generalitat, s’ha d’evidenciar que
s’han tramitat 11 encàrrecs de gestió el 2017, el 100 % de les propostes.
Indicador 2. Gestió del Registre Unificat de Factures. Factures registrades / Acolliments
Al llarg de l’exercici 2017 s’efectuaran informes periòdics i de seguiment i
actualització del Registre Unificat de Factures (RUF) amb la finalitat de col·laborar en el
càlcul i la reducció del període mitjà de pagament.
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S’han efectuat informes per a la Viceintervenció de Comptabilitat per a la Tresoreria
de la Generalitat, i es va atendre i es va respondre les actuacions dutes a terme per al
control intern del RUF.
Indicador 3. Supervisió del Registre d’entrada de documents. Documents registrats / rebuts
El Registre General de la Presidència ha rebut i registrat un total de 18.040 entrades
el 2017 (documentació presencial, correu i valisa). A això cal afegir els 905 registres
departamentals d’entrada via electrònica de la Generalitat i via ORVE.
La gestió d’aquests, amb el trasllat de la documentació als corresponents centres
directius, conselleries o administracions públiques competents, s’ha efectuat en el 100 %
dels casos.
Indicador 4. Elaboració d’informes d’execució pressupostària per als centres gestors
Entre les actuacions dirigides als diversos centres directius, a més dels informes
mensuals d’execució pressupostària i l’informe previ a l’inici de l’exercici, s’efectua un
informe de tancament per a avaluar els resultats de la gestió pressupostària i la seua
incidència en l’èxit dels objectius proposats.
D’altra banda, també en relació directa amb els centres gestors, es duen a terme
funcions d’assessorament tècnic i administratiu en totes les matèries que els puguen afectar,
així com de comunicació diària amb cada departament de la seua situació comptable.
Indicador 5. Actuacions de control i seguiment de les caixes fixes
S’ha donat resposta, al llarg del 2017, a 4 informes d’al·legacions corresponents al
control financer permanent mensual de les diverses caixes fixes adscrites a Presidència.
Es va respondre també a l’informe de control financer permanent de l’exercici 2016.
Indicador 6. Informes en resposta a les sol·licituds derivades de l’activitat parlamentària.
Informes elaborats/sol·licitats
El 2017, per mitjà del Gabinet Tècnic, s’ha rebut en la Sotssecretaria, petició
d’informació referent a 44 preguntes parlamentàries i sol·licituds de documentació
presentades pels diversos grups parlamentaris de les Corts.
Indicador 7. Depuració
elaborats/sol·licitats

del

Sistema

de

Registre

Unificat

de

Factures.

Informes

Durant l’exercici 2017 s’han efectuat 9 actuacions de depuració sobre el Registre
Unificat de Factures de la Generalitat (RUF), i s’han regularitzat les situacions de les factures
susceptibles d’esmena.
Indicador 8. Expedients derivats de sentències fermes. Expedients tramitats/rebuts
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A petició d’altres departaments s’efectuen habitualment estudis i informes de
liquidació, així com la tramitació i proposta de pagament de 6 expedients de sentències
d’interessos derivats de procediments judicials.
S’han tramitat també 5 expedients, i n’esperem sentència ferma.
Indicador 9. Elaboració d’informes comptables per a altres òrgans de l’Administració.
Informes elaborats/sol·licitats
S’han efectuat al llarg del 2017, a sol·licitud de la Intervenció Delegada: dos
informes relatius al control financer permanent del 2016; 6 informes comptables relatius al
subsistema d’obligacions pendents d’aplicar a pressupost, així com altres, per exemple el
qüestionari CIMCA, de periodicitat mensual. A requeriment del Ministeri, per mitjà de la
Intervenció Delegada: un informe sobre les causes de la variació de la despesa meritada en
un període determinat. I a instàncies d’altres conselleries: un informe sobre les previsions en
el moment del tancament de l’exercici pressupostari.
D’altra banda, en relació als ingressos i les fonts de recursos, es duen a terme
actuacions de seguiment i control que en garantisquen la correcta aplicació al pressupost.
Indicador 10. Tramitació de modificacions pressupostàries. Expedients tramitats/sol·licitats
El 2017 s’han realitzat onze expedients de modificació pressupostària en relació als
pressupostos aprovats per a la secció 05, majoritàriament a sol·licitud dels centres gestors,
amb la finalitat d’optimitzar la utilització dels recursos disponibles per a aconseguir els
objectius proposats.
S’han tramitat també 12 expedients a instàncies de la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic, 8 dels quals afectes a la secció 06, i 4 associats a la secció 20.
Indicador 11. Tramitació de disposicions de caràcter general i d’actes administratius.
Expedients tramitats / procediments instats
Estan en tramitació el 100 % de les disposicions de caràcter general i actes
administratius.
Indicador 12. Tramitació de convenis i acords. Expedients tramitats / procediments instats
Estan en tramitació el 100 % dels actes administratius i dels convenis i acords
iniciats pels òrgans superiors i centres directius de la Presidència o, si escau, per les entitats
del sector públic que la Presidència té adscrites i respecte de les quals no s’ha desistit, la
tramitació de la qual correspon a la Sotssecretària.
Indicador 17. Propostes de modificació de relació de llocs de treball. Expedients tramitats /
propostes rebudes
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Durant l’exercici 2017 s’han tramitat 21 propostes de modificació de la RPT de la
Presidència de la Generalitat. S’han tramitat amb caràcter immediat totes les propostes
rebudes.
Indicador 18. Resolucions sobre incidències en l’horari de treball (reduccions i flexibilitat).
Expedients resolts / sol·licituds
Durant l’exercici 2017 s’han tramitat 119 expedients en matèria de reducció de
jornada i flexibilitat horària, dels quals:
- 13 expedients són de flexibilitat horària.
- 106 expedients són de reducció horària.
Tots s’han resolts en termini, després de la sol·licitud de les persones interessats.
Indicador 19. Procediment de provisió de llocs de treball. Expedients tramitats / Propostes
rebudes
Durant l’any 2017 s’han tramitat en termini totes les propostes rebudes, que han
sigut 168, i que corresponen a:
- 3 reintegraments
- 119 comissions de serveis
- 23 adscripcions provisionals
- 12 sol·licituds de provisió de llocs mitjançant funcionaris interins
- 2 expedients de selecció de personal interí per procediment de l’article 8 de l’Ordre
de borses de treball
- 3 convocatòries de provisió de llocs de lliure designació i 2 resolucions de
cessament per lliure designació
- 6 expedients de nomenament i/o cessament de personal eventual
Programa 111.70 Gabinet d’Organització
Execució: 83,99 %

PROGRAMA 11170 GABINET D’ORGANITZACIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Assistir el president i reforçar la imatge institucional de la Generalitat.

OBJECTIU 1.2.

Subvencions del president per raons d’interés públic, social, econòmic, humanitari i altres justificades que per les
seues característiques en dificulten la convocatòria pública.

OBJECTIU 1.3.

Promoure, per als universitaris i universitàries, la realització de programes de postgrau, màster o doctorat.

%
D’EXECUCIÓ
40,97
181,00
30,00

L’execució dels objectius d’aquest programa es va situar pràcticament en el 84 %, i
per tant, es va aproximar als valors que s’havien previst; tot això com a conseqüència
d’adequar les previsions en el pressupost de 2017 a les actuacions dutes a terme en
l’exercici 2016.
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Objectiu 1.1. Assistir el President i reforçar la imatge institucional de la Generalitat.
Indicador 1. Actuacions en l’agenda del President.
S’han registrat un total de 711 actuacions amb presència del President.
Indicador 2. Audiències rebudes.
Les audiències rebudes han sigut un total de 119. Aquesta actuació ve marcada per
l’agenda preestablida del President.
Indicador 3. Comunicacions de la ciutadania
Quan a les comunicacions de la ciutadania, se n’han efectuat un total de 6.961. En
aquest cas, a més de donar resposta a totes les qüestions plantejades de la ciutadania en
coordinació amb altres departaments de la Generalitat segons quin fora l’assumpte que calia
resoldre, es preveuen les comunicacions amb altres conselleries per actes en què es
requereix la presència del President o bé se’n delega l’assistència en altres càrrecs. Aquestes
actuacions venen marcades per l’agenda del President i per l’agenda de les conselleries en
funció de la matèria en qüestió.
Objectiu 1.2. Subvencions del President per raons d’interés públic, social, econòmic,
humanitari i altres justificades que per les seues característiques en dificulten la convocatòria
pública
Es tracta de fomentar les activitats que per les seues característiques tinguen un
contingut de caràcter social, econòmic, humanitari i d’interés públic. Hem tingut una
execució del 181 % del valor establit per a aquest objectiu, el que implica haver arribat a un
gran nombre d’entitats de caràcter sociocultural, en concret s’han gestionat 145 expedients,
de manera que s’ha executat pràcticament el 100 % del pressupost destinat a aquest efecte.
Objectiu 1.3. Promoure, per als universitaris i universitàries, la realització de programes de
postgrau, màster o doctorat.
En aquest objectiu es consideraven dos tipus de beques, les beques “Premium”,
pensades per a estudiants que han finalitzat els seus estudis i poden consolidar la seua
formació a l’estranger. Aquestes beques no s’han dut a terme.
I també les beques per a la realització de pràctiques professionals en protocol, de les
quals han sigut beneficiàries sis persones, de manera que s’ha aconseguit un 60 % del valor
que s’havia establit. En aquest cas no va hi haver més persones candidates que compliren
els requisits per a poder optar a la resta de les places oferides per Presidència.
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Programa 462.10 Relacions informatives
Execució: 93,75 %

PROGRAMA 46210 RELACIONS INFORMATIVES

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

%
D’EXECUCIÓ

Impulsar l’emissió d’informació institucional tant
de la Presidència com del C onsell.

93,75

Respecte als indicadors d’execució del programa 462.10 “Relacions informatives”, cal
destacar-ne el compliment íntegre de pràcticament tots aquests, és a dir, s’ha completat
l’elaboració de totes les activitats, els informes, els missatges i les actuacions que s’havien
previst en cadascun dels indicadors al llarg de l’exercici 2017. Únicament caldria plantejar la
conveniència de continuar incloent l’indicador 8 (Procediments de seguiment i avaluació), ja
que el passat exercici no s’assenyalava i en l’actualitat només es compleix parcialment.
Programa 751.10 Ordenació i promoció del turisme
Execució: 82,66 %

PROGRAMA 75110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL TURISME

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Tramitar una llei de turisme nova i modificar determinats decrets,
de manera que s’hi incorporen criteris europeus d’armonització i
d’unitat del mercat, i requisits nous que facen més competitiva
l’oferta turística valenciana.

OBJECTIU 2.1.

Aplicar i posar en marxa els nous decrets reguladors de l’oferta
d’allotjament de la C omunitat Valenciana.

100,00

OBJECTIU 3.1.

Efectuar el control del compliment de la normativa turística i
l’atenció a les persones usuàries.

123,67

OBJECTIU 4.1.

Verificar el grau de compliment de la normativa vigent en protecció
d’incendis en establiments turístics.

OBJECTIU 5.1.

Declaracions d’interés turístic.

116,67

OBJECTIU 6.1.

Harmonitzar els requisits d’accés a la professió de guia de turisme.

100,00

OBJECTIU 7.1.

Actualitzar el Registre General d’Empreses, Establiments i
Professions Turístiques.

116,40

OBJECTIU 8.1.

Fer conéixer l’oferta turística rural i d’interior.

83,33

21,25

0,00
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L’execució dels objectius del programa 751.10 es va situar en el 82 %, i per tant, no
es van aconseguir íntegrament els objectius amb els valors que s’havien previst.
Objectiu 1.1. Tramitar una llei de turisme nova i modificar determinats decrets, de manera
que s’incorporen criteris europeus d’harmonització i d’unitat de mercat, i requisits nous que
facen més competitiva l’oferta turística valenciana.
Indicador 1. Elaboració i tramitació d’una llei de turisme nova de la Comunitat Valenciana.
El text normatiu, convertit en projecte de llei, es va publicar en el Butlletí Oficial de
les Corts Valencianes el passat 24 de novembre de 2017.
Indicador 2. Modificació de l’Ordre reguladora dels distintius corresponents a les empreses
turístiques de la Comunitat Valenciana.
El Decret 2/2017, de 24 de gener, del president de la Generalitat, pel qual
s’estableixen els distintius corresponents a les empreses i establiments turístics, s’ha publicat
en el DOGV de data 15 de febrer de 2017, i s’han adaptat aquest distintius a les figures i
classificacions noves que contenen els decrets. Aquest decret substitueix l’Ordre 2/2010, per
la qual s’estableixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de
la Comunitat Valenciana.
Indicador 3. Adequació de la normativa autonòmica sobre viatges combinats.
El text normatiu es troba pendent de l’informe de l’Advocacia. Pretén adequar a la
normativa comunitària el règim de garanties per al consumidor en cas d’incompliment per
part de les agències de viatges del que s’haja contractat, especialment en el cas
d’insolvència.
La norma es pretén adaptar també a la Directiva 2015/2302, del Parlament Europeu i
el Consell.
Objectiu 2.1. Aplicar i posar en marxa dels nous decrets reguladors de l’oferta d’allotjament
de la Comunitat Valenciana.
Indicador 1. Reclassificació dels establiments d’allotjament turístic de la Comunitat
Valenciana.
El Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regulador dels establiments hotelers
de la Comunitat Valenciana; el Decret 184/2014, de 31 d’octubre, del Consell, regulador
d’allotjament turístic rural a l’interior de la Comunitat Valenciana, i el Decret 6/2015, de 23
de gener, del Consell, regulador dels càmpings i de les àrees de pernoctació en trànsit per a
autocaravanes de la Comunitat Valenciana, van concedir el termini d’un any per a adaptar
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els seus serveis i instal·lacions a allò que en aquests decrets es disposava, i va establir que,
si no es produïa, l’Administració turística els reclassificaria d’ofici.
En transcórrer els terminis concedits, els establiments d’allotjament turístic de la
Comunitat Valenciana, han sigut reclassificats i figuren en el Registre General d’Empreses,
Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana d’acord amb les modalitats
i categories que s’estableixen en els decrets esmentats.

Objectiu 3.1. Efectuar el control del compliment de la normativa turística i l’atenció a les
persones usuàries.
Indicador 1. Execució del Pla d’inspecció turística 2017.
El resultat de l’indicador es correspon amb el nombre d’actuacions dutes a terme per
la Inspecció Turística durant 2017 en el marc de l’activitat normal d’aquesta.
Objectiu 4.1. Verificar el grau de compliment de la normativa vigent en protecció d’incendis
en establiments turístics.

Indicador 1. Comprovació per la inspecció turística, de l’activitat de les empreses inscrites en
el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques.
Durant el 2017 s’han prioritzat les actuacions, de manera que s’han restringit les
verificacions d’incendis únicament a les lligades a la tramitació d’expedients sancionadors a
empreses d’allotjament.
Objectiu 5.1. Declaracions d’interés turístic.
Indicador 1. Tramitació de sol·licituds de declaració d’interés turístic.
L’indicador recull el nombre de declaracions d’interés turístic que s’han produït al
llarg de 2107, i depén de les sol·licituds presentades. L’indicador no recull les sol·licituds
sobre les quals, a pesar de trobar-se en tramitació, no ha recaigut resolució en data 31 de
desembre.
Objectiu 6.1. Harmonitzar els requisits d’accés a la professió de guia de turisme.
Indicador 1. Adaptació dels requisits d’accés a la professió de guia de turisme a la Comunitat
Valenciana i unitat de mercat.
L’indicador pretén posar en relleu l’eliminació gradual de requisits discriminatoris per
a accedir a l’exercici de la professió de guia turístic de la Comunitat Valenciana.
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Per resolució de 8 de maig de 2017 es van convocar proves d’habilitació de guia de
turisme de la Comunitat Valenciana. La convocatòria conté criteris d’harmonització de
requisits d’accés a les proves.
Objectiu 7.1. Actualitzar el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions
Turístiques.
Indicador 1. Comprovació per la Inspecció Turística de l’activitat de les empreses inscrites en
el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques.
El valor de l’indicador recull els resultats de la campanya d’actualització i depuració del
registre dels habitatges turístics inscrits en el registre en el període 1993-2010.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %
Programa 125.10 “Administració local i organització territorial del Consell”
Execució: 77,16 %

PROGRAMA 12510 ADMINISTRACIÓ LOCAL I ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL CONSELL

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis prestats a les administracions locals.

101,25

OBJECTIU 1.2.

Efectuar el desplegament normatiu del règim local valencià.

100,00

OBJECTIU 1.3.

Dur a terme el control de la legalitat dels actes i acords de les entitats locals de la C omunitat Valenciana.

141,87

OBJECTIU 2.1.

Millorar el sistema de relacions entre l’Administració local i l’Administració autonòmica mitjançant la promoció
de vies estables de cooperació.

41,29

OBJECTIU 3.1.

Exercir competències en matèria de funció pública local: personal funcionari amb habilitació de caràcter
nacional.

90,35

OBJECTIU 4.1.

Resoldre els conflictes que deriven de l’existència de termes municipals discontinus o de línies
intermunicipals.

50,00

OBJECTIU 5.1.

Assegurar la cohesió territorial i la vertebració de la C omunitat Valenciana, actuant de manera particular
sobre les zones més desfavorides d’aquesta.

OBJECTIU 6.1.

Regular i aprovar els símbols, els tractaments i els honors de les entitats locals.

OBJECTIU 7.1.

C oordinar l’activitat de l’Administració de la Generalitat a la província.

OBJECTIU 7.2.
OBJECTIU 7.3.

Actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació amb l’Administració general de l’Estat, la
diputació i els ajuntaments de la província, sense perjudici d’altres mecanismes de cooperació i col·laboració
que s’havien previst legalment.
Transmetre i executar, si és procedent, les ordres i directrius que reben de Presidència o d’altres
conselleries per mitjà d’aquesta.

0,00
24,00
100,00
100,00
100,00

Objectiu 1.1. Millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis prestats a les administracions locals.
Indicador 1. Assessorament jurídic a les entitats locals per a millorar l’eficàcia de la seua
gestió. Emissió d’informes jurídics per escrit, via adreça electrònica, consultes telefòniques,
visites, etc.
S’ha pres en consideració per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador el
nombre total d’informes jurídics efectuats a petició de les entitats locals, així com el nombre
de consultes d’assessorament assolides directament via telefònica o via correu electrònic.
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Objectiu 1.2. Efectuar el desenvolupament normatiu del règim local valencià.
Indicador 1. Modificació de la llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat
Valenciana.
S’ha indicat un percentatge d’execució del 100%, atés que per Llei 21/2017, de 28
de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la
Generalitat, es va modificar la Llei 8/2010 quant al règim electoral de les entitats locals
menors de la Comunitat Valenciana.
No obstant això, encara que apareix un únic indicador, durant l’exercici 2017 s’han
executat, a més de tot el que s’havia previst, les actuacions següents de desenvolupament
normatiu del règim local valencià:
Pla del Fons de Finançament de les Entitats Locals, aprovat pel Consell el 27/01/2017
(DOGV núm. 7970 de 01/02/2017) i estructurat en tres parts: (1) el Fons de Cooperació
Municipal Incondicionat, (2) les línies de participació en els fons europeus i (3) les línies de
finançament per a projectes municipals (27/01/2017).
Decret 51/2017, de 7 d’abril, del Consell, pel qual es regula el Fons de Cooperació
Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana (DOGV número 8018, de 10/04/2017).
Avantprojecte de Llei de mancomunitats de la Comunitat Valenciana (aprovat pel
Consell el 5/05/2017), actualment en fase tramitació parlamentària.
Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i del procediment
per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana
(DOGV número 8068, de 22/06/2017).
Tenint en compte el total de normes de desenvolupament normatiu del règim local
valencià aprovades durant l’exercici 2017 per tal de calcular el grau d’execució d’aquest
indicador, considerem el percentatge d’execució és superior al 100 %.
Objectiu 1.3. Dur a terme el control de la legalitat dels actes i acords de les entitats locals de
la Comunitat Valenciana.
Indicador 1. Funcions de control de l’actuació dels ajuntaments d’acord amb la legalitat
vigent atribuïda per la legislació bàsica estatal. Examen dels actes i acords de les entitats
locals de la Comunitat Valenciana.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’han pres en consideració el
total d’actes, acords, resolucions, inventaris i reglaments remesos per les entitats locals de la
Comunitat Valenciana.
Indicador 2. Funcions de modificació i anul·lació dels actes per infraccions de l’ordenament
jurídic. Ampliació de documentació, informes, requeriments jurídics i impugnacions davant
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador s’han tingut en compte el total
d’expedients realitzats sobre ampliació d’informació (sol·licitud de plantilles de personal),
inclosos els informes de legalitat efectuats sobre aquest tema.
Indicador 3. Funcions de control sobre el patrimoni local. Preses de coneixement i
autoritzacions sobre les alienacions, permutes, cessions gratuïtes dels béns locals.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador s’han pres en consideració el total
d’expedients realitzats en matèria de control sobre el patrimoni local.
Indicador 4. Funcions de control en matèria expropiatòria. Declaració d’urgent ocupació.
S’ha pres en consideració per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador el total
d’expedients realitzats en matèria de declaració d’ocupació urgent en els expedients
expropiatoris promoguts per les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
Objectiu 2.1. Millorar el sistema de relacions entre l’Administració local i l’Administració
autonòmica mitjançant la promoció de vies estables de cooperació.
Indicador 1. Funcions de cooperació entre la Generalitat i les entitats locals en matèria
competencial. Tramitació dels informes d’inexistència de duplicitat (art. 7.4 LBRL).
S’ha pres en consideració el nombre d’expedients resolts, en els quals s’ha emés
l’informe corresponent per part de la Direcció General d’Administració Local, una vegada
rebuts els informes de les conselleries competents per raó de la matèria, independentment
del nombre d’expedients iniciats, que és molt superior.
Objectiu 3.1. Exercir competències en matèria de funció pública local: personal funcionari
amb habilitació de caràcter nacional.
Indicador 1. Funcions en matèria de creació i classificació de llocs reservats a HN. Gestió
d’expedients de creació, classificació, amortització, dispensa i exempció de llocs reservats a
HN.
S’ha pres en consideració per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador el total
d’expedients tramitats i resolts.
Indicador 2. Funcions en matèria de provisió temporal. Nomenaments provisionals,
comissions de servei, acumulació de funcions, nomenaments persones interines i accidentals.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’ha pres en consideració el total
d’expedients tramitats i resolts.
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Indicador 3. Funcions en matèria de provisió definitiva: concursos. Publicació i coordinació
del concurs ordinari que es convoca anualment.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’ha pres en consideració el total
d’expedients tramitats i resolts.
Indicador 4. Funcions en matèria de provisió definitiva: mèrits. Expedients de reconeixement
i inscripció de mèrits de determinació autonòmica.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’ha pres en consideració el total
d’expedients tramitats i resolts.
Indicador 5. Funcions en matèria de provisió definitiva: Registre. Gestió coordinada amb el
Ministeri d’Hisenda i Administració Pública del Registre de Personal Funcionari amb HCN.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’ha pres en consideració el total
d’expedients tramitats i resolts.
Indicador 6. Funcions en matèria disciplinària. Gestió d’Expedients disciplinaris d’HCN.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’ha pres en consideració el total
d’expedients tramitats i resolts.
Objectiu 4.1. Resoldre els conflictes derivats de l’existència de termes municipals discontinus
o de línies intermunicipals.
Indicador 1. Funcions en matèria d’alteració de termes. Gestió d’expedients d’alteració de
termes.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’ha pres en consideració el total
d’expedients tramitats i resolts.
Objectiu 5.1. Assegurar la cohesió territorial i la vertebració de la Comunitat Valenciana,
actuant de manera particular sobre les zones més desfavorides d’aquesta.
Hi ha un únic indicador, Funcions de foment adscrites als municipis amb població inferior a
3.000 habitants. Gestió d’ajudes adscrites al sosteniment de despeses corrents.
Sobre aquest tema cal assenyalar que en el pressupost de 2017, finalment, no es va
incloure la línia d’ajudes adscrites a municipis amb població inferior de 3.000 habitants, en
quedar integrada dins del Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat
Valenciana. Les línies incloses en les transferències corrents del pressupost de 2017 han
sigut les següents:
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- T049 “Federació Valenciana de Municipis i Províncies”, el destinatari de la qual és
l’entitat esmentada, per ser l’associació d’entitats locals de la Comunitat amb més
implantació.
- T1814 “Foment i manteniment de l’associacionisme municipal”, els destinataris de
la qual són les mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
- T4230 “Fons de Cooperació Municipal”, els destinataris de la qual són tots els
municipis de la Comunitat.

Objectiu 6.1. Regular i aprovar els símbols, els tractaments i els honors de les entitats locals.
Indicador 1. Funcions en matèria d’heràldica i vexil·lologia. Aprovació d’escuts i banderes.
S’ha pres en consideració per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador el total
d’expedients d’aprovació d’escuts i banderes aprovats.
Objectiu 7.1. Coordinar l’activitat de l’Administració de la Generalitat a la província.
Indicador 1. Actuacions sobre millores i de coordinació.
S’ha pres en consideració per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador el
nombre d’actuacions de les delegacions territorials del Consell a Alacant i a Castelló.
Objectiu 7.2. Actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació amb
l’Administració general de l’Estat, la diputació i els ajuntaments de la província, sense
perjudici d’altres mecanismes de cooperació i col·laboració que s’havien previst legalment.
Indicador 1. Actuacions sobre millores i de coordinació.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’ha pres en consideració el
nombre d’actuacions dutes a terme per les delegacions territorials del Consell a Alacant i a
Castelló, així com pel Servei de Coordinació amb les Diputacions Provincials i Mancomunitats.
Objectiu 7.3. Transmetre i executar, si és procedent, els mandats i directrius que es reben
de Presidència o d’altres conselleries per mitjà d’aquella.
Indicador 1. Actuacions relatives a la necessitat de millores.
Per a calcular el grau d’execució d’aquest indicador, s’ha pres en consideració el
nombre d’actuacions de les delegacions territorials del Consell a Alacant i a Castelló.
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Programa 462.30 “Consell Assessor de Ràdio Televisió Espanyola”
Execució: 0 %

PROGRAMA 46230 CONSELL ASSESSOR DE RADIOTELEVISIÓ ESPANYOLA

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Garantir el funcionament del consell assessor per al compliment de les funcions que
s’estableixen en la seua llei de creació.

%
D’EXECUCIÓ
0,00

No s’ha pogut executar el programa 462.30, atés que, d’acord amb el Decret
71/2016, de 10 de juny, del Consell, van ser nomenats els membres del Consell Assessor de
RTVE a la Comunitat Valenciana, però durant 2017 no s’ha constituït aquest Consell, ni s’han
triat, mitjançant l’acord corresponent, els òrgans preceptius d’aquest consell: presidència,
vicepresidència i secretària, ni s’ha produït cap nomenament relatiu a aquests. Com a
conseqüència d’aquesta situació, no ha tingut lloc, ni s’ha convocat, cap reunió plenària del
Consell Assessor, la qual cosa implica que no hi haja cap execució pressupostària relativa a
la partida corresponent a aquest organisme. Per a 2018 no hi ha programa pressupostari en
relació amb el consell mencionat.

CONCLUSIONS
La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Presidència de la
Generalitat mostra que es van aconseguir, de mitjana, els seus objectius en un 120,90 %,
respecte del que s’havia previst.
No obstant això, el grau d’execució dels programes presenta una disparitat elevada,
derivada, principalment, de dos programes pressupostaris que presenten percentatges
d’execució fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del 126.20
“Assessorament i defensa en judici dels interessos de la Generalitat”, amb un grau
d’execució superior al 245,55 %, i del programa 462.30 “Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola”, que no es va arribar a implementar, per la qual cosa presenta un grau
d’execució del 0 %.
En qualsevol cas, l’execució per programes mostra que el 60 % d’aquests finalitzen
l’exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que s’havia previst. No obstant
això, el 13 % dels programes van presentar graus de compliment dels seus objectius per
davall del 80 %, en determinats casos conseqüència de circumstàncies sobrevingudes que no
era possible determinar en el moment de l’estimació dels valors inicials dels indicadors.
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Programes pressupostaris amb un
grau d’execució inferior al 80 %;
13,33%

Programes pressupostaris amb un
grau d’execució igual o superior al
100 %; 60,00%

Programes pressupostaris amb un
grau d’execució comprés entre el
80 % i el 100 %; 26,67%

L’anàlisi per centres gestors no difereix del que ja s’havia efectuat per programes
pressupostaris. Tal com podem observar en el gràfic adjunt, la majoria dels centres directius
assoleixen els objectius en el grau que s’havia previst, destacant la Direcció General de
Relacions amb la UE i l’Estat, que aconsegueix un percentatge d’execució del 233 %, en la
gestió del programa que presenta un dels millors graus d’execució sobre el previst.
També la Direcció General de Relacions amb les Corts presenta un grau de
compliment en els objectius molt per damunt del que s’havia previst, de manera que la seua
execució se situa, de mitjana, en un 176 %.
Per contra, la Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional,
presenta un grau d’execució del 68,31 %, un grau d’execució baix que ve determinat pel
grau d’execució tan baix del programa 462.30 “Consell Assessor de Ràdio Televisió
Espanyola”.
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INFORME D’EXECUCIÓ DE VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I
POLÍTIQUES INCLUSIVES. EXERCICI 2017

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Vicepresidència i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, segons els seus indicadors a 31 de desembre de
2017, mostra un grau d’execució per damunt del que s’havia previst, ja que s’han aconseguit
els objectius inicials en un 126,39 %.
No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, ja
que en va variar el grau de consecució entre el 229 % del programa 323.10 “Igualtat de
gènere” i el 77 % del programa 313.50 “Inclusió social”.
En funció del nivell de consecució, els programes pressupostaris es podrien classificar
en tres grups:

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o

superior. En aquest grup hi ha la majoria dels programes pressupostaris de la Conselleria,
com són el programa 311.10 “Direcció i Serveis Generals”, amb una execució del 167,91 %;
el programa 323.10 “Igualtat de gènere”, amb un grau d’execució del 228,85 %; el
programa 313.30 “Infància i adolescència”, amb una execució del 118,14 %; el programa
313.40 “Diversitat funcional”, amb una execució del 140,66 %; el programa 313.60 “Gestió
de centres de persones majors”, amb una execució del 113,39 %, i el programa 313.70
“Ordenació i prestacions de la dependència”, amb una execució del 102,71 %.

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el

80 % i el 100 %. Dins d’aquest grup s’integren dos programes pressupostaris: el programa
313.80 “Igualtat en la diversitat”, amb una execució del 98,13 %, i el programa 313.10
“Serveis socials”, amb una execució del 90,58 %.

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.

En aquest grup es troba el programa 313.50 “Inclusió social”, amb una execució del 77,10
%.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, segons el d’execució dels indicadors, a 31 de desembre de 2017.
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Programa 311.10 “Direcció i Serveis Generals”
Execució: 167,91 %

PROGRAMA 31110 DIRECCIÓ i SERVEIS GENERALS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Assistir i assessorar els òrgans directius, facilitant el compliment
dels objectius de la resta dels programes adscrits a la
Vicepresidència i C onselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

108,96

OBJECTIU 1.2.

Aconseguir el nivell més alt d’eficàcia en la gestió, l’assistència
tècnica, econòmica i administrativa dels programes i les polítiques
desenvolupades per les diverses direccions generals, així com la
millora dels procediments interns de tramitació i de gestió.

415,47

OBJECTIU 2.1.

Assessorar els òrgans directius sobre polítiques relatives al
funcionament dels centres i serveis de la seua competència.

100,00

OBJECTIU 3.1.

Gestionar els assumptes que ha de tractar el C onsell i la C omissió
de Persones Titulars de les Secretaries Autonòmiques i
Sotssecretaries.

123,68

OBJECTIU 4.1.

Efectuar l'impuls i col·laboració en els plans i projectes d’actuació de
la Vicepresidència i C onselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

91,46

En relació amb l’execució dels indicadors del programa pressupostari 313.30 en
l’exercici 2017 s’ha d’assenyalar que, com a regla general, es compleixen les previsions que
es tenien, llevat del cas de l’objectiu 1.2 “Aconseguir el nivell més alt d’eficàcia en la gestió,
l’assistència

tècnica,

econòmica

i

administrativa

dels

programes

i

les

polítiques

desenvolupades per les diverses direccions generals, així com la millora dels procediments
interns de tramitació i de gestió”, que està molt per damunt de les previsions que s’havien
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fet, especialment pel grau d’execució de l’indicador 17, relatiu a “Tramitació i resolució
d’expedients de responsabilitat patrimonial”, el qual ha experimentat un creixement
considerable.
Programa 323.10 “Igualtat de gènere”
Execució: 228,85 %

PROGRAMA 32310 IGUALTAT DE GÈNERE

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Impulsar i fomentar l’elaboració i la implantació dels plans d’igualtat en
les empreses i en altres entitats de la C omunitat Valenciana.

407,78

OBJECTIU 1.2.

Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques i actuacions de
la Generalitat

88,89

OBJECTIU 1.3.

Desenvolupar polítiques d’integració social de protecció de col·lectius de
dones en risc d’exclusió social.

237,78

OBJECTIU 1.4.

Fer visible la presència de les dones, sensibilitzar i conscienciar la
societat sobre la discriminació que pateixen i posar en marxa mesures
per a previndre-la i combatre-la

189,78

OBJECTIU 1.5.

Fomentar l’associacionisme femení.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Ampliar la xarxa de la Generalitat d’atenció social a víctimes de violència
i millorar-ne l’eficàcia.

414,51

OBJECTIU 2.2.

C ontribuir a eliminar tota la situació de violència sobre la dona.

163,20

Objectiu 1.1. Impulsar i fomentar l’elaboració i la implantació dels plans d’igualtat en les
empreses i en altres entitats de la Comunitat Valenciana.
Indicador 1.2. Visat de plans d’igualtat en empreses.
S’ha incrementat exponencialment la tramitació d’expedients relatius a plans
d’igualtat, des de l’exercici 2016, com a conseqüència de l’establiment de clàusules socials
en la contractació i en les subvencions.

Objectiu 1.4. Fer visible la presència de les dones, sensibilitzar i conscienciar la societat
sobre la discriminació que pateixen i posar en marxa mesures per a previndre-la i combatrela.
Indicador 1.6. Manteniment de la Xarxa d’Agents d’Igualtat.
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, el 2017, va crear la
Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat, que va posar en funcionament l’1 d’abril d’aquell any.
El Consell, per mitjà de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la
Igualtat de Gènere, considera que constitueix una prioritat per a aconseguir la igualtat real
entre dones i homes, el suport i l’impuls de les polítiques d’igualtat en l’àmbit local, per això,
entre els seus eixos d’actuació per a l’any 2018, considera necessari continuar amb la tasca
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que ha dut a terme la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat, de manera que es preveu la línia
de subvenció S515900 en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, per un
import total de 2.605.200 euros.
Durant l’exercici 2017, la relació d’ajuntaments que constaven en l’annex de la línia
mencionada arribava a 76, per una dotació d’un import total d’1.900.000 euros.
Finalment, en aquest exercici es van contractar 56 agents d’igualtat.
Municipis:
Ademús, Alacant, Alaquàs, Alcoi, l’Alcora, Alfafar, Algemesí, Almassora, Aspe, Ayora,
Benicarló, Burjassot, Borriana, Carcaixent, Castelló, Catarroja, Chiva, Crevillent, Cullera,
Dénia, el Campello, Elda (Institut Municipal de Serveis Socials), Elx, Gandia, Ibi, Llíria,
Manises, Montcada, Montanejos, Morella, Mutxamel, Oliva, Onda, Ontinyent, Paiporta, Petrer,
Picassent, el Pilar de la Horadada, la de Vallbona, Quart de Poblet, Requena, Riba-roja de
Túria, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Segorbe, Sueca, la Vall
d’Uixó, la Vila Joiosa, Vilafranca, Villar del Arzobispo, Villena, Vinaròs, Xàbia, Xàtiva i
Xirivella.

Programa 313.30 “Infància i adolescència”
Execució: 118,14 %

PROGRAMA 31330 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Impulsar el compliment de les mesures legislatives i les seues
modificacions, relacionades amb la protecció integral de la infància i
l’adolescència a la C omunitat Valenciana.

OBJECTIU 1.2.

C oordinar, en el marc local, els agents implicats en la detecció i
l’abordatge de les situacions de risc de desemparament infantil.

OBJECTIU 1.3.

Establir mesures d’atenció i suport a menors en situació de risc de
desprotecció.

OBJECTIU 2.1.

Revisar els procediments, els instruments i els mecanismes per a
millorar la presa de decisions, i l’efectivitat i l’agilitat d’aquestes, en
relació amb menors en situació de desprotecció social.

93,33

OBJECTIU 2.2.

Dur a terme una optimització i especialització en l’atenció a menors
des dels recursos d’adopció, acolliment familiar i acolliment
residencial.

188,32

OBJECTIU 2.3.

Potenciar l’acolliment familiar de menors.

238,67

OBJECTIU 3.1.

Donar suport als processos d’adopció. Valorar les idoneïtats i la

formació.

173,33

88,00
106,25

83,33

OBJECTIU 3.2.

Agilitzar i millorar la tramitació d’adopcions i la transparència
d’aquestes.

100,00

OBJECTIU 3.3.

Donar suport als processos d’acolliment.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Optimitzar els recursos de reeducació i reinserció social de menors
infractors.

89,58

OBJECTIU 4.2.

Afavorir la solució de conflictes extrajudicials de menors infractors.

25,00
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OBJECTIU 4.2.

Afavorir la solució de conflictes extrajudicials de menors infractors.

OBJECTIU 5.1.

Millora dels processos d’emancipació i d’autonomia personal de
menors.

100,00

OBJECTIU 6.1.

Promocionar els drets de la infància, la seua participació com a
ciutadania activa i el seu benestar.

150,00

25,00

En relació amb l’execució dels indicadors del programa pressupostari 313.30 en
l’exercici 2017, cal assenyalar que com a regla general es compleixen les previsions que es
tenien, llevat de l’objectiu 4.2 “Afavorir la solució de conflictes extrajudicials de menors
infractors”.
D’altra banda, l’execució d’alguns objectius està molt per damunt de la previsió que
s’havia fet, com és el cas de l’objectiu 2.3 “Potenciació de l’acolliment familiar de menors”,
especialment pel grau d’execució dels indicadors 1 i 2 relatius a “Accions i activitats de
difusió, captació i aproximació de l’acolliment familiar en família educadora a la població en
general” i a “Revisió i impuls de l’acord formalitzat entre conselleries d’ampliació de beneficis
famílies educadores i adhesió d’entitats col·laboradores”, que han experimentat un
creixement considerable. Així mateix, convé destacar els objectius següents, pel grau elevat
d’execució que presenten:


Objectiu 1.1. “Impulsar el compliment de les mesures legislatives i les seues
modificacions, relacionades amb la protecció integral de la infància i
l’adolescència a la Comunitat Valenciana.”



Objectiu 2.2. “Dur a terme una optimització i especialització en l’atenció a
menors des dels recursos d’adopció, acolliment

familiar i

acolliment

residencial”.


Objectiu 6.1. “Promocionar els drets de la infància, la seua participació com a
ciutadania activa i el seu benestar”.

Programa 313.40 “Diversitat funcional”
Execució: 140,66 %

PROGRAMA 31340 DIVERSITAT FUNCIONAL

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Promoure la integració en la vida social, laboral i cultural de les
persones amb diversitat funcional, afavorint-ne l’autonomia i la
independència amb els suports i les ajudes necessaris.

OBJECTIU 1.2.

Millorar les condicions de vida i fomentar la qualitat de vida
independent de les persones amb diversitat funcional.

OBJECTIU 1.3.

OBJECTIU 1.4.

Establir mesures preventives dirigides a impedir que es produïsca
un deteriorament físic, sensorial, intel·lectual o mental de les
persones, així com evitar que aquest deteriorament cause una
discapacitat.
Millorar les potencialitats de les persones, afavorir la interacció
entre la persona afectada i el seu entorn amb l’eliminació de
barreres.

%
D’EXECUCIÓ
108,85
390,00

108,57

215,31

OBJECTIU 2.1.

Garantir els serveis d’atenció social a les persones amb diversitat
funcional.

105,43

OBJECTIU 2.2.

Millorar les instal·lacions i equipaments dels centres destinats a
persones amb diversitat funcional.

184,45
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OBJECTIU 2.1.

Garantir els serveis d’atenció social a les persones amb diversitat
funcional.

105,43

OBJECTIU 2.2.

Millorar les instal·lacions i equipaments dels centres destinats a
persones amb diversitat funcional.

184,45

OBJECTIU 2.3.

Ampliar el nombre de places destinades a l’atenció de persones
amb diversitat funcional.

141,23

OBJECTIU 3.1.

Exercir la funció tutelar i coordinar l’actuació de l’atenció integral de
les persones subjectes a tutela per la Generalitat, així com protegir
els interessos patrimonials dels càrrecs tutelars de la Generalitat.

114,85

OBJECTIU 4.1.

C oordinar, juntament amb la resta de les administracions, les
polítiques socials i sociosanitàries dirigides a les persones amb
diversitat funcional.

123,81

OBJECTIU 5.1.

Agilitzar la gestió de la valoració de sol·lictuds de grau de
discapacitat.

OBJECTIU 6.1.

Millorar les competències i qualificacions dels i les professionals en
l’àmbit de l’atenció a persones amb diversitat funcional.

OBJECTIU 7.1.

Aconseguir un nivell més alt de racionalització dels recursos
destinats a l’atenció de persones amb diversitat funcional.

93,75
0,00
101,67

Objectiu 1.1. Promoure la integració en la vida social, laboral i cultural de les persones amb
diversitat funcional, afavorint-ne l’autonomia i la independència amb els suports i les ajudes
necessaris.
Indicadors 1, 2 i 5. Programes de serveis socials especialitzats per a persones amb diversitat
funcional. Servei d’intèrprets i guies de llengua de signes per a persones sordes i sordcegues
de la Comunitat Valenciana. Estades vacacionals.
El compliment de l’indicador de programes i serveis socials especialitzats per a
persones amb diversitat funcional per damunt del que s’havia previst és degut a l’ampliació
pressupostària que es va produir en la línia durant l’exercici 2017, la qual va permetre
subvencionar més actuacions de les que estaven previstes inicialment.
El compliment de l’indicador de servei d’intèrpret de llengua de signes per a persones
sordes i sordcegues de la Comunitat Valenciana, un 151,17 %, és degut a un continu
increment anual de la demanda d’aquest tipus de serveis, bàsics per a la integració social de
les persones amb diversitat funcional.
El compliment de l’indicador d’estades vacacionals en un 141,76 %, és degut al fet
que, com a conseqüència del fet que la Direcció General va assumir el 2017 la competència
d’aquestes ajudes, se n’ha canviat el model de gestió. Mentre que la convocatòria de l’IVASS
establia un màxim de 1.250 places a subvencionar, la de la Direcció General no estableix
aquest màxim, la qual cosa ha permés subvencionar més places amb la dotació
pressupostària existent.
Objectiu 1.2. Millorar les condicions de vida i fomentar la qualitat de vida independent de les
persones amb diversitat funcional.
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Indicadors 1 i 2. Accions de suport a la vida independent de les persones amb diversitat
funcional. Seguiment de la tramitació de les targetes d’estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda.

El compliment de l’indicador d’accions de suport a la vida independent de les
persones amb diversitat funcional per damunt del que s’havia previst inicialment és degut a
la priorització d’aquesta tipologia de programes en la valoració de les sol·licituds, la qual cosa
ha permés que es resolgueren favorablement un nombre més alt de programes d’aquesta
tipologia, en detriment d’altres menys prioritàries. Es tracta de programes que contribueixen
a mantindre les persones amb diversitat funcional en el seu entorn social i familiar i que
fomenten l’autonomia personal i la inclusió social d’aquestes persones, objectiu fonamental
d’aquesta direcció general.
En relació al seguiment de les targetes d’estacionament per a vehicles que
transporten persones amb mobilitat reduïda, la posada en marxa del Registre Autonòmic de
Targetes d’Estacionament, l’octubre de 2017, comporta l’obligació de registrar, amb caràcter
previ a l’emissió d’aquestes targetes, totes les que es concedisquen a la Comunitat
Valenciana, amb la qual cosa el control sobre la tramitació d’aquest tipus d’expedients s’ha
incrementat. Això ha provocat que l’execució d’aquest indicador estiga molt per damunt del
valor que s’havia previst inicialment.
Objectiu 1.3. Establir mesures preventives dirigides a impedir que es produïsca un
deteriorament físic, sensorial, intel·lectual o mental de les persones, així com evitar que
aquest deteriorament cause una discapacitat.
Indicador 1. Centres d’Atenció Primerenca
Es va definir en el seu moment, per a l’anualitat 2017, poder subvencionar places
d’atenció primerenca en 35 centres d’aquesta tipologia, amb independència de l’òrgan o
entitat titular de cada centre.
Se n’ha superat de manera òptima la xifra de 35, fins a aconseguir-ne la de 38, la
qual cosa ha implicat un compliment d’un 108,57 %, amb la distribució de centres a escala
provincial següent:

PROVÍNCIA

CENTRES SUBVENCIONATS PER LA CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

ALACANT

14

CASTELLÓ

5

VALÈNCIA

19
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Objectiu 1.4. Millorar les potencialitats de les persones, afavorir la interacció entre la persona
afectada i el seu entorn amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i urbanístiques.
Indicadors 1 i 3. Prestacions econòmiques individualitzades dirigides a l’atenció, el
desenvolupament i la promoció de l’autonomia personal, el benestar i la qualitat de vida al
domicili. Tramitació i seguiment d’expedients de millora de les condicions d’accessibilitat al
medi físic, per mitjà de l’eliminació de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la
comunicació.
El compliment de l’indicador de prestacions econòmiques individualitzades dirigides a
l’atenció, el desenvolupament i la promoció de l’autonomia personal, el benestar i la qualitat
de vida al domicili per damunt del que s’havia previst inicialment (369 %), és degut
fonamentalment a l’increment pressupostari que va permetre augmentar el nombre de
sol·licituds ateses en aquesta línia. Cal assenyalar que aquestes ajudes estan incloses dins
de l’àmbit de la Llei 9/2016, de 28 d’octubre, de regulació dels procediments d’emergència
ciutadana en l’Administració de la Comunitat Valenciana.
El compliment de l’indicador de tramitació i seguiment d’expedients de millora de les
condicions d’accessibilitat al medi físic, per mitjà de l’eliminació de barreres arquitectòniques,
urbanístiques i de la comunicació en un 170,67 %, és degut al fet que s’executa en virtut
d’una convocatòria de concurrència competitiva, i està, per tant, subjecte a les sol·licituds
presentades per les entitats destinatàries.
Objectiu 2.1. Garantir els serveis d’atenció social a les persones amb diversitat funcional.
Indicador 1 i 2. Centres especialitzats i places per a persones amb diversitat funcional de
l’IVASS.
Durant l’exercici 2017, s’han ampliat els serveis de l’IVASS en un centre més: Centre
de dia “Mare de Déu del Castell”, situat a Cullera. Això n’ha implicat un increment de 24
places noves, de manera que s’ha passat de 1.136 persones ateses el 2016, a 1.160 el 2017.
Indicador 9. Prestacions econòmiques individualitzades per a l’atenció especialitzada a
centres residencials.
El compliment de l’indicador de prestacions econòmiques individualitzades per a
l’atenció especialitzada a centres residencials està per damunt del que s’havia previst
inicialment (133,14 %) i, és degut, entre altres causes, a l’increment pressupostari que va
permetre atendre les necessitats concretes de les persones amb trastorn mental greu que es
van declarar en situació de desemparament per les autoritats judicials. A més, en haver
incorporat al sistema d’atenció a la dependència totes les persones amb diversitat funcional
dependents, la dotació pressupostària existent ha permés incrementar el nombre de
persones usuàries, que s’havien previst en 350, a 466 atesos.
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Objectiu 2.2. Millorar les instal·lacions i equipaments dels centres destinats a persones amb
diversitat funcional.
S’han dut a terme diverses actuacions de millora en les instal·lacions i equipaments
dels centres per un import de 6.070.735,24 euros, amb el detall següent:

IVASS

4.038.030,00

CENTRES PROPIS

966.330.00

SUBVENCIONATS

1.066.374,71

TOTAL

6.070.735,24

Aquest objectiu, s’ha estructurat en 4 indicadors en funció de la titularitat dels
centres, i s’ha observat, en general, un creixement considerable en les actuacions als centres
superior a les que s’havien previst.
Indicador 2. Obres i equipament de centres especialitzats per a persones amb diversitat
funcional de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
La major part de la consignació pressupostària per a inversions pròpies tenia com a
destinació tres obres importants: la construcció del Centre de dia “la Xara” (Dénia), ja
finalitzat: la construcció de la Residència Ontinyent i la sala polivalent en el CAU Marqués de
Dos Aigües (Picassent). Els dos últims han sigut objecte de reprogramació en no finalitzar les
obres en els terminis que s’havien previst.
D’altra banda, s’havia pressupostat l’equipament dels centres nous com la residència
d’Ontinyent i el Centre de dia “la Xara” (Dénia) que s’han hagut de reprogramar per retards
en la licitació o per haver quedat deserts, com en el cas de l’equipament del centre de dia a
Dénia.
El crèdit disponible s’ha intentat optimitzar assignant-lo a altres actuacions de
reformes i equipaments en diversos centres que depenen d’aquesta Direcció General.
Indicador 3. Obres i equipament de centres especialitzats per a persones amb diversitat
funcional d’entitats locals.
El compliment d’aquest indicador en un 175 % és degut al fet que s’executa en virtut
d’una convocatòria de concurrència competitiva, i està, per tant, subjecte a les sol·licituds
presentades per les entitats destinatàries.
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Indicador 4. Obres i equipament de centres especialitzats per a persones amb diversitat
funcional gestionats per entitats sense ànim de lucre.
El compliment d’aquest indicador en un 162,79% és degut al fet que s’executa en
virtut d’una convocatòria de concurrència competitiva, i està, per tant, subjecte a les
sol·licituds presentades per les entitats destinatàries.
Objectiu 2.3. Ampliar el nombre de places destinades a l’atenció de persones amb diversitat
funcional.

Indicador 3. Places noves finançades a centres especialitzats per a persones amb diversitat
funcional gestionats per entitats sense ànim de lucre.
S’ha complit amb escreix l’objectiu previst, de fet la xifra que se n’ha obtingut, el
325,90 %, és més que rellevant. La previsió inicial de l’obertura de 166 places s’ha vist
incrementada fins a una quantitat global de 541 places durant l’exercici 2017. El compliment
d’aquest indicador és degut al fet que s’executa en virtut d’una convocatòria de concurrència
competitiva, i està, per tant, subjecte a les sol·licituds presentades per les entitats
destinatàries.
Objectiu 3.1. Exercir la funció tutelar i coordinar l’atenció integral de les persones subjectes
a la tutela per la Generalitat, així com protegir els interessos patrimonials dels càrrecs
tutelars de la Generalitat.
Indicador 1. Càrrecs tutelars.
El nombre de persones majors d’edat, la tutela / curatela / defensa judicial i
administració de béns de les quals, assumides per la Generalitat Valenciana, ha passat de
2.851 el 2016, a 2.986 a la fi del 2017.

Nre. de persones

VALÈNCIA

ALACANT

CASTELLÓ

TOTAL

1.630

1.028

328

2.986

Es continua constatant un augment d’actuacions judicials de tutela per a la
Generalitat Valenciana respecte de l’any passat. No obstant això, no és un augment
especialment significatiu. Amb el model de gestió tutelar nou, implantat des del 2 de gener
del 2018, es busca aconseguir revertir aquesta situació d’augment.
Objectiu 4.1. Coordinar, juntament amb la resta de les administracions, les polítiques socials
i sociosanitàries dirigides a les persones amb diversitat funcional.
Indicador 1. Protocols d’actuació
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En tindre present la necessitat d’atenció i reestructuració de les accions davant dels
problemes de salut mental, des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i més
concretament per part de la Direcció General de Diversitat Funcional, s’han elaborat els
documents/protocols següents:
- Estratègia valenciana de suport social per a la recuperació i la inclusió social de les
persones amb trastorn mental greu 2018-2022.
- Pla d’atenció integral a les persones amb trastorn mental greu (2018-2022). Aquest
pla s’ha elaborat conjuntament amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
- Pla d’infraestructures per a persones amb diversitat funcional (2018-2022).
- Actualització del protocol de derivació i seguiment dels xiquets atesos als centres
d’atenció primerenca (CAP).
Aquests protocols s’han elaborat durant l’any 2017 i es consideraran conclosos en el
primer trimestre del 2018. Es tracta d’una tasca conjunta entre la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, Sanitat Universal i les relacionades amb el sector de la diversitat
funcional.
Indicador 2. Comissions interdepartamentals.
- Comissió de Coordinació i Seguiment de la Valoració del Grau de
Discapacitat de la Comunitat Valenciana
Es va reunir en una ocasió durant l’any 2017 (15 de juny), i es van tractar qüestions
tan importants com: l’examen de la llista d’espera i les revisions de grau de discapacitat; les
mesures de pla de xoc per a eliminar o reduir aquesta llista d’espera, i la situació del nou
barem estatal de valoració de la discapacitat, entre altres.
- Comissió Estatal de Coordinació i Seguiment de la Valoració del Grau de
Discapacitat
Es va reunir el 30 de gener de 2017, i es van debatre temes com: la validació de la
proposta tècnica d’adequació dels barems de valoració de la situació de discapacitat,
establits en el RD 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement,
declaració i qualificació del grau de discapacitat en la Classificació Internacional del
Funcionament, la Discapacitat i la Salut; qüestions plantejades per la Defensoria del Poble i
altres institucions sobre reconeixement d’un grau de discapacitat del 33 % a menors afectats
per càncer o altra malaltia greu; valoració de seqüeles de persones amb càncer i protocol
d’informe de salut de persones afectades per malalties neuromusculars a l’efecte de la
valoració del grau de discapacitat; la modificació del reglament de règim intern de la
Comissió per a adequar-la al que s’estableix en la secció tercer i la quarta del capítol II de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, entre altres.
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- Comissió Valenciana de Tuteles i Defensa Judicial de Persones Majors amb
Facultats i Capacitat Limitada
El 4 de juliol de 2016, es va reunir la comissió mencionada per a la presentació del
Nou model de gestió tutelar de la Generalitat. Durant 2017, no s’ha reunit aquesta comissió,
però s’han efectuat 4 reunions relatives al nou model d’atenció a persones amb capacitat
judicial modificada, sobre el nou model de gestió tutelar, sobre la nova aplicació de tuteles, i
sobre la proposta de transició de persones tutelades a l’IVASS des de les UTT de les
direccions territorials.
També s’han fet tretze reunions per a l’estudi i la posada en marxa de la nova
aplicació de tuteles. Aquestes reunions han sigut amb la DGTIC, l’IVASS i amb l’empresa
designada, i algunes, amb les unitats tècniques de tuteles de les direccions territorials.
- Comissió de Coordinació Sociosanitària
S’ha treballat sobre dos aspectes en general:
1. Elaboració dels plans/estratègia per a l’atenció a les persones amb trastorn mental
greu.
S’han fet 5 reunions entre la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (Direcció
General de Diversitat Funcional) i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció
General d’Assistència Sanitària).
2. Elaboració del document de línies estratègiques de coordinació sociosanitària.
S’han efectuat 2 reunions per a concretar el calendari d’aquestes línies.
- Meses sectorials
Es van constituir 4 meses segons el tipus de diversitat funcional de les persones
usuàries afectades: fisicoorgànics, intel·lectuals, malalts mentals i sensorials.
Aquestes meses han sigut coordinades per representants de l’Administració pública, i
hi han participat tots els sectors implicats: associacions, entitats registrades, persones
usuàries, familiars, personal dels centres, empresariat i representants de la universitat.
El 31 d’octubre de 2017 es va reunir per última vegada la Mesa Sectorial de
Diversitat Funcional en Salut Mental, en la qual es va revisar l’últim document de les
propostes de la mesa sectorial i es va crear una subcomissió per a l’estudi i definició de les
plantilles de tots els recursos, motivada per les discrepàncies quant a la plantilla de personal.
En la resta de les meses, s’han ultimat les conclusions finals abans de fer una posada
en comú amb les entitats.
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Es té previst donar continuïtat a aquestes meses amb la finalitat d’elaborar una
proposta normativa nova i treballar per a la universalització dels serveis d’atenció social a
persones amb diversitat funcional, de manera que es reduïsca la llista d’espera que hi ha per
a accedir a aquests recursos.
Objectiu 5.1. Agilitzar la gestió de la valoració de sol·lictuds de grau de discapacitat.
Indicador 1. Nivell de sol·licituds valorades sobre les presentades.

El 2017, el total de sol·licituds que han entrat (noves, revisions i reclamacions) ha
sigut 45.999, i el total de valoracions executades ha sigut 34.674. La disminució del
percentatge d’execució ha sigut degut principalment a l’increment de sol·licituds durant
l’exercici 2017 i a les incidències sobre el personal (baixes, jubilacions, vacants sense
cobrir...).
Aquest problema s’ha intentat esmenar en l’últim trimestre amb la contractació de
personal temporal per mitjà de contractes d’acumulació de tasques.

INDICADORS DE TREBALL A CENTRES D’AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT
FUNCIONAL A LA COMUNITAT VALENCIANA
ANY 2017

ALACANT
EIXIDA
6.810

ENTRADA

Noves

9.087

6.058

Revisions

Reclamacions

2.304

725

CASTELLÓ
EIXIDA
5.584

ENTRADA
6.131

Nous

Revisions
3.734

Reclamacions

2.043

354

VALÈNCIA
EIXIDA
22.280

ENTRADA
30.781

Noves
16.652

Revisions
12.257

Reclamacions
1.872

TOTAL

TOTAL

Total

Total

Total

ENTRADA

EIXIDA

noves

revisions

reclamacions

34.674

45.999

26.444

16.604

2.951
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Programa 313.60 “Gestió de centres i programes de persones majors”
Execució: 113,39 %

PROGRAMA 31360 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Millorar la xarxa assistencial destinada a persones majors.

107,06

OBJECTIU 1.2.

Modernitzar les infraestructures i les instal·lacions.

101,78

OBJECTIU 1.3.

Millorar la qualitat i l’atenció residencial.

131,33

Els objectius d’aquest programa presenten un grau d’homogeneïtat elevat quant a
l’execució, atés que la totalitat dels seus objectius s’han complit, i cap d’aquests presenta
desviacions grans sobre la mitjana.
Programa 313.70 “Ordenació i prestacions de la dependència”
Execució: 102,71 %

PROGRAMA 31370 ORDENACIÓ I PRESTACIONS DE LA DEPENDÈNCIA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Estendre les prestacions previstes en la Llei de la dependència a
totes les persones en situació de dependència.

100,42

OBJECTIU 1.2.

Desenvolupar les prestacions previstes en el catàleg de la Llei de
dependència, assignant-los-les a cada persona depenent per mitjà
de l’elaboració del Programa individual d’atenció (PIA), a totes les
persones que ho sol·liciten i a les quals els corresponga.

128,74

OBJECTIU 2.1.

Afavorir la permanència de les persones en situació de dependència
en el seu entorn social i familiar.

100,15

OBJECTIU 2.2.

Establir els procediments dirigits a millorar l’assignació, la gestió i la
supervisió de serveis i prestacions derivades del PIA.

100,00

OBJECTIU 2.3.

Millorar la coordinació entre els sistemes públics de sanitat i serveis
socials, que permeta optimitzar els recursos i les prestacions.

100,00

Impulsar la formació i la qualitat dels serveis i de les prestacions.
OBJECTIU 2.4.

Establir un sistema de prestacions de dependència de caràcter
universal.

86,96

Els objectius del programa 313.70 “Ordenació i prestacions de la dependència” es
van aconseguir, de mitjana, en un 102,71 %, atés que pràcticament la totalitat dels seus
objectius s’han complit sense que cap d’aquests presente grans desviacions sobre la mitjana.
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el
100 %
Programa 313.80 “Igualtat en la diversitat”
Execució: 98,13 %

PROGRAMA 31380 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Fomentar el valor de la diversitat com una eina de cohesió i
d’enriquiment social.

OBJECTIU 1.2.

Dur a terme accions per a acabar amb la desigualtat de lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com
prestar un servei de suport i assessorament a aquest col·lectiu.

OBJECTIU 1.3.

C oordinar i impulsar projectes i actuacions que fomenten la igualtat
i la inclusió del poble gitano, amb una preferència especial pels que
treballen la igualtat de les dones.

100,00

OBJECTIU 1.4.

Fomentar el respecte a la diversitat religiosa i cultural.

150,00

OBJECTIU 2.1.

Promoure la visibilitat de la diversitat familiar i donar suport a tots
els tipus de famílies.

OBJECTIU 2.2.

C ontribuir a la conscienciació de la societat valenciana respecte a la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

0,00

OBJECTIU 2.3.

C ontribuir a l’erradicació de les conductes intolerants i violentes per
raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’ètnia, la diversitat
funcional, les situacions de pobresa, la religió, la cultura o qualsevol
altra situació personal o social.

150,00

OBJECTIU 2.4.

Donar suport i atenció a les víctimes de violència i de delictes d’odi.

50,00

210,00
75,00

50,00

Els objectius del programa 313.80 “Igualtat en la diversitat” es van aconseguir, de
mitjana, en un 98,13 %.
Els objectius d’aquest programa presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en
l’execució. Així, mentre que l’objectiu 1.1 “Fomentar el valor de la diversitat com una eina de
cohesió i enriquiment social” presenta una execució molt per damunt de la totalitat, l’objectiu
2.2 “Contribuir a la conscienciació de la societat valenciana respecte a la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral”, no s’ha arribat a executar.
Programa 313.10 “Serveis socials”
Execució: 90,58 %
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PROGRAMA 31310 SERVEIS SOCIALS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Desenvolupar una xarxa de professionals, que depenguen de les
entitats locals, per a l’atenció primària dels problemes socials,
mitjançant la seua atenció, valoració i assignació de prestacions,
ajudes, recursos i programes d’intervenció.

OBJECTIU 1.2.

Elaborar documents tècnics sobre els programes de prestacions
socials bàsiques per a l’actuació municipal.

74,00

OBJECTIU 2.1.

Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar la
participació activa de les persones majors en la societat, així com
programes d’oci i temps lliure per a aquestes persones, tot això en
coordinació amb els equips de base municipals.

95,91

OBJECTIU 2.2.

Finançar programes d’atenció-prevenció de problemes específics de
persones majors.

117,99

74,43

Els objectius del programa 313.10 “Serveis socials” es van aconseguir, de mitjana,
en un 90,58 %.
Els objectius d’aquest programa presenten un cert grau d’homogeneïtat en
l’execució, atés que, malgrat que la major part d’aquests no aconsegueixen la totalitat dels
objectius, no hi ha grans desviacions sobre la mitjana. Cal destacar l’objectiu 2.2 “Finançar
programes d’atenció-prevenció de problemes específics de persones majors”, que presenta
una execució per damunt dels objectius marcats.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %
Programa 313.50 “Inclusió social”
Execució: 89,22 %

PROGRAMA 31350 INCLUSIÓ SOCIAL

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Potenciar, coordinar i impulsar projectes d’aprenentatge d’habilitats
socials i foment de l’autonomia i integració de les persones, les
famílies i els grups que es troben en situació o risc d’exclusió social.

100,00

OBJECTIU 1.2.

Millorar les situacions de les persones i famílies que pateixen
empobriment energètic.

100,00

OBJECTIU 1.3.

Finançar necessitats bàsiques alimentàries de persones en risc
d’exclusió social.

100,00

OBJECTIU 1.4.

Promoure, executar, coordinar el Programa operatiu del Fons Social
Europeu 2014-2020 en l’àmbit de competències d’aquest centre
directiu.

100,00

OBJECTIU 1.5.

Promocionar, planificar, executar i avaluar els plans relacionats
amb la inclusió social.

0,00
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OBJECTIU 1.5.

Promocionar, planificar, executar i avaluar els plans relacionats
amb la inclusió social.

0,00

OBJECTIU 2.1.

Reforçar les polítiques del C onsell en matèria d’integració de les
persones migrants en els àmbits educatiu, laboral, sanitari i
d’habitatge.

33,33

OBJECTIU 2.2.

Executar els programes del Pla director d’immigració i convivència
2014-2017 en els quals figura com a responsable aquest centre
directiu.

OBJECTIU 3.1.

Fomentar la participació de la societat en accions de voluntariat.

92,00

OBJECTIU 4.1.

Proporcionar una cartera de prestacions individuals, domiciliàries,
de dependència i no contributives, així mantenir les ajudes
extingides del Fons d’assistència social (FAS) i les relacionades amb
la Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI) i de programes
d'actuació (prevenció i inserció).

80,00

OBJECTIU 5.1.

Implementar mesures i estratègies específiques destinades a evitar
o compensar desavantatges patits per menors, persones, famílies i
col·lectius en situació desfavorable.

60,00

OBJECTIU 5.2.

Impulsar millores legislatives respecte a la renda garantida de
ciutadania, l’ampliació de les entitats col·laboradores, i l’agilitat dels
procediments de resolució, de l’establiment i seguiment dels plans
d’inserció i del pagament de les ajudes.

75,21

107,59

La Direcció General d’Inclusió Social gestiona el programa pressupostari 313.50. Cal
assenyalar que el pes més important d’aquest programa pressupostari són les diverses
convocatòries de subvencions per mitjà de les quals es concedeixen ajudes a institucions,
organitzacions i associacions que desenvolupen programes d’acolliment, primera inserció
sociolaboral, mediació intercultural i tornada als països d’origen dirigides a persones
immigrants, voluntariat, i les ajudes a organitzacions empresarials agràries per a la millora
de les condicions sociolaborals dels immigrants temporers.
També s’ha de destacar la convocatòria de subvencions, per a l’exercici 2017, a
entitats privades sense ànim de lucre, per al finançament d’actuacions en matèria d’acció
comunitària, així com per mitjà d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral, dirigits a la
inclusió activa de persones en risc o situació d’exclusió social, que es desenvolupen en el
marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.
Com a novetat aquest 2017, s’han incorporat a les convocatòries d’ajudes d’aquesta
Direcció General d’Inclusió Social les subvencions dirigides a la realització de programes
d’interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de
l’assignació tributària del 0,7 % de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la
Comunitat Valenciana.
La finalitat de les subvencions que es convoquen és finançar els programes d’interés
general per a atendre finalitats d’interés social destinades a cobrir les necessitats d’atenció
integral sociosanitària, les necessitats educatives o d’inserció sociolaboral de les persones en
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situació d’empobriment i exclusió social, o que es troben en altres situacions de vulnerabilitat
especial a la Comunitat Valenciana.
Finalment, cal assenyalar que s’ha fet un esforç molt gran augmentant el pressupost
destinat a la renda garantida de ciutadania. (Com que es tracta de crèdit ampliable ha
superat la previsió de despesa inicial.)
Respecte a les dues convocatòries noves: tant la de les beques professionals com la
dels municipis inclusius, s’han convocat de manera anticipada el 2018, ja que a la fi del 2017
es va considerar que no hi havia prou temps, una vegada s’havien publicat les bases de les
convocatòries, perquè s’executaren abans del tancament pressupostari. I com que era
d’interés de la Direcció General el manteniment de les dues, es va tramitar per anticipat.
També podem esmentar altres actuacions com un conveni amb entitats locals
(Ajuntament de València), a més del fet que es van tramitar les ajudes de pobresa
energètica i pobresa infantil (ATENCIÓ DE NECESSITATS I INCLUSIÓ SOCIAL A MENORS I A
LES SEUES FAMÍLIES EN PERÍODE ESTIVAL).

CONCLUSIONS
La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha mostrat, en
termes globals, un grau elevat de consecució dels seus objectius, sobre la base de la
informació subministrada pels indicadors de resultats d’aquests a 31 de desembre de 2017.
En concret, els objectius dels seus programes pressupostaris s’han aconseguit, de mitjana,
una execució molt per damunt de la que s’havia previst, amb un grau d’execució del
126,39 %.
El balanç, per tant, és positiu per a una Conselleria que gestiona competències de
tanta transcendència social i que incideixen directament en el benestar de la ciutadania i,
especialment, en els col·lectius més desfavorits. De fet, prop del 67 % dels programes
pressupostaris van aconseguir els seus objectius en un percentatge superior al 100 %, una
mica més del 22 % dels programes se situen en una execució entre el 80 % i el 100 %, i el
restant 11 % amb un grau de consecució inferior al 80 %.
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Programes pressupostaris
amb un grau d‘execució
comprés entre el 80 % i el
100 %; 22,22%

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució igual o
superior al 100 %; 66,67%

L’anàlisi per centres gestors mostra que la majoria d’aquests compleixen els seus
objectius, llevat de la Direcció General d’Inclusió Social, que engloba en la seua gestió el
programa 313.50 “Inclusió social”, amb un grau d’execució del 77,10 %, i la Direcció General
de l’Agència Valenciana d’Igualtat en la Diversitat, que gestiona el programa “Igualtat en la
diversitat” amb una execució del 98,13 %.
D’altra banda, la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat
de Gènere, presenta l’execució més elevada de la Conselleria, amb un 228,85 % d’execució
per damunt dels valors que s’havien previst, atés que comprén el programa “Igualtat de
gènere”, que ha tingut aquest grau d’execució.
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50

INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC EXERCICI 2017

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2017, mostra que es van
aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 134,17 % sobre els
valors que s’havien previst.
No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, ja
que en va variar el grau de consecució entre el 268,33 % del programa 612.10 “Finançament
i fons europeus” i el 86,01 % del programa 611.10 “Direcció i Serveis Generals”.
En funció del nivell de consecució, els programes pressupostaris es podrien classificar
en tres grups:

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o

superior. En aquest grup hi ha els programes següents: el programa 612.10 “Finançament i
fons europeus” (268,33 %); el programa 612.90 “Tutela financera d’entitats locals” (179,03
%); el programa 421.90 “Innovació tecnològica educativa” (168,54 %); el programa 613.10
“Tributs de la Generalitat i joc” (164,95 %); el programa 612.80 “Centre logístic, arxiu i parc
mòbil de la Generalitat” (140,22 %); el programa 631.50 “Actuacions sobre el sector
financer” (139,07 %); el programa 612.70 “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre” (136,05 %);
el programa 612.30 “Patrimoni de la Generalitat” (113,30 %), i el programa 612.20 “Tresor
de la Generalitat” (100,00 %).

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el

80 % i el 100 %. Dins d’aquest grup es troba el programa 612.40 “Control intern i
comptabilitat” (98,43 %); el programa 612.50 “Pressupostos de la Generalitat i administració
de nòmines (97,58 %)”; el programa 121.60 “Sistemes d’informació” (execució del 97,22
%); 121.70 “Telecomunicacions i societat digital” (89,69), i el programa 611.10 “Direcció i
Serveis Generals” (86,01 %).

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.

En aquest grup no s’inclou cap programa.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, segons el
grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2017.

63150. Actuacions sobre el sector financer

139,07%

61240. Control intern i comptabilitat

98,43%

61210. Finançament i fons europeus

268,33%

61280. Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat

140,22%

61270. Ciutat Administrativa 9 d’Octubre

136,05%

61230. Patrimoni de la Generalitat

113,30%

42190. Innovació tecnològica educativa

168,54%

12170. Telecomunicacions i societat digital

89,69%

12160. Sistemes d’informació

97,22%

61310. Tributs de la Generalitat i joc

164,95%

61290. Tutela financera entitats locals

179,03%

61250. Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines

97,58%

61220. Tresor de la Generalitat

100,00%

61110. Direcció i Serveis Generals

86,01%

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius en un 100 % i per
damunt del que s’havia previst
Programa 612.10 “Finançament i fons europeus”
Execució: 268,33 %

PROGRAMA 61210 FINANÇAMENT I FONS EUROPEUS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Elaborar estudis i propostes sobre el sistema de finançament de la
C omunitat Valenciana.

123,33

OBJECTIU 2.1.

Planificar i aplicar la política regional que acorde el C onsell de la
Generalitat en el marc establit per la Unió Europea, l’Administració
general de l’Estat i el propi de la Generalitat.

100,00

OBJECTIU 3.1.

C onéixer, difondre i planificar els fons estructurals de la UE
gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent-hi els
corresponents a la C ooperació Territorial Europea i efectuar el
seguiment dels ingressos.

100,00

OBJECTIU 3.2.

C oordinar, fer el seguiment i l’avaluació de la participació de la
Generalitat al Fons Social Europeu i al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, en qualitat d’organisme intermedi dels
programes operatius, així com la gestió d’una part d’aquests i el
control dels ingressos.

100,00

OBJECTIU 3.3.

Dur a terme el tancament dels Programes operatius 2007-2013.

713,33

OBJECTIU 3.4.

Gestionar el desplegament de la Garantia Juvenil en l’àmbit de la
C omunitat Valenciana.

713,33
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seguiment dels ingressos.

OBJECTIU 3.2.

C oordinar, fer el seguiment i l’avaluació de la participació de la
Generalitat al Fons Social Europeu i al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, en qualitat d’organisme intermedi dels
programes operatius, així com la gestió d’una part d’aquests i el
control dels ingressos.

100,00

OBJECTIU 3.3.

Dur a terme el tancament dels Programes operatius 2007-2013.

713,33

OBJECTIU 3.4.

Gestionar el desplegament de la Garantia Juvenil en l’àmbit de la
C omunitat Valenciana.

713,33

OBJECTIU 3.5.

Elaborar la proposta i la certificació de les inversions finançades pel
Fons de C ompensació Interterritorial.

255,00

OBJECTIU 3.6.

Gestionar el Programa Eurodisea.

255,00

OBJECTIU 3.7.

Verificar els fons estructurals comunitaris.

400,00

OBJECTIU 4.1.

Dur a terme la coordinació i el control d’ajudes públiques
concedides per la Generalitat, en el marc de la política de
competència de la Unió Europea.

400,00

OBJECTIU 5.1.

Gestionar les actuacions de la Generalitat com a organisme
intermedi en el marc del Programa operatiu de creixement
intel·ligent.

30,00

OBJECTIU 6.1.

Autoritzar i controlar la participació de la Generalitat en projectes
amb finançament europeu.

30,00

Objectiu 1.1. Elaborar estudis i propostes sobre el sistema de finançament de la Comunitat
Valenciana.
Indicador 1. Proposada l’anàlisi i la millora del sistema de finançament autonòmic. Reunions
comissions.
S’ha computat tres reunions de la Comissió Mixta Consell-Corts: en les dates 12
d’abril, 10 de juliol i 31 de juliol.
S’ha fet una quarta reunió en data 8 de gener, per a presentar el segon informe
d’experts i expertes de les Corts, de desembre de 2017, elaborat sobre la base de la
col·laboració de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic amb l’IVIE.
S’ha assistit com a convidat a les 8 reunions de la Comissió d’Experts i Expertes de
les Corts efectuades periòdicament des del 5 de setembre: 5, 18 i 25 de setembre; 6 i 19
d’octubre; 3 i 16 de novembre, i 12 de desembre.
Indicador 2. Informes d’anàlisis del model de finançament vigent a la Comunitat Valenciana.
En el marc de la contractació del servei de suport tècnic per a la reforma i del model,
s’han emés un total de deu informes:
•

Dos informes d’anàlisi prèvia al gener del 2017

•

Un informe-base preliminar per a la proposta de reforma de l’SFA, la primera

part al juliol del 2017 i la segona, relativa a aspectes tributaris en l’informe-base per a la
proposta de reforma del SFA, de novembre del 2017
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•

Sis informes complementaris sobre les conseqüències de la infrafinanciació al

llarg del 2017
A més, al desembre del 2017, es va emetre el segon informe d’experts i expertes de
les Corts, presentat en la Comissió Mixta Consell-les Corts per a la reforma de l’SFA.
Objectiu 2.1. Planificar i aplicar la política regional que acorde el Consell de la Generalitat en
el marc establit per la Unió Europea, l’Administració general de l’Estat i el propi de la
Generalitat.
Indicador 1. Programes operatius 2014-2020 d’FE en què pot participar la Generalitat.
En l’exercici 2017 la Direcció General de Finançament i Fons Europeus ha gestionat 3
programes operatius en qualitat d’organisme intermedi: el PO FEDER 2014-2020 de la CV, el
PO FSE CV 2014-2020 i el PO FSE Ocupació Juvenil 14-20 (POEJ).
I ha participat en els programes operatius pluriregionals següents:
El PO de Creixement Intel·ligent, controlant que en la seua execució es respecten les
quanties territorialitzades per a la Comunitat Valenciana.
El PO Iniciativa PIME, contribuint amb 60 milions d’euros del Fons FEDER i
col·laborant amb el BEI en el seguiment i control dels instruments financers.
El PO de Creixement Sostenible, contribuint amb 40 milions d’euros del Fons FEDER i
participant en la valoració de projectes presentats en el marc de l’Estratègia de
Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI).
Objectiu 3.1. Conéixer, difondre i planificar els fons estructurals de la UE gestionats pels
centres directius de la Generalitat, incloent-hi els corresponents a la Cooperació Territorial
Europea i efectuar el seguiment dels ingressos.
Indicador 1. Reunions, jornades i activitats amb organismes nacionals i comunitaris per a la
bona gestió de les operacions cofinançades.
En el marc del PO FEDER 2014-2020 CV s’han executat 35 activitats, les quals
corresponen a la suma de la celebració de 14 reunions i la participació en 21 jornades amb la
finalitat de la consecució d’una bona gestió de les operacions cofinançades.
En el marc del PO FSE CV 2014-2020, es va assistir a 13 jornades organitzades pel
Ministeri sobre costos simplificats, avaluació, instruments financers, trobades anuals,
polítiques d’igualtat, reprogramació, etc., i indicadors. En aquest període 2014-2020 els
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viatges d’Eurodisea s’inclouen en l’assistència tècnica. Es van efectuar 2 viatges a Brussel·les
(seguiment) i a Croàcia (Fòrum Eurodisea).
En el marc del PO EJ FSE CV 2014-2020 es van fer 5 viatges organitzats pel Ministeri
sobre l’estat d’execució, el comité de seguiment, etc.
En el marc del PO FEDER 2014-2020 CV i PO FSE CV 2014-2020 (des del punt de
vista de la comunicació i informació) s’han dut a terme un total vint activitats:
REUNIONS:


Reunions XARXIA GERIP, MADRID:
2017. 12/1/2017, 7/3/2017, 6/7/2017, 7/9/2017



Reunions XARXIA GRECOM-GV, VALÈNCIA:
2017. 31/7/2017 i 22/12/2017



Reunions XARXIA COMUNICACIÓ EUROPEA INFORM/INIO:
2017. 1/6/2017 (ÀUSTRIA)

COMITÉS:


Comité de Seguiment del Programa Operatiu FEDER CV, que va tindre lloc el
12/6/2017.



Comité de Seguiment del Programa Operatiu FSE CV, que va tindre lloc el
22/6/2017.

ACTES ANUALS:
Acte anual Autoritat de Gestió FEDER 20/11/2017.
JORNADES:
- Jornada d’avaluació del Programa Operatiu FEDER (27 d’abril de 2017).
- Jornada de sensibilització “Com previndre i detectar les irregularitats i el frau en la
gestió de fons de la UE (30 de juny de 2017).
- Jornada ANA, dirigida al personal de l’Administració pública valenciana responsable
de la gestió i control de les actuacions finançades amb fons estructurals en el marc
del nou període de programació 2014-2020.
- Jornada de debat amb la ciutadania “El futur d’Europa i de la política de cohesió de
la Unió Europea (28 de novembre de 2017). Tenia l’objectiu de traslladar a la
ciutadania el debat sobre el futur d’Europa i de la política de cohesió, la Direcció
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General de Finançament i Fons Europeus (Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic),
en col·laboració amb la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat
(Presidència de la Generalitat) i Casa Mediterrani, va organitzar el 28 de novembre
de 2017 una jornada de debat a Alacant.
- Jornada de formació aplicació SOFIA, el 27/6/2017.
- Jornada de formació aplicació ARI-INDICADORS, el 22/5/2017.
- Jornada de formació avaluació i indicadors de gestió, el 4/5/2017.

CURSOS DE FORMACIÓ
Per RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2017, de la Direcció General de Funció Pública, per la
qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la
Generalitat, per a l’any 2017 (DOGV 6-4 2017, es van convocar i van dur a terme les accions
formatives següents en l’àmbit dels Fons Europeus:
TALLER PRACTIC SOBRE FONS EUROPEUS (20 HORES), per a empleats i empleades
públics del grup A1 i A2
GESTIÓ INTEGRAL DE FONS EUROPEUS (40 HORES), per a empleats i empleades
públics del grup A1 i A2, C1, C2 i APF
PARTICIPA EN PROJECTES EUROPEUS AMB ÈXIT (15 HORES), per a empleats públics
del grup A1, A2, C1, C2 i APF
CONEIX TOTS ELS FONS EUROPEUS Al TEU ABAST (50 HORES), per a empleats i
empleades públics del grup A1, A2, C1, C2 i APF
En el marc de la Cooperació Territorial Europea i respecte dels seus programes s’han
dut a terme un total 34 activitats.
- Programa Interreg Europe. S’han efectuat 10 activitats, 1 assistència a seminari,
organització d’un seminari informatiu i assistència a 8 reunions de projectes en què hi havia
un soci valencià (TRIS, iERR, COALESCE). A més, se n’ha dut a terme l’activitat de difusió en
Internet.
-

Programa

Interreg

MED.

S’han

efectuat

17

activitats:

organització

de

l’esdeveniment “We are Med”, 5 reunions del projecte PANORAMED (Madrid, Sevilla (2),
Ancona, Atenes) i 3 des de València. Assistència a 10 reunions de projectes (ALTER ECO,
CAMP-SuMP,

CASTWATER,

CO-EVOLVE,

Prominent

Med,

Sherpa,

SISMA,

Sumport,

Teeschools) i la difusió d’aquestes en Internet.
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- Programa Interreg Sudoe. S’han dut a terme 3 activitats: assistència a 2 reunions
de projectes (SAMT SUDOE, Nano Desk). L’activitat de difusió per Internet.
- Programa Interact. S’han efectuat 4 activitats: reunions.
Objectiu 3.2. Coordinar, fer el seguiment i l’avaluació de la participació de la Generalitat al
Fons Social Europeu i al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en qualitat
d’organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d’una part d’aquests i el
control dels ingressos.
Indicador 1. Reunions, jornades i activitats amb organismes de la Generalitat per a la bona
gestió de les operacions cofinançades pel FSE i el FEDER.
En el marc del PO FEDER 2014-2020 CV s’han executat 33 activitats, que
corresponen a la suma de la celebració de 30 reunions i l’organització de 3 jornades amb
organismes gestors.
En el marc del Fons Social Europeu del període 2014-2020, es van mantindre 18
reunions amb els organismes gestors del PO FSE 2014-20 de la Comunitat Valenciana, així
com del POEJ, entre els quals cal destacar les efectuades amb els organismes gestors sobre
seguiment del compliment de la senda financera programada, fites, etc. Una de les 18
reunions organitzades per la DGFFE es va dedicar a l’avaluació dels programes operatius, i
altra, a avaluació, a més de dues al FEAG.
Objectiu 3.3. Dur a terme el tancament dels Programes operatius 2007-2013.
Indicador 1. Sol·licituds de pagament d’Ajuda Comunitària de FE i elaboració d’informes de
tancament enviats a la Comissió Europea.
En el marc del PO FEDER 2014-2020 CV, s’han efectuat 16 sol·licituds, que
corresponen a la suma de 14 sol·licituds de pagament i l’elaboració de 2 informes de
tancament. El 2017 s’ha tramitat 1 sol·licitud de reemborsament positiva per un import de
29.838,23 €, al qual li van correspondre ajudes de la UE per un import de 23.870,58 €.
També s’han tramitat 13 sol·licituds de reemborsament negatives per un import acumulat de
11.812.843,47 €, la qual cosa ha implicat una minoració en l’import de l’ajuda FEDER
de 9.450.274,78 €. El resultat final ha sigut de 14 sol·licituds de reemborsament tramitades
per un import net de -11.783.005,24 € de despesa, als quals ha correspost un
cofinançament de -9.426.404,20 € el 2017.
L’elaboració dels informes de tancament ha consistit a donar resposta a les
esmenes de la Comissió a l’Informe de tancament PO FEDER CV 2007-2013; així com a
evacuar l’informe trimestral sobre l’Evolució dels projectes no funcionals pendents, segons
les directrius de la Comissió Europea.
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En el marc del PO FSE CV 2007-2013, no es va realitzar cap certificació ni sol·licitud
de pagament a la Comissió Europea; l’última es va dur a terme el 2016. Es va aprovar
l’informe final d’execució del Programa operatiu FSE 2007-2013 CV per part de la Comissió
Europea, es va tancar el Programa operatiu FSE 2007-2013 CV amb data 27 de març de
2017 i es va rebre l’últim pagament (saldo final) del programa esmenta per un import
de 6.864.857,29 el 28 de desembre de 2017.
Objectiu 3.4. Gestionar el desplegament de la Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana.
Indicador 1. Reunions de coordinació.
En el marc del POEJ CV 2014-2020, s’han dut a terme 3 reunions específiques amb
els gestors del POEJ. Entre altres qüestions, es va tractar la creació d’una campanya de
difusió i comunicació del POEJ, el seguiment del compliment de la senda financera
programada i fites, etc.
Objectiu 3.5. Elaborar la proposta i la certificació de les inversions finançades pel Fons de
Compensació Interterritorial.
Indicador 1. Certificacions efectuades.
Les certificacions són competència d’altre òrgan.
Objectiu 3.6. Gestionar el Programa Eurodisea.
Indicador 1. Nombre de sol·licituds de joves valencians i valencianes.
El Programa Eurodisea segueix el “principi de reciprocitat”, pel qual el nombre de
beneficiaris i beneficiàries enviats (joves valencians i valencianes) ha de ser equivalent,
aproximadament, al nombre de joves estrangers i estrangeres que acullen empreses de la
Comunitat Valenciana. El 2017 hi van vindre 57 joves estrangers i estrangeres. Però el 2014,
el 2015 i el 2016 en van vindre a la Comunitat 33, 36 i 25, i se’n van enviar fora 43, 38 i 32.
Per tant, es va haver de reduir l’enviament de joves valencians i valencianes, i, finalment, es
va limitar a 34.
Objectiu 3.7. Verificar els fons estructurals comunitaris.
Indicador 1. Volum de despesa verificada.
Al llarg de 2017, s’han efectuat verificacions administratives de fons estructurals
per part del Servei de Verificació de Fons Comunitaris de la Direcció General de Finançament
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i Fons Europeus, per un import total de 29,727,680 €, tots corresponents al PROGRAMA
OPERATIU DE FONS JUVENIL.
Objectiu 4.1. Dur a terme la coordinació i el control d’ajudes públiques concedides per la
Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.
Indicador 1. Estudi i valoració d’expedients d’ajudes d’acord amb el Decret 147/2007.
S’han tramitat 824 expedients (72 dels quals s’han tramitat ja amb el decret nou),
desglossats en:
- Ajudes no subjectes: 773 expedients
- Ajudes subjectes: 51 expedients
Objectiu 5.1. Gestionar les actuacions de la Generalitat com a organisme intermedi en el
marc del Programa operatiu de creixement intel·ligent.
Indicador 1. Expedients tramitats.

o

EXPEDIENTS PRESENTATS: 36

o

APROVATS: 32 (9 presentats en el 2015; 17 en el 2016, i 6 en el 2017)

o

Sol·licitud de liquidacions/compliment final de condicions: 8 (de les quals han
derivat en expedients de pagament 2 casos)

o

Incompliments: 4 (per inversió, ocupació, llicències, etc.)

o

Modificacions: 7 (de les condicions bàsiques)

o

Pròrrogues: 18 (de condicions intermèdies i del termini de vigència final)

o

Recursos: 1 (presentat contra resolucions desestimatòries)

o

Renúncies: 6 (de resolucions concedides)

Objectiu 6.1. Autoritzar i controlar la participació de la Generalitat en projectes amb
finançament europeu.
Indicador 1. Sol·licituds d’autorització rebudes per a poder presentar-se a projectes amb
finançament europeu o participa-hi.
El 2017 s’han signat 36 cartes de suport a projectes amb finançament europeu:
-

33 cartes de suport per a projectes d’Interreg Europe: 4HERITAGE, BGCLab,
CARBINO,

CARLESS,

CONDEREF,

CREATIVE

GROWTH,

CELLIN,

Con

BioDev,
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DeltaEUROPE, DeltaLady, ECO4Life, FITORES, GENRE, GPP STREAM, GARPEVINE,
GUARANTEE4GROWTH,

HUMANNATURE,

ICURATOR,

INNOSPORTS,

INNOMOT+,

INNOTOOL, INNOVA-FI, METRE, NESPACK, REDUCES, REGIO TEX, REGIONAL
MOBILITY TOOL, RESET, SAMO, SWIM, TransMaaS, UNESCO i WORTH.
-

1 carta de suport per a projectes d’Interreg Med: HERIT DATA

-

2 cartes de suport per a projectes d’ENI CBC MED: WayTech4Women i MERMAID

Programa 612.90 “Tutela financera d’entitats locals”
Execució: 179,03 %

PROGRAMA 61290 TUTELA FINANCERA ENTITATS LOCALS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’exercici de les competències en
matèria de tutela financera.

176,89

OBJECTIU 1.2.

Impulsar i desenvolupar la comunicació telemàtica amb les entitats
locals.

476,67

OBJECTIU 2.1.

Facilitar a les entitats locals l’accés a la informació en la matèria.

OBJECTIU 3.1.

Agilitzar les relacions financeres amb entitats locals en l’exercici de
la competència prevista en l’article 70.2 de l’Estatut d’Autonomia de
la C omunitat Valenciana.

OBJECTIU 3.2.

Agilitzar i garantir la gestió del cobrament dels deutes que les
entitats locals mantenen amb la Generalitat.

95,50
105,86
40,22

Programa 421.90 “Innovació tecnològica educativa”
Execució: 168,54 %

PROGRAMA 42190 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EDUCATIVA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.2.

Efectuar l’actualització, l’evolució i la racionalització de les
aplicacions de gestió educativa

198,62

OBJECTIU 1.3.

Integrar les TIC en les activitats docents.

138,46

Els valors d’execució dels objectius del programa 421.90 mostren en gran manera
valors d’execució per damunt dels que s’havien previst inicialment.
En aquest programa destaca:



L’increment de centres educatius amb gestió en l’aplicació ÍTACA.
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El nombre de persones usuàries d’aplicacions de gestió educativa (ÍTACA i altres). Les
prop de cent mil persones usuàries existents en el gestor d’identitats NAUSICA d’accés
a les aplicacions principals de gestió educativa.
El desenvolupament de procediments nous en l’Oficina Virtual per als Centres
Educatius:

 Procediment electrònic d’autorització i renovació de concerts















educatius.
Procediment electrònic d’aprovació del projecte lingüístic de centre.
Afectats arranjaments escolars.
Sol·licitud de flexibilització horària d’ensenyaments esportius.
Sol·licitud participació en el programa de fruita a les escoles.
Memòria del pla d’activitats del centre.
Consulta massiva per centre en el Registre de Delinqüents Sexuals.
Sol·licitud hores addicionals PAM.
Sol·licitud ajudes econòmiques destinades a les unitats pedagògiques
hospitalàries per al desenvolupament del PAM.
Sol·licituds d’ajudes econòmiques designades a centres privats
concertats per al desenvolupament de la compensació educativa dels
programes per a la reducció de l’abandó escolar.
Justificació d’ajudes a centres públics destinades al PAM.
Memòria del pla d’activitats dels SPE.
Informe final d’avaluació individualitzada de tercer de Primària.
Auxiliars de conversa en anglés: primera fase de nomenament i
assignació d’auxiliars per centre.

A més, es van desenvolupar els grans procediments següents:

 ÍTACA: procés d’escolarització i d’admissió en Infantil, Primària i















Secundària (adaptació al decret del plurilingüisme).
ÍTACA: incorporació dels centres privats de cicles formatius a ÍTACA.
ÍTACA: reclamacions Comissió Sectorial de FP.
ÍTACA: arranjament escolar en Primària.
ÍTACA: esborrany de menjador escolar per a les famílies.
ÍTACA: publicació de vacants per a l’admissió en la web.
ÍTACA: notificació del resultat de l’admissió a les famílies.
ÍTACA: adaptacions FSE informe mensual assistència professorat.
ÍTACA: ajustos de documents d’avaluació d’Infantil i Primària al
currículum nou publicat al juliol 2017.
ÍTACA: adaptació de la PGA 2017-18 a l’entrada de centres privats purs
i als programes lingüístics nous del Decret de setembre 2017.
ÍTACA: sol·licitud del PAM.
EVAST: matrícula en línia d’alumnes no oficials a les escoles oficials
d’idiomes.
Implantació del SUGUS en convocatòries d’ajudes de política
educativa.
AJUDES MENJADOR: interfície automàtica amb WREDASBONO
INFANTIL ( tràmit electrònic per a les famílies).
Junta Qualificadora Coneixements Valencià (JQCV): primera fase
d’adaptació al Marc Europeu de les Llengües (exàmens i
certificacions).
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 Tramitació electrònica de pagaments d’endarreriments de paga
















extra 2012 per al personal dels centres concertats (personal docent
que actualment no està contractat en cap centre).
Creació de la plataforma OVICON: Oficina Virtual de la Concertada.
OVICON: declaració responsable dels centres concertats.
Creació de la plataforma OVIDOC: Oficina Virtual del Docent.
REGPER: ordre únic en la borsa de docents de Primària.
REGPER: pagament de sexennis d’interins.
REGPER: modificacions en l’adjudicació de llocs de difícil cobertura
(sol·licitud i algorisme d’adjudicació automàtic).
REGPER: modificacions en l’adjudicació contínua (gestió de peticions
de província d’ofici i canvis en l’algorisme d’adjudicació).
REGPER: consulta del barem de concurs de trasllats (OVIDOC) i gestió
de reclamacions i renúncies a la resolució provisional.
REGPER: confirmació de plaça de funcionaris de carrera (OVIDOC).
REGPER: desenvolupament del quadre de comandament del Pla
d’igualtat.
EDIFICANT: Fase sol·licitud d’informació prèvia per part dels
ajuntaments i adaptació de l’aplicació d’infraestructures educatives
per a la configuració del mapa d’EDIFICANT.

Web Família 2.0 és l’aplicació web mitjançant la qual els responsables familiars dels
alumnes poden consultar horaris i avaluacions, així com comunicar-se de manera
bidireccional amb el personal docent i els tutors/ores. El grau de satisfacció que està
generant en les persones usuàries la utilització de Web Família ha fet que el nombre
de centres es dispare. S’inclouen tant centres públics com concertats.
Procediments informatitzats nous o redissenyats associats amb la gestió de cultura i
esports:

-

Aplicació de gestió interna (back office) de l’Agenda Cultural de la Comunitat
Valenciana.
Inventari d’immobles BIC.
Implantació de SUGUS en convocatòries de subvencions de promoció cultural.
Implantació de SUGUS en convocatòries d’ajudes al llibre.
Implantació de SUGUS en convocatòries de subvencions d’esports.



La unitat de coordinació TIC del Servei d’Informàtica per als Centres Educatius va
efectuar, al llarg de 2017, una sèrie de cursos de formació i jornades presencials
dirigides fonamentalment al personal docents que exerceix la figura de
coordinador/ora TIC als centres educatius. Totes les accions van disposar de la
col·laboració del Servei de Formació del Professorat, que va certificar els assistents. Cal
destacar-ne algunes: jornades de benvinguda (presencials), curs en línia “Introducció a
la Coordinació TIC”, seminaris… (la informació està disponible en
http://mestreacasa.gva.es/web/coortic).



Els centres educatius tenen un parc informàtic obsolet, amb al voltant de 40.000
ordinadors amb 8 o més anys d’antiguitat. Es va executar pràcticament la totalitat del
pressupost disponible per a adquirir 20.400 ordinadors destinats als centres educatius,
mitjançant contractes derivats dels acords marc de la Direcció General de
Racionalització i Patrimoni de l’Estat.
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Persones usuàries en el portal educatiu Mestre a Casa. S’ha detallat el nombre de
persones usuàries que va accedir de manera autenticada al portal educatiu. En tractarse de serveis en pàgines web, la xifra no fa referència a les persones usuàries que han
vist les pàgines web, sinó als que han efectuat modificacions en els espais web
col·laboratius del portal.



Persones usuàries plataforma e-learning. S’indica el nombre de persones usuàries
(docents i alumnes) que han accedit als entorns virtuals d’aprenentatge Moodle al llarg
del 2017. Els entorns que s’han tingut en compte han sigut els dedicats a la formació
del professorat i a la formació professional semipresencial.



Publicació de recursos educatius digitals. S’indica el nombre d’objectes digitals
educatius (ODE) publicats amb llicència oberta en el portal educatiu Mestre a Casa. El
percentatge baix d’execució està motivat per la falta de producció i catalogació de
recursos des de la Conselleria d’Educació.



Nombre de portals web de centres educatius. S’indica el nombre de centres que han
efectuat modificacions en l’espai web assignat dins del portal educatiu Mestre a Casa.



El valor de l’indicador resulta de dividir el nombre d’alumnes matriculats en tots els
nivells educatius entre el nombre d’ordinadors dedicats a tasques
d’ensenyament/aprenentatge.

Programa 613.10 “Tributs de la Generalitat i joc”
Execució: 164,95 %

PROGRAMA 61310 TRIBUTS DE LA GENERALITAT I JOC

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 3.1.

Dirigir, programar, regular i coordinar el joc a la C omunitat Valenciana
en les diverses modalitats que presenta, d’acord amb l’evolució del
sector.

250,00

OBJECTIU 4.1.

Instruir i resoldre els expedients relacionats amb el joc a la C omunitat
Valenciana, així com la gestió dels registres de les persones físiques i
jurídiques autoritzades per a l’organització i explotació dels jocs i dels
locals autoritzats per a la seua pràctica, així com de les empreses i
fabricants de material de joc, importadores, comercialitzadores i
distribuïdores de material de joc.

82,25

OBJECTIU 4.2.

Gestionar els registres de persones que tenen prohibida l’entrada a
locals de joc.

69,00

OBJECTIU 5.1.

Dur a terme la inspecció de locals, màquines, activitats i, en general,
tots els aspectes vinculats al joc que siguen competència de la
Generalitat.

129,51

OBJECTIU 6.1.

Efectuar la incoació, la instrucció i la proposta de resolució dels
expedients sancionadors per faltes molt greus comeses en matèria de
joc que siguen competència de la Generalitat.

294,00

En l’apartat de joc destaca la continuació dels treballs per a elaborar una nova llei de
joc de la Comunitat Valenciana que modernitze la regulació, ja que la llei actual és de 1988 i
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ha patit nombroses modificacions. També destaca, en el tema d’autoritzacions, la
consolidació de les reformes introduïdes principalment pel Reglament de Salons Recreatius i
Salons de Joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30 d’abril, del Consell de la Generalitat, que
ha comportat l’obertura de 42 salons nous, i pel Reglament del joc del bingo, aprovat pel
Decret 62/2015, de 8 de maig, del Consell de la Generalitat, que seguint les directrius de la
Unió Europea ha convertit en comunicacions nombrosos temes que anteriorment requerien
d’autorització prèvia.
Programa 612.80 “Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat”
Execució: 140,22 %

PROGRAMA 61280 CENTRE LOGÍSTIC, ARXIU I PARC MÒBIL DE LA GENERALITAT

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Funcionament de la primera i segona fase del centre que reculla la gestió documental i arxiu de la Generalitat,
dels tribunals de justícia, d’històries clíniques passives i de material escolar. C entre d'emmagatzemament per a
millorar els lliuraments dels proveïdors als centres sanitaris, reducció d'estocs, millora en la gestió logística i
reducció de cost.

190,83

OBJECTIU 2.1.

Optimitzar els recursos materials en el parc mòbil del C onsell i la seua Administració.

102,15

OBJECTIU 2.2.

Efectuar el control econòmic i de costos en la gestió del parc mòvil del C onsell i la seua Administració.

127,69

631.50 “Actuacions sobre el sector financer”
Execució: 139,07 %

PROGRAMA 63150 ACTUACIONS SOBRE EL SECTOR FINANCER

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu sector públic.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Millorar l’eficiència i eficàcia en la supervisió de les entitats financeres
autòctones.

100,00

OBJECTIU 3.1.

Gestionar la cartera d’actius de l’activitat de finançament exercides en el
sector privat.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Augmentar l’eficiència de l’IVF.

100,00

OBJECTIU 5.1.

Estendre l’adquisició dels serveis de confiança de l’IVF (certificats
electrònics, segells de temps i serveis complementaris) per tota la
població, fomentant i promovent la seua utilització normal i eficient en les
relacions amb les AP i entre particulars. Proporcionar seguretat als

234,41

sistemes d’informació.

OBJECTIU 6.1.

Establir mecanismes que faciliten l’accés al finançament de projectes
empresarials, així com establir acords que permeten dinamitzar entre les
empreses de la C omunitat Valenciana els diversos instruments financers.

200,00
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Els indicadors de gestió del programa pressupostari 631.50 “Actuacions sobre el
sector financer” mostren que, de mitjana, els objectius del programa s’aconsegueixen per
damunt del que s’havia previst, en un percentatge del 139 %.
Dels sis objectius del programa que compten amb indicadors d’execució, destaca el
percentatge aconseguit en els objectius 5.1 i 6.1.
Respecte a l’objectiu 5.1 “Estendre l’adquisició dels serveis de confiança de l’IVF
(certificats electrònics, segells de temps i serveis complementaris) per tota la població,
fomentant i promovent la seua utilització normal i eficient en les relacions amb les AP i entre
particulars. Proporcionar seguretat als sistemes d’informació”, és remarcable el grau elevat
de consecució de l’objectiu, la qual cosa acredita el valor aconseguit pels indicadors
associats, del 221 i del 248 %, respectivament.
Per la seua banda, respecte a l’objectiu 6.1 “Establir mecanismes que faciliten l’accés
al finançament de projectes empresarials, així com establir acords que permeten dinamitzar
entre les empreses de la Comunitat Valenciana els diversos instruments financers”, és
especialment destacable el grau de compliment de l’indicador 1, “Establiment de línies de
crèdit que donen resposta a les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana”,
que és del 350 %, com a conseqüència de les 7 línies aprovades per l’IVF el 2017.
La resta d’objectius, tant per als que els seus indicadors establien un valor absolut,
com per als que volien reduir el nombre d’incidències i els temps de resposta, mostren una
consecució del 100 %, amb l’excepció de la formalització d’acords amb altres entitats, per al
qual s’ha subscrit un dels dos acords que s’havien previst, ja que no s’havien culminat
satisfactòriament determinats projectes elaborats durant l’exercici.
612.70 “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre”
Execució: 136,05 %

PROGRAMA 61270 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D’OCTUBRE

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Millorar el funcionament intern i els serveis generals.

235,04

OBJECTIU 1.2.

Millorar les infraestructures i minimitzar les incidències a les
instal·lacions.

122,50

OBJECTIU 1.3.

Racionalitzar la despesa pública amb la gestió d’espais i les
actuacions sobre aquests.

83,33

OBJECTIU 1.4.

Optimitzar la gestió econòmica de la C iutat Administrativa 9
d’Octubre.

103,34

65

612.30 “Patrimoni de la Generalitat”
Execució: 113,30 %

PROGRAMA 61230 PATRIMONI DE LA GENERALITAT

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Investigar, defendre i recuperar en via administrativa el patrimoni
de la Generalitat.

OBJECTIU 1.2.

Aprofitar al màxim els recursos patrimonials de la Generalitat.

93,49

OBJECTIU 1.3.

C rear i conservar l’Inventari de Béns i Drets de la Generalitat.

85,34

OBJECTIU 1.4.

Dotar d’edificis administratius les diverses conselleries i distribuir
locals entre aquestes per a atendre les seues necessitats.

282,67

OBJECTIU 1.5.

Efectuar l’alienació o explotació de béns patrimonials la utilització
dels quals per la Generalitat no resulte convenient.

77,06

OBJECTIU 1.6.

Racionalitzar la política de lloguers.

53,12

OBJECTIU 2.1.

Dur a terme la redacció de projectes i de direcció d’obres referides
a immobles patrimonials, els afectats a la C onselleria d’Hisenda i
Model Econòmic i, si escau, propietat de la Generalitat destinats a
usos administratius.

78,75

122,71

612.20 “Tresor de la Generalitat”
Execució: 100,00 %

PROGRAMA 61220 TRESOR DE LA GENERALITAT

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Optimitzar la gestió i organitzar la funció de Tresoreria.

%
D’EXECUCIÓ
100,00

Un dels objectius principals del Tresor de la Generalitat consisteix en el control del
deute comercial i del deute públic financer, per tal de garantir els principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera del sector públic.
El seguiment de l’indicador anomenat “Període mitjà de pagament”, com a mesura
del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial en un cas, i de les
persones beneficiàries de subvencions, en l’altre, així com l’adopció de mesures per a
corregir-ho, seran un instrument eficaç per al control del deute comercial i, en general, per a
erradicar la morositat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.
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Entre les mesures que la Tresoreria de la Generalitat ha adoptat per a garantir el
compliment dels objectius referits al període mitjà de pagament, s’assenyala, d’una banda, la
gestió eficaç i optimitzada dels fluxos de pagament de tresoreria, que han permés durant tot
l’exercici pressupostari una reducció significativa dels terminis de pagament a proveïdors.
D’altra banda, la planificació i coordinació amb tots els centres gestors de la Generalitat per a
agilitzar la comptabilització i la proposta de pagament dels deutes comercials i financers, han
contribuït en gran manera a la reducció de les ràtios del deute.
D’aquesta manera els percentatges d’execució aconseguits en els dos objectius, PMP
de pagaments a proveïdors i PMP de pagaments de subvencions, per a l’exercici 2017,
assoleixen satisfactòriament l’objectiu de compliment de normativa en matèria de morositat i
de control del deute.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el
100%
Programa 612.40 “Control intern i comptabilitat”
Execució: 98,43 %

PROGRAMA 61240 CONTROL INTERN I COMPTABILITAT

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Dur a terme un control intern per a garantir una actuació
econòmica adequada del sector públic.

OBJECTIU 1.2.

Dirigir i gestionar la comptabilitat pública.

%
D’EXECUCIÓ
96,86
100,00

Objectiu 1.1. Dur a terme un control intern per a garantir una actuació econòmica adequada
del sector públic.
El grau de compliment dels objectius proposats en matèria de control intern ha sigut
altament satisfactori.
En l’exercici de les funcions que s’atribueixen a aquesta Intervenció General, en
matèria de control financer i auditories, els articles 108 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, del Consell, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, s’han
dut a terme més controls i informes dels que s’havien previst inicialment, de manera que
s’ha comprovat, així, la situació i el funcionament de diversos òrgans en l’aspecte
economicofinancer, el compliment de la normativa i les directrius que els regeixen i que la
seua gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera i al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, equilibri financer i deute públic.
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D’altra banda, en l’ús de les facultats relatives a la funció interventora que s’havien
previst en els articles 97 i següents de la llei mencionada, s’han emés diversos actes i
informes de fiscalització prèvia, corresponents als diversos expedients que s’han remés a les
diverses intervencions delegades pels òrgans gestors, de manera que s’han complit els
objectius que s’havien establit.
En matèria de comprovació material de la inversió, de conformitat amb el que es
preveu en el Decret 137/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es regula la
intervenció de la inversió de fons públics, s’ha concorregut a diversos actes formals de
recepció d’obres, subministraments i serveis, en els quals s’ha garantit l’aplicació real i
efectiva dels fons públics a la finalitat per a la qual s’havien destinat, de manera que s’ha
complit, pràcticament, l’objectiu establit.
D’altra banda, encara que en l’article 96 de la mencionada Llei 1/2015 es va establir,
per primera vegada i de manera expressa, que corresponia a la Intervenció General de la
Generalitat, per mitjà de la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i
Subvencions, l’elaboració i el seguiment de l’execució dels plans anuals de control financer
de subvencions i d’auditories de fons comunitaris, mitjançant l’ofici d’aquesta intervenció
general de data 29 d’octubre de 2015, reiterat en dates 16 de juny de 2016 i 22 de maig de
2017, es va posar en coneixement de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic que aquest centre directiu no disposa ni d’estructura ni de mitjans adequats i
suficient per a dur a terme les funcions exposades en les condicions exigides per la
normativa nacional i comunitària d’aplicació vigent, motiu pel qual no s’han pogut complir els
objectius que s’havien previst.
Finalment, s’han emés els informes, preceptius i no preceptius, en relació amb els
projectes normatius que s’han sotmés a fiscalització d’aquesta intervenció general.
Objectiu 1.2. Dirigir i gestionar la comptabilitat pública.
En matèria de comptabilitat pública s’han complit la totalitat dels objectius establits.
Així, en l’exercici de les facultats que atribueix a aquesta Intervenció General el títol
VII de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, del Consell, d’Hisenda Pública, del sector públic
instrumental i de subvencions, i de conformitat amb el que s’estableix en l’Ordre de 12 de
desembre de 1994, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, sobre gestió i registre comptable
de les operacions d’administració i execució del pressupost de la Generalitat Valenciana,
s’han registrat les operacions comptables dels diversos capítols d’ingressos i de despeses de
l’Administració del Consell i altres entitats sotmeses al sistema d’informació comptable de la
Generalitat.
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D’altra banda, complint el que es disposa en l’article 130 de la llei mencionada, s’ha
elaborat el compte general de l’exercici 2016, amb el contingut previst en l’article 135
d’aquesta norma.
A més, mitjançant l’Ordre 8/2017, d’1 de setembre, de la Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic, es va procedir a la derogació de 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 Valenciana, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2019,
l’objectiu del qual és complir el programa per a l’aplicació del compartiment Fons de
Liquiditat Autonòmic del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes per a l’exercici 2017,
que estableix el requisit d’adoptar un acord per part de l’òrgan de Govern de la Generalitat
mitjançant el qual es comprometa a l’adaptació del Pla general de comptabilitat pública de la
Generalitat Valenciana al pla comptable marc aprovat mitjançant l’Ordre EHA/1037/2010, de
13 d’abril.
Finalment, en el marc de les normes que regulen l’estabilitat pressupostària i la
sostenibilitat financera de les administracions públiques, s’han elaborat diversos informes
sobre estadística comptable i sobre l’activitat econòmica, financera i pressupostària de la
Generalitat.
Programa 612.50 “Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines”
Execució: 97,58 %

PROGRAMA 61250 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT I ADMINISTRACIÓ DE NÒMINES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Assegurar una gestió òptima dels recursos públics de la Generalitat, en el marc de les
competències recollides en l’Estatut.

120,62

OBJECTIU 1.2.

Assegurar el compliment dels objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Supervisar i controlar les despeses de personal, garantint el compliment de la normativa vigent en
la matèria i l’execució adequada dels crèdits pressupostaris destinats al capítol I.

100,00

OBJECTIU 2.2.

Garantir una assignació òptima dels recursos humans, que permeta una gestió eficient de les
polítiques públiques i l’eficàcia en la prestació dels serveis públics.

100,00

OBJECTIU 3.1.

Garantir el cobrament adequat de la nòmina del personal que ocupa llocs de treball en
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els conceptes de retribució, cotització i retenció
previstos per la legislació vigent i les seues quanties.

100,00

OBJECTIU 3.2.

Impulsar i dirigir nous processos que contribuïsquen a simplificar i a racionalitzar l’activitat
administrativa i la gestió econòmica amb implicació en la nòmina i el pagament obligat de les
cotitzacions de previsió social.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Supervisar l’activitat econòmica de les entitats del sector públic instrumental a fi de garantir els
objectius d’estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera, la transparència en la gestió i
l’eficiència en l’assignació dels recursos públics.

100,00

OBJECTIU 4.2.

C ontrolar les despeses de personal de les entitats que integren el sector públic instrumental de la
Generalitat per a garantir el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria i d’estabilitat
pressupostària.

60,00
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Objectiu 1.1. Assegurar una gestió òptima dels recursos públics de la Generalitat, en el marc
de les competències recollides en l’Estatut.
Indicador 2. Proposta i anàlisi de modificacions pressupostàries.
1. Durant l’exercici 2017 el Servei d’Administració del Pressupost ha dut a terme les
actuacions següents en matèria de modificacions i ajustos pressupostaris, dels quals
s’adjunta un quadre resum i un llistat detallat:
Tramitació 73 modificacions de crèdit mitjançant acords del Consell (incloent-hi Generació
PIP).
Tramitació de 67 modificacions de crèdit per mitjà de resolucions del conseller d’Hisenda i
Model Econòmic.
Tramitació de 15 modificacions de crèdit per mitjà de resolucions dels responsables de les
diverses conselleries.
13 Expedients anul·lats.
Tramitació de 4 ampliacions de crèdit:
Línia de farmàcia
Renda garantida de ciutadania i acolliment familiar de menors
Interessos i despeses per demora en pagament de subvencions concedides a la Universitat
de València
Atenció especialitzada en residències
Tramitació d’ajustos pressupostaris relatius al Pla de suport a la inversió productiva en
municipis.
Realització de 68 reajustos tecnicopressupostaris en els diversos capítols, subprogrames i
centres gestors de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Realització de 62 ajustos entre dotacions de projectes d’inversió dins del capítol 6 de
cadascun dels programes.
Realització de 160 ajustos entre articles i conceptes de capítol 1 dels diversos programes.
Realització de 20 variacions de límits plurianuals.
Incorporació de romanents del PIP i romanents decrets llei.
2. Així mateix, durant aquest mateix període, s’ha col·laborat en les següents actuacions
generals d’aquesta direcció general:
Tasques de tancament de l’exercici 2016
Tasques d’obertura de l’exercici 2017
Elaboració pressupostos 2018
Subministrament de dades de modificacions mensuals al Ministeri d’Hisenda.
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3.Criteris de còmput per a la xifra de l’indicador 2 de l’objectiu 1.1 (igual que al 2016):
- Els expedients que han tingut diverses parts, i en conseqüència diverses resolucions o
acords, els hem comptat com a un només.
- En els expedients resolts mitjançant resolució o acord conjunts, hem comptat el nombre
d’expedients resolts, no el d’actes resolutoris.
- No hem comptat els anul·lats, però sí les ampliacions de crèdit i l’ajust de tancament.
- No hem comptat les variacions de límits resoltes.
- No hem comptat els ajustos del capítol 1, autoritzats per la Direcció General, ni les RTP de
Sanitat.
- No hem comptat les variacions entre dotacions de projectes d’inversió (VEP)
- No hem comptat els ajustos del PIP, ni les incorporacions de romanents.
(Resultat: 168 – 13 + 1 + 4 =160)
Programa 121.60 “Sistemes d’informació”
Execució: 97,22 %

PROGRAMA 12160 SISTEMES D’INFORMACIÓ

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.4.

Apostar pel programari lliure, els estàndards i el compliment del
marc legal.

33,33

OBJECTIU 1.5.

Apostar per les dades obertes.

110,00

OBJECTIU 2.1.

Aconseguir uns sistemes i aplicacions consolidats i optimitzats.

166,88

OBJECTIU 2.2.

Aconseguir una administració electrònica àgil, eficient, coneguda i
utilitzada.

152,40

OBJECTIU 2.3.

Aconseguir una administració de justícia moderna i eficient.

115,86

OBJECTIU 2.4.

Aconseguir un servei d’hisenda efectiu, innovador i integrat.

33,33

OBJECTIU 2.5.

Aconseguir un equipament i una infraestructura moderna i
adaptada a les necessitats.

74,58

OBJECTIU 2.6.

Aconseguir una producció i una gestió optimitzades.

30,00

OBJECTIU 3.1.

C rear confiança en la seguretat dels serveis electrònics.

158,63

La gran majoria dels indicadors d’execució del programa mostren que els objectius
s’aconsegueixen per damunt del que s’havia previst.
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En aquest programa destaquen, pel grau de compliment, els valors alts d’execució en
els indicadors dels objectius següents:
Objectiu 1.4. Apostar pel programari lliure, els estàndards i el compliment del marc legal, i
l’objectiu 1.5. Apostar per les dades obertes.
Destaca l’aposta pel programari lliure, els estàndards i les dades obertes (Open
Data). S’ha posat a la disposició de la ciutadania el volum d’informació més ampli possible,
especialment la informació que pertany a les administracions públiques, i s’han respectat els
límits establits per la legalitat vigent, de manera que siga possible que tant la ciutadania,
com les empreses o les institucions de qualsevol tipus la puguen consultar, i és així, per tant,
una eina real de transparència i difusió.
Objectiu 2.1. Consolidar i optimitzar sistemes i aplicacions
En la consolidació i optimització de sistemes i aplicacions, els objectius marcats s’han
superat folgadament, en gran part a causa de l’impuls a SUGUS com a aplicació corporativa
per a la gestió de subvencions i la consolidació de la informació en la base de dades nacional
de subvencions.
Objectiu 2.2. Aconseguir una administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada
L’administració electrònica ha implicat un esforç important per part de la DGTIC.
S’han posat a la disposició dels funcionaris de l’Administració del Consell els components
d’administració

electrònica que

fan possible

la signatura de

documents electrònics

(Port@firmas), la notificació telemàtica des del registre d’eixida o departamental mateixos,
els pagaments en línia i la consulta als serveis de verificació que permeten no haver de
sol·licitar a la ciutadania documents que ja es troben a les mans de l’Administració.
Quant a la ciutadania, se li ha facilitat l’ús de les eines que li permeten adreçar-se a
l’Administració per mitjans electrònics, especialment la plataforma de tramitació telemàtica,
la carpeta ciutadana i el mòdul de notificacions, que s’han redissenyat perquè tinguen una
aparença més actualitzada, senzilla i adaptada als dispositius mòbils. A més, s’han integrat
amb Cl@ve i amb AutoFirma per a pal·liar els problemes que sempre planteja l’ús de
certificats digitals en la varietat àmplia de plataformes que utilitza la ciutadania.
Finalment, la conscienciació més alta entre els gestors respecte a la necessitat de
donar compliment als preceptes que marca la Llei 39/2015 respecte a l’ús de mitjans
electrònics, fa que s’estiga estenent l’ús dels components mencionats anteriorment, que el
nombre de peticions rebudes per la DGTIC per al desenvolupament de tràmits telemàtics
posats a la disposició de la ciutadania siga cada vegada més gran, i que l’ús dels serveis de
verificació publicats en la plataforma autonòmica de verificació s’haja multiplicat per 6 en els
últims mesos.
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Objectiu 2.3. Aconseguir una Administració de justícia moderna i eficient
Destaca el compliment de l’objectiu molt per damunt de les previsions que s’havien
fet, ja que s’ha assegura i consolidat un entorn telemàtic en què actuen els operadors
jurídics, així com un servei al ciutadà la ciutadania per mitjà del portal de serveis de justícia.
Objectiu 2.4. Aconseguir un servei d’hisenda efectiu, innovador i integrat.
Integració NOMINES – SIA (Sistema d’Informació Ambulatòria): l’anàlisi s’ha conclòs
i la integració està en fase de proves per a agilitzar tota la gestió de les altes/baixes laborals
de salut, en coordinació amb els equips TIC de SANITAT. L’objectiu d’aquesta integració és
agilitzar i automatitzar les gestions de personal de la Generalitat per als col·lectius de
docència, administració general i especial i administració de justícia referides a les
incidències d’IT que actualment es tramiten de manera manual mitjançant la integració dels
comunicats de baixa des de Sanitat a la gestió de nòmines SIGNO.
Aquest indicador té un mesurament qualitatiu i la valoració de la seua execució és el
50 %. La situació al desembre del 2017 d’aquest projecte és la següent:
Anàlisi de la integració: finalitzat (100 %), efectuat en coordinació amb els equips
tècnics de Sanitat.
Disseny: finalitzat (100 %), efectuat en els entorns de proves i producció el disseny
de la interfície, en la mateixa infraestructura que la integració de les nòmines de Sanitat amb
la comptabilitat de la Generalitat.
La previsió d’aquesta integració és que en aquest primer semestre del 2018 estiga
implementada i s’haja posat en producció.
Integració CONTAG (Comptabilitat Generalitat) amb SUGUS (Sistema de Gestió
corporatiu de Subvencions). Integració amb BDNS i amb la gestió comptable de les fases de
la gestió de subvencions.
L’objectiu d’aquesta integració és agilitzar i automatitzar les gestions de subvencions
amb la gestió economicofinancera de la Generalitat. Aquest indicador té un mesurament
qualitatiu i la valoració de la seua execució és el 50 %.
Aquesta integració té dos subprojectes que cal abordar:
- La integració amb la BDNS (Base de dades Nacional de Subvencions) per mitjà de
REDAS (Registre d’Ajudes i Subvencions publiques) per a la remissió a la BDNS del MINHAP.
Finalitzada i en producció.
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- La integració de la gestió de subvencions amb la Comptabilitat - CONTAG, per mitjà
de la generació de les propostes comptables des de SUGUS corresponents a la gestió de
subvencions. No iniciada.
Assegurament

de

la

interoperabilitat

amb

sistemes

d’altres

administracions.

L’objectiu d’aquest indicador és el desenvolupament i implementació de les integracions
necessàries dels sistemes d’informació d’Hisenda de totes les àrees amb altres organismes:
AEAT, INSS, IGAE, etc. Aquest indicador té un mesurament qualitatiu i la valoració de la
seua execució és el 50 %. S’ha finalitzat amb la integració amb INSS-SILTRA (Sistema de
Liquidació Directa de la Seguretat Social) i amb la integració amb IGAE – BDNS (Base de
Dades Nacional de Subvencions). Es troben en fase de desenvolupament la integració amb
l’AEAT – SII (Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA) i la integració amb la
Direcció General de Patrimoni de l’Estat, el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de l’Estat.
Objectiu 2.5. Aconseguir un equipament i una infraestructura moderna i adaptada a les
necessitats.
Estem per damunt del que s’havia previst en la integració de seus en xarxa
corporativa, però per davall en la integració de seus en veu. Aquests últims projectes solen
ser molt llargs i dependre molt de l’adequació dels cablejats de les seus, i és en aquest
aspecte en què hi ha una mica de retard. S’estan millorant infraestructures, però l’últim és
implantar la telefonia. L’indicador 4 no ha avançat, està aturat per falta de recursos per a
abordar el projecte. Els recursos necessaris estan bolcats en el desenvolupament i
manteniment de les aplicacions que demanen les conselleries.
La implantació del PTN en l’Administració del Consell està pràcticament finalitzada, ja
que queden únicament algunes seus remotes sense migrar.
Objectiu 2.6. Aconseguir una producció i una gestió optimitzades.
S’ha procedit ja a la selecció i adquisició de l’eina de gestió per a l’atenció a les
persones usuàries en relació al lloc de treball TIC, i es troba en fase d’implantació.
Objectiu 3.1. Confiança en la seguretat dels serveis electrònics.
Les auditories de seguretat sobre aplicacions desplegades en la nostra infraestructura
busquen detectar el grau de seguretat real i descobrir les vulnerabilitats presents en els
equips. Es tracta de trobar fallades i vulnerabilitats de seguretat abans que ho facen atacants
reals per tal de procedir a esmenar-les abans de posar-les en funcionament o d’implantar les
salvaguardes necessàries i les mesures que garantisquen la seguretat de la informació que
gestionen aquestes aplicacions i els serveis que presten.
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Per a verificar el nivell de compliment de la legislació vigent en matèria de seguretat
(Llei orgànica de protecció de dades i Esquema Nacional de Seguretat), es duen a terme
auditories biennals. Així mateix s’efectuen auditories anuals de compliment de la norma
27001 i la 27002 en els organismes que per la naturalesa de les seues competències així ho
requereixen. Aquestes auditories impliquen la verificació del compliment dels sistemes de
gestió de la seguretat i són part essencial del cicle de millora contínua de la seguretat de la
informació. Sobre la base dels resultats d’aquestes auditories de verificació s’efectuen els
plans d’accions correctores per a millorar la gestió i el govern de la seguretat.
La nostra organització disposa d’innombrables actius d’informació, cadascun exposat
a patir incidents de seguretat. És necessari disposar d’una capacitat de gestió d’aquests
incidents que permeta començar per detectar-los, dur-ne a terme el tractament i col·laborar
en la prevenció d’incidents similars en el futur. Així mateix, es podran aplicar les accions
correctives en el moment oportú.
El Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), centre adscrit a
la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), s’encarrega
de gestionar els incidents de seguretat informàtica que es produeixen al territori valencià. Es
tracta d’un centre de resposta davant d’incidents dins de l’Administració pública de manera
que les organitzacions del seu àmbit d’acció disposen d’un punt de referència precís en
matèria de seguretat de la informació.
Els equips CSIRT o CERT (acrònim en anglés d’Equip de Resposta a Incidents de
Seguretat) que hi ha al món estan formats per un equip de personal tècnic especialitzat,
dedicat a desenvolupar tasques de prevenció, detecció i resposta a incidents de seguretat en
sistemes d’informació. En el cas de l’equip CSIRT de la Comunitat Valenciana això implica
donar servei tant a l’Administració pública com a les empreses i a la ciutadania. Encara que
el seu àmbit d’actuació és més ampli, CSIRT-CV centra les seues capacitats de detecció i
gestió d’incidents en la vigilància activa de la xarxa corporativa de la Generalitat Valenciana,
en què té desplegada una sèrie de sondes, sensors i eines de monitoratge.
El CSIRT-CV va processar el 2017 una mitjana diària de 500.000 alertes provinents
de la xarxa corporativa de la Generalitat i ha gestionat aquest any 1.223 incidents de
seguretat.
A més, el Centre està en constant evolució de serveis i capacitats, d’acord amb el
que s’ha proposat en les diverses polítiques i estratègies nacionals i internacionals, i
sobretot, amb l’Estratègia de ciberseguretat nacional. El CSIRT-CV dissenyarà el seu catàleg
de serveis per a incloure la seguretat en sistemes de control industrial i les infraestructures
crítiques.
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Programa 121.70 “Telecomunicacions i societat digital”
Execució: 89,69 %

PROGRAMA 12170 TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT DIGITAL

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.2.

Defendre la importància de les TIC en l’àmbit institucional i per a canviar el model
productiu.

140,50

OBJECTIU 1.3.

Transformar el model productiu per mitjà de la banda ampla ultrarràpida al territori.

110,82

OBJECTIU 2.1.

Disposar d’un sistema de comunicacions mòbils d’emergències i seguretat
avançades.

107,45

OBJECTIU 2.2.

Disposar de xarxes avançades per al servei públic de radiodifusió i televisió digital
d’àmbit autonòmic.

0,00

Destaca pel seu grau de compliment l’execució de l’objectiu 2.1, Disposar d’un
sistema de comunicacions mòbils d’emergències i seguretat avançades.
Al llarg del 2017 s’han posat en marxa diverses iniciatives per a ampliar el nombre
de persones usuàries de la xarxa, i n’ha arribat a aconseguir 9.997. En concret s’ha ampliat
la cobertura de la xarxa a més municipis, la qual cosa ha permés que nous ajuntaments s’hi
hagen

adherit,

de

manera

que

s’hi

han

incorporat

així

més

persones

usuàries,

fonamentalment de les policies locals i dels agents de protecció civil.
Així mateix, s’ha fet un esforç de comunicació per a fer conéixer la xarxa i els serveis
que ofereix, al nombre més ampli possible d’ajuntaments, tant per mitjà de l’Oficina
COMDES mateixa, com per mitjà de la web (www.comdes.gva.es) i del compte de Twitter
@GVAcomdes.
Respecte als objectius 1.2 “Defendre la importància de les TIC en l’àmbit institucional
i per a canviar el model productiu”, i 1.3, “Transformar el model productiu per mitjà de la
banda ampla ultrarràpida al territori”, hi ha en tramitació les iniciatives que impulsaran
aquests indicadors, fonamentalment, el desenvolupament del Pla de banda ampla d’alta
velocitat i el desenvolupament de DIGCOMP CV i el Marc valencià de capacitació digital.
Respecte a l’objectiu 2.2, s’està encara pendent que es complete el procés de
liquidació de l’antiga RTVV, atés que fins hui encara els béns estan gestionats per la comissió
liquidadora, inclosa la xarxa, i no és possible actuar sobre aquesta.
Programa 611.10 “Direcció i Serveis Generals”
Execució: 86,01 %
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PROGRAMA 61110 DIRECCIÓ i SERVEIS GENERALS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 2.1.

Activitat de la C entral de C ompres.

OBJECTIU 3.1.

Desenvolupar la plataforma de licitació electrònica.

OBJECTIU 4.1.

Racionalitzar la contractació.

95,53
100,00
62,50

CONCLUSIONS
La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic mostra que se’n van aconseguir, de mitjana, els objectius en un 134,17 %
respecte del que s’havia previst.
No obstant això, el grau d’execució dels programes presenta una elevada disparitat,
a causa de, principalment, un dels programes pressupostaris que presenta percentatges
d’execució fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del programa 121.60
“Sistemes d’informació”, amb un grau d’execució del 97,22 %.
En qualsevol cas, l’execució per programes mostra que un 57,14 % d’aquests
finalitzen l’exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que s’havia previst.
No obstant això, el 42,86 % dels programes van presentar graus de compliment dels seus
objectius entre el 80 % i el 100 %.

Programes pressupostaris amb un
grau d’execució igual o superior al
100 %; 57,14%

Programes pressupostaris amb un
grau d’execució comprés entre el
80 % i el 100 %; 42,86%
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Quant a l’anàlisi per centres gestors, hi destaquen la Direcció General de
Finançament i Fons Europeus, la Direcció General de Tributs i Joc, la Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, l’Institut Valencià de Finances, la Direcció
General de Pressupostos, la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, i
la Secretària Autonòmica d’Hisenda, que superen el 100 % dels objectius dels seus
programes. La Intervenció General presenta un percentatge d’execució lleugerament inferior
al 100 %, i la Sotssecretaria aconsegueix els seus objectius en un 86,01 %, tal com
s’observa en el gràfic següent.
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INFORME

D’EXECUCIÓ

DE

LA

CONSELLERIA

DE

JUSTÍCIA,

ADMINISTRACIÓ

PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS. EXERCICI 2017
L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats, segons els seus indicadors a 31
de desembre de 2017, mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa
d’indicadors en un 87 % sobre els valors que s’havien previst.
No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, el
grau de consecució d’aquests va variar entre el 147,13 % del programa 141.20 “Direcció i
Serveis Generals” al 0 % del programa 121.40 “Funció Pública” ja que, en aquest últim cas,
les actuacions efectuades el 2017 consisteixen en processos que conclouran el 2018 i, per
tant, serà en aquest exercici en què es computen els resultats finals.
En funció del nivell de consecució, els programes pressupostaris es podrien classificar
en tres grups:



Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o

superior. En aquest grup hi ha els programes següents: el programa 141.20 “Direcció i
Serveis Generals” (147,13 %); el programa 141.10 “Administració de justícia” (106,38 %);
el programa 121.30 “ Formació i estudis” (100,00 %).



Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el

80 % i el 100 %. En aquest grup es troba el programa 112.70 “Reformes democràtiques”,
l’execució de les quals implica el 96,88 %.



Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.

Dins d’aquest grup es troben el programa 462.60 “Processos electorals i consultes populars”,
amb una execució del 75 %, i el programa 121.40 “Funció Pública”, que no s’ha pogut
executar a causa que, com s’ha assenyalat, els processos de personal iniciats el 2017
s’executaran durant l’exercici següent.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats, segons el grau d’execució dels indicadors a 31 de
desembre de 2017.
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Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius en un 100 % i per
damunt del que s’havia previst
Programa 141.20 “Direcció i Serveis Generals”
Execució: 147,13 %

PROGRAMA 14120 DIRECCIÓ i SERVEIS GENERALS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Assistir i assessorar els òrgans directius de la C onselleria i els
serveis territorials d’aquesta.

179,32

OBJECTIU 1.2.

Gestionar, racionalitzar i modernitzar els procediments
administratius.

114,93

En relació amb l’objectiu 1.1. cal destacar l’augment en el compliment de
l’indicador 1 (Acords del Consell), en tramitar-se un 520 % més dels acords que s’havien
previst com a conseqüència de la gestió d’expedients de rescabalament.
No obstant això, no es compleixen totes les previsions de l’indicador 2 sobre els
projectes normatius, perquè no s’han aprovat durant el 2017 totes les normes incloses en el
Pla normatiu per a 2017, algunes de les quals s’aprovaran al llarg del 2018.
S’ha produït també un augment dels convenis que no tenen contingut econòmic
(indicador 6).
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Quant a l’objectiu 1.2, cal destacar l’execució elevada de l’indicador 3, amb un
167 %, de manera que la xifra aconseguida en la tramitació d’expedients comptables és
conseqüència de l’execució i actualització de factures pendents.
Només s’ha elaborat un 50 % dels plecs de contractació que s’havien previst
(indicador 5).
Quant a la proposta de modificació de la RPT (indicador 10), durant l’any 2017 es va
produir la modificació del ROF de la Conselleria, la qual cosa va comportar una modificació
dels llocs de treball. Així mateix, es van crear unitats administratives noves amb l’aparició de
llocs de treball nous.
S’ha produït un increment de les queixes i suggeriments (indicador 16), de manera
que se n’ha passat de 15 –previsió que s’havia calculat seguint les dades dels últims anys– a
67. No hi ha cap motiu que justifique d’un amanera clara aquest augment.
No s’ha tramitat cap reclamació prèvia a la via laboral o civil (indicador 18). Si que hi
ha hagut un increment de la petició d’informes de l’Advocacia, amb un 740 % més respecte
a la previsió que es va fer quan es va aprovar el pressupost (indicador 22).
Programa 141.10 “Administració de justícia”
Execució: 106,38 %
PROGRAMA 14110 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 2.2.

Pla de reforç de personal per a reduir la litispendència judicial.

100,00

OBJECTIU 2.3.

Dur a terme formació per al personal al servei de l’Administració de
Justícia a la C omunitat Valenciana.

100,00

OBJECTIU 2.5.

Efectuar pagament de les nòmines del personal al servei de
l’Administració de Justícia a la C omunitat Valenciana i de la
Generalitat adscrit a la Direcció General de Justícia.

100,00

OBJECTIU 3.1.

Assistir jurídicament i de manera gratuïta: subvencions a col·legis
d’advocats i procuradors; potenciar el control sobre el
reconeixement d’aquest dret i el manteniment de les comissions
que el gestionen.

OBJECTIU 7.2.

Gestionar el Registre de Fundacions de la C omunitat Valenciana.

100,00

OBJECTIU 7.6.

Gestionar el Registre d’Unions de Fet de la C omunitat Valenciana.

151,85

86,45

Tots els indicadors s’han complit al 100 % aproximadament, excepte la tramitació
dels expedients en el Registre d’Unions de Fet (indicador 1 de l’objectiu 7.6, que ha
augmentat un 151 %, de manera que ha passat d’una previsió d’1.350 actuacions a 20.150.
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L’increment és significatiu, i es preveu que per a l’any 2018 hi haja un augment
considerable, ja que ha desaparegut la taxa que es pagava per aquestes actuacions.
Programa 121.30 “Formació i estudis”
Execució: 100,00 %
PROGRAMA 12130 FORMACIÓ I ESTUDIS

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 1.2.
OBJECTIU 1.3.

OBJECTIU 2.1.

Dur a terme la formació en competències i itineraris formatius.
Efectuar la formació específica en matèria de lideratge per a
persones funcionàries amb responsabilitat en la direcció de recursos
humans.
Efectuar la formació específica per a persones funcionàries amb
responsabilitats en gestió economicofinancera, d’inspecció o
jurídica.
C ursos de formació relacionats amb polítiques d’igualtat en l’àmbit
laboral de l’Administració pública valenciana. Curs en línia de

%
D’EXECUCIÓ
100,00
100,00
100,00

100,00

sensibilització en igualtat.
OBJECTIU 3.1.

OBJECTIU 4.1.

OBJECTIU 5.1.

Efectuar formació en línia que afavorisca l’adquisició de
coneixements al personal de l’administració que es trobe dispers
geogràficament. Actualitzar-ne i adaptar-ne els continguts.
Desenvolupar els mitjans necessaris en la plataforma per a la
detecció adequada de necessitats formatives, i introducció
d’itineraris, així com per a l'obtenció de certificats en línia.
Pla de formació de coneixements oficials de valencià genèric i
específic, increment de l’activitat formativa en valencià. Formació

100,00

100,00

100,00

específica d’idiomes per a l’atenció a la ciutadania.
OBJECTIU 6.1.

OBJECTIU 7.1.

Formació en prevenció de riscos laborals com a garantia del
desenvolupament d’un ambient de treball en condicions de
seguretat laboral, en coordinació amb l’òrgan competent en matèria
de prevenció de riscos laborals.
Potenciar la formació i el desenvolupament professional de les
empleades i empleats públics en atenció a la ciutadania,
administració electrònica i noves tecnologies.

100,00

100,00

OBJECTIU 8.1.

Plans de formació de caràcter intraadministratiu amb l’administració
local.

100,00

OBJECTIU 9.1.

Gestionar les subvencions de la formació contínua de les empleades
i empleats públics de l’Administració local.

100,00

S’han complit els seus indicadors al 100 %.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el
100 %
Programa 112.70 “Reformes democràtiques”
Execució: 96,88 %

82

PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Diagnosticar les mancances i les deficiències del sistema democràtic
a la C omunitat Valenciana.

100,00

OBJECTIU 1.2.

Proposar l’adopció de les mesures que puguen resultar eficaces en
cada àmbit.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Determinar els factors concrets que incideixen en l’incompliment o
en la falta d’una aplicació plena i efectiva dels diversos drets i
llibertats.

100,00

OBJECTIU 2.2.

Plantejar la posada en pràctica de possibles solucions per a
contribuir a la conformació d’un sistema de drets i llibertats
plenament realitzables.

100,00

OBJECTIU 3.1.

Determinar les actuacions que poden dur a terme la Generalitat i
les administracions locals de la C omunitat Valenciana en matèria de
memòria històrica.

100,00

OBJECTIU 3.2.

Fomentar l’adopció de totes les mesures multidisciplinàries que
siguen factibles per a propiciar la recuperació de la memòria
històrica.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Mantindre la col·laboració amb les corporacions de dret públic
representatives dels gestors administratius a la C omunitat
Valenciana.

OBJECTIU 4.2.

Dur a terme totes les actuacions necessàries per a procedir, el
2017, a la convocatòria corresponent de les proves per a l’obtenció
del títol de gestor administratiu.

75,00

100,00

Es pot dir que s’han complit al 100 % els indicadors que s’havien previst, excepte en
el cas de l’objectiu 4.1, el grau d’execució del qual és del 75 %. Aquest últim percentatge
al·ludeix al “resultat final” de la col·laboració esmentada amb el Consell Autonòmic de
Col·legis de Gestors Administratius de la Comunitat Valenciana, que s’ha de materialitzar
amb la signatura d’un conveni marc de col·laboració proposat per aquesta entitat. Convé
aclarir que, si bé no s’ha aconseguit aquest resultat final amb la signatura del conveni
esmentat després de la tramitació corresponent d’aquest, sí que s’ha produït una execució
parcial de l’objectiu 4.1 mencionat, ja que s’han fet diverses reunions amb aquesta entitat i,
fruit d’aquestes reunions, hi ha un esborrany d’aquest conveni. És per això que s’estima que
el percentatge d’execució de l’objectiu és del 75,00 %.
Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %
Programa 462.60 “Processos electorals i consultes populars”
Execució: 75,00 %
PROGRAMA 46260 PROCESSOS ELECTORALS I CONSULTES POPULARS

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Exercir la gestió de les competències atribuïdes a la Generalitat en
matèria de consultes populars i electorals, en el marc de la Llei
orgànica del règim electoral general i la Llei electoral valenciana
1/1987, de 31 de març, de la Generalitat.

%
D’EXECUCIÓ
75,00
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L’indicador 1 s’ha complit al 100 %. La resta d’indicadors no s’han complit el 2017
perquè no hi ha hagut cap actuació relacionada amb processos electorals.
Programa 121.40 “Funció pública”
Execució: 0,00 %

PROGRAMA 12140 FUNCIÓ PÚBLICA

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 6.1

Evitar la precarietat en la relació jurídica de les empleades i
empleats públics de la Generalitat, així com la provisionalitat en la
provisió de llocs de treball.

0,00

Respecte dels processos selectius (indicador 1), s’ha de tindre en compte que les
convocatòries de les ofertes del 2015, sobre les quals es va calcular el valor de 250 places,
estan finalitzant enguany, el 2018, per la qual cosa les dades sobre places proveïdes
s’imputaran a aquest exercici.
Respecte dels concursos de trasllats que han de permetre la reducció del nombre de
comissions

de

serveis

i

adscripcions

provisionals

(indicador

2),

s’informa

que

el

començament d’aquests processos, que s’havien previst inicialment per al primer semestre
de 2017, s’han hagut de posposar per al segon semestre, per la qual cosa la resolució
d’aquests s’imputarà també a l’exercici 2018.
CONCLUSIONS
La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats mostra que es van aconseguir, de
mitjana, els seus objectius en un 87 % respecte del que s’havia previst.
No obstant això, el grau d’execució dels programes presenta una disparitat elevada,
derivada, principalment, de dos programes pressupostaris que presenten percentatges
d’execució fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del 141.20 “Direcció
i Serveis Generals”, amb un grau d’execució del 147,13 %, i del programa 121,40 “Funció
pública”, que no es va arribar a executar íntegrament, per la qual cosa presenta un grau
d’execució del 0 %.
En qualsevol cas, l’execució per programes mostra que el 50 % d’aquests finalitzen
l’exercici havent-ne aconseguit els objectius per damunt del que s’havia previst. No obstant
això, el 33,33 % dels programes van presentar graus de compliment dels seus objectius per
davall del 80 %, i un 16,67 % dels programes van aconseguir un grau d’execució entre el 80
% i el 100 %, tal com es reflecteix en el gràfic següent.
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Programes pressupostaris amb
un grau d’execució inferior al 80
%; 33,33%

Programes pressupostaris amb
un grau d’execució igual o
superior al 100 %; 50,00%

Programes pressupostaris amb
un grau d’execució comprés
entre el 80 % i el 100 %;
16,67%

Quant a l’anàlisi per centres gestors, destaquen la Sotssecretaria i la Direcció General
de Justícia que aconsegueixen el 100 % dels objectius dels seus programes. No obstant això,
la Direcció General de Reformes Democràtiques se situa en un percentatge d’execució del
85,94 % i, finalment, la Direcció General de Funció Pública aconsegueix els seus objectius en
un 50 % per les raons que ja s’han exposat, tal com s’observa en el gràfic següent.
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INFORME D’EXECUCIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA
I ESPORT. EXERCICI 2017
L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2017, mostra
un grau d’execució elevat en els seus objectius, ja que s’han aconseguit en un percentatge
superior al 100 %. De mitjana, la Conselleria en va complir els seus objectius en un
112,84 % per damunt dels valors que s’havien previst en els seus indicadors.
No obstant això, l’execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris,
hi ha una certa dispersió en el grau d’execució d’aquests. A partir d’això, es poden classificar
els programes pressupostaris en tres grups:

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució per damunt del 100 %.

En aquest grup hi ha un total de 7 programes pressupostaris, entre els quals figuren: el
programa 421.60 “Formació del professorat”, que aconsegueix els seus objectius en un
408,23 %; el programa 421.40 “Administració educativa i cultural”, que aconsegueix els
seus objectius en un 134,27 %; el programa 422.80 “Institut Superior d’Ensenyaments
Artístics de la Comunitat Valenciana”, que aconsegueix els seus objectius en un 133,33 %; el
programa 457.10 “Foment de l’activitat esportiva”, que aconsegueix els seus objectius en un
127,75 %, el programa 454.10 “Promoció cultural” que aconsegueix els seus objectius en un
124,90 %; el programa 421.50 “Avaluació, innovació i qualitat educativa”, que aconsegueix
els seus objectius en un 100,99 %, i el programa 422.50 “Promoció del valencià i gestió del
multilingüisme”, que aconsegueix els seus objectius en un 100 %.

-

Programes amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al 100 %. El

grup l’integren un total de 10 programes, que són els següents: el programa 542.50
“Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i)”, que aconsegueix els seus
objectius en un 99,54 %; el programa 422.60 “Universitat i estudis superiors”, que
aconsegueix els seus objectius en un 94,83 %; el programa 422.40 “Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial”, que aconsegueix els seus objectius en un 93,60 %; el
programa 422.30 “Ensenyament Secundari”, que aconsegueix els seus objectius en un 92,17
%; el programa 421.20 “Administració de personal”, que aconsegueix els seus objectius en
un 91,87 %; el programa 453.50 “Museu de Belles Arts”, que aconsegueix els seus objectius
en un 89,67 %; el programa 422.20 “Ensenyament Primari”, que aconsegueix els seus
objectius en un 89,53 %; el programa 421.10 “Direcció i Serveis Generals”, amb una
execució del 85,01 %; el programa 453.40 “Arts plàstiques i escèniques”, que aconsegueix
els seus objectius en un 85,00 %, i el programa 421.30 “Ordenació educativa”, que
aconsegueix els seus objectius en un 84,24 %.

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. En

aquest grup hi ha 2 programes pressupostaris, i hi destaca la baixa execució del programa
421.80 “Administració general d’Ensenyament i Relacions Sindicals” amb una execució
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del 29,33 % i la del programa 452.10 “Llibre, arxius i biblioteques” amb una execució del
79,74 %.
Finalment, en relació amb l’anterior, cal tindre en compte que el programa 422.70
“Consell Escolar de la Comunitat Valenciana” no disposa d’objectius ni d’indicadors per a
poder valorar-lo, de manera que no s’ha tingut en compte per al càlcul de la mitjana.

Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, segons el grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2017.
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Programa 421.40 “Administració educativa i cultural”
Execució: 134,27 %

PROGRAMA 42140 ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I CULTURAL

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Millorar permanentment l’eficàcia i l’eficiència del Departament.

65,79

OBJECTIU 1.2.

C oordinar la gestió econòmica de la C onselleria.

99,18

OBJECTIU 1.3.

Gestionar els crèdits per a despeses de personal i inversions, així
com la gestió de la contractació del Departament.

289,41

OBJECTIU 1.4.

Dur a terme la gestió patrimonial de la C onselleria.

116,97

OBJECTIU 1.5.

Gestionar despeses de funcionament i de serveis bàsics en els
immobles i serveis que depenen del Departament.

100,00

Dins del primer grup, destaca l’execució del programa 421.40 “Administració
educativa i cultural”, el grau d’execució del qual es troba un 34 % per damunt del que
s’havia previst. Tot això és degut, principalment, al creixement de l’objectiu 1.3 “Gestionar
els crèdits per a despeses de personal i inversions, així com la gestió de la contractació del
Departament”, com a conseqüència de l’increment exponencial del nombre de propostes de
nòmina que es va derivar del fet que al juliol de 2017 es van generar 6 mesos de retards de
mensualitats més una paga extraordinària, a més de la pròpia actualització del mes en curs,
com a conseqüència de l’increment fixat en Llei de pressupostos de l’Estat de l’1 % de les
retribucions del personal públic.
D’altra banda, també cal destacar el percentatge d’execució aconseguit en l’objectiu
1.4 “Dur a terme la gestió patrimonial de la Conselleria”, a causa de l’increment de
reclamacions de responsabilitat patrimonial per indemnitzacions en matèria de trencament
d’ulleres o de dents, i a l’increment del nombre d’assumptes tramitats en relació amb
expedients de gestió patrimonial-procediments generals de béns.

Programa 422.50 “Promoció del valencià i gestió del multilingüisme”
Execució: 100,00 %

PROGRAMA 42250 PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ I GESTIÓ DEL
MULTILINGÜISME

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Dinamitzar l’ús del valencià en les administracions públiques.

100,00

OBJECTIU 1.2.

Facilitar els coneixements del valencià als i les empleades de les
administracions.

100,00

88

OBJECTIU 1.1.

Dinamitzar l’ús del valencià en les administracions públiques.

100,00

OBJECTIU 1.2.

Facilitar els coneixements del valencià als i les empleades de les
administracions.

100,00

OBJECTIU 1.3.

C onéixer la realitat de l’ús de les dues llengües oficials en les
administracions públiques.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Donar publicitat als valors de l’ús del valencià, assessorar sobre la
seua normativa i difondre-la.

100,00

OBJECTIU 2.2.

Incrementar l’ús del valencià en la societat valenciana.

100,00

OBJECTIU 2.3.

Millorar el coneixement del valencià en la població adulta.

100,00

OBJECTIU 2.4.

C onéixer la realitat de l’ús de les dues llengües oficials en l’àmbit
social.

100,00

OBJECTIU 3.1.

Fomentar el multilingüisme en l’àmbit educatiu amb la finalitat
d’aconseguir l’objectiu 2+2.

100,00

OBJECTIU 3.2.

Desenvolupar l’ordenació acadèmica de les escoles oficials
d’idiomes i difondre els programes europeus d’aprenentatge
d’idiomes per mitjà dels centres educatius sostinguts amb fons
públics.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Fomentar el multilingüisme en l’àmbit social amb la finalitat
d’aconseguir l’objectiu 2+2.

100,00

OBJECTIU 4.2.

Fomentar en l’àmbit social els valors del multilingüisme autocentrat.

100,00

OBJECTIU 4.3.

Promoure l’ús institucional i social de la llengua de signes.

100,00

Els objectius d’aquest programa presenten un grau d’homogeneïtat elevat en
l’execució, atés que la totalitat dels seus objectius s’han complit, sense que cap d’aquests
presente desviacions sobre la mitjana. Tot això és a causa que en els indicadors del
Programa 422.50 “Promoció del valencià i gestió del multilingüisme” es van efectuar canvis
considerables en el moment de l’elaboració dels pressupostos de 2017. Aquestes
modificacions responien a la necessitat d’ajustar la descripció dels objectius a les accions que
la direcció general havia prioritzat per a aquest exercici.
En aquest sentit, els objectius 1 i 2 corresponen a la promoció del valencià i els
objectius 3 i 4 a la gestió del multilingüisme. Els indicadors assignats a cada objectiu
responen a accions que es duen a terme en els serveis corresponents i als quals hem
assignat unitats de mesura reals i comptables.
Programa 454.10 “Promoció cultural”
Execució: 124,90 %
PROGRAMA 45410 PROMOCIÓ CULTURAL, PATRIMONI ARTÍSTIC I
MUSEUS

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 1.2.

Estendre i millorar la xarxa d’infraestructures culturals d’ús públic a
tota la C omunitat Valenciana.
Donar suport tècnic a intervencions en el patrimoni. Recuperar

espais urbans com a escenaris artístics.

%
D’EXECUCIÓ
101,52
155,00
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OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 1.2.

Estendre i millorar la xarxa d’infraestructures culturals d’ús públic a
tota la C omunitat Valenciana.
Donar suport tècnic a intervencions en el patrimoni. Recuperar

espais urbans com a escenaris artístics.

%
D’EXECUCIÓ
101,52
155,00

OBJECTIU 2.1.

Fomentar la presència d’associacions, fundacions i entitats en la
vida cultural com a mitjà per a millorar la participació i l’accés a la
cultura i la formació dels seus agents.

324,00

OBJECTIU 2.2.

Implicar diversos agents socials i econòmics en la conservació, el
finançament, i la difusió del patrimoni cultural i museístic.

141,08

OBJECTIU 3.1.

Modernitzar i aplicar noves tecnologies en la producció, la difusió i
la promoció de la cultura.

102,50

OBJECTIU 3.2.

C oordinar i gestionar exposicions i altres activitats culturals.

117,50

OBJECTIU 4.1.

Investigar, protegir, restaurar, mantindre i fer valer el patrimoni
cultural.

189,10

OBJECTIU 4.2.

Actualitzar l’Inventari General del Patrimoni C ultural Valencià.

53,50

OBJECTIU 4.3.

Pla de recuperació del patrimoni cultural.

89,67

OBJECTIU 5.1.

Actualitzar la llei i efectuar el desenvolupament reglamentari en
matèria de patrimoni cultural i museus.

OBJECTIU 6.1.

Explorar i experimentar noves maneres de fer valer i usar del
patrimoni.

100,00
0,00

Els objectius d’aquest programa estan associats a línies genèriques d’ajudes, i
presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en l’execució. Així, mentre que l’objectiu 2.1
“Fomentar la presència d’associacions, fundacions i entitats en la vida cultural com a mitjà
per a millorar la participació i l’accés a la cultura i la formació dels seus agents” presenta una
execució molt per damunt de la totalitat, l’objectiu 6.1 “Exploració i experimentació de
maneres noves de valorització i ús del patrimoni” no s’ha arribat a executar, a causa que les
ordres de bases per a la convocatòria d’aquestes ajudes, s’han estat elaborat durant
l’exercici 2017.
Programa 457.10 “Foment de l’activitat esportiva”
Execució: 127,75 %

PROGRAMA 45710 FOMENT DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Desplegar la Llei 2/2011 de l’esport i l’activitat física de la
C omunitat Valenciana.

350,00

OBJECTIU 2.1.

Potenciar i promocionar la pràctica de l’esport i l’activitat física entre
la ciutadania.

112,83

OBJECTIU 2.2.

Donar suport l’activitat fonamental de les federacions i els
estaments que les conformen com a vehicle de promoció de l’esport
igualitari i inclusiu.

96,97

OBJECTIU 2.3.

Protegir, promoure i difondre els esports autòctons de la C omunitat
Valenciana.

120,31

OBJECTIU 3.1.

Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials
relacionades amb l’activitat física i l’esport.

85,91
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OBJECTIU 2.2.

96,97

estaments que les conformen com a vehicle de promoció de l’esport
igualitari i inclusiu.

OBJECTIU 2.3.

Protegir, promoure i difondre els esports autòctons de la C omunitat
Valenciana.

OBJECTIU 3.1.

Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials
relacionades amb l’activitat física i l’esport.

OBJECTIU 4.1.

Donar suport a la construcció d’instal·lacions esportives,
desenvolupar eines per a optimitzar-ne la gestió, millorar-ne
l’eficàcia i rendibilitzar la inversió duta terme.

120,31
85,91
0,50

Finalment, es troba, dins del grup 1, el programa 457.10 “Foment de l’activitat
esportiva” amb un grau d’execució de prop del 128 %. Els objectius d’aquest programa són
els assenyalats en el quadre anterior i presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en la seua
execució. Així, mentre que l’objectiu 1.1 “Desplegar la Llei 2/2011 de l’esport i l’activitat
física de la Comunitat Valenciana” presenta una execució molt per damunt de la totalitat, i,
en

canvi,

l’objectiu

4.1

“Donar

suport

a

la construcció

d’instal·lacions

esportives,

desenvolupar eines per a optimitzar-ne la gestió, millorar-ne l’eficàcia i rendibilitzar la
inversió duta a terme” no s’ha arribat a executar.
Pel que fa a l’objectiu 2.1 “Potenciar i promocionar la pràctica de l’esport i l’activitat
física entre la ciutadania”, cal assenyalar que s’han pogut dur a terme els indicadors marcats
després de publicar les ordres base i les respectives convocatòries de subvencions després
de molts mesos de tràmits.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al
100 %.
Programa 421.20 “Administració de personal”
Execució: 91,87 %

PROGRAMA 42120 ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Gestionar de manera eficaç el personal docent i no docent i la
provisió de llocs docents d’acord amb la determinació de plantilles
adequades per a la prestació del servei educatiu.

%
D’EXECUCIÓ
91,87

Aquest programa únicament inclou un objectiu que es mostra en el quadre anterior.
Cal destacar sobre aquest tema que, en relació amb la selecció de personal docent, durant
l’any 2017 s’han tramitat 2 convocatòries relatives a selecció de cossos docents,
corresponents a:


Especialitats noves en el cos de professorat tècnic de Formació Professional,
amb un total de 45 places



Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny, amb un total de 40 places

Les dues convocatòries corresponen a l’oferta d’ocupació pública de personal docent
no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la
Generalitat per a l’any 2016.
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D’altra banda, quant a la provisió de personal docent, durant l’any 2017 s’han
resolt 3 convocatòries, que corresponen a:


Places de funcionaris docents del cos de Mestres, per a cobrir llocs vacants a
centres públics d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i
primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria a instituts, departaments
d’orientació a instituts i de centres de formació de persones adultes
dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.



Places en els cossos de catedràtics i professorat d’Ensenyament Secundari, de
professorat tècnic de Formació Professional, de catedràtics i professorat
d’Escoles Oficials d’Idiomes, catedràtics i professorat de Música i Arts
Escèniques, de catedràtics, professorat i mestres de Taller d’Arts Plàstiques i
Disseny, dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.



Places de funcionariat docent del cos d’Inspectors al servei de l’Administració
Educativa i d’Inspectors d’Educació, per a la provisió de places en l’àmbit de
gestió de la Generalitat Valenciana.

Programa 422.20 “Ensenyament Primari”
Execució: 89,53 %

PROGRAMA 42220 ENSENYAMENT PRIMARI

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Escolaritzar adequadament l’alumnat a centres educatius públics i
privats concertats o acollits a règim de conveni, continuació del
projecte experimental incorporació nivell 2-3 anys en col·legis
públics.

OBJECTIU 2.1.

Millorar la qualitat de l’educació.

98,24

OBJECTIU 2.2.

Millorar les infraestructures educatives i la dotació de l’equipament
escolar a centres de titularitat de la Generalitat.

68,06

102,29

Objectiu 1.1. Escolaritzar adequadament l’alumnat a centres educatius públics i privats
concertats o acollits a règim de conveni.

En aquest objectiu s’ha aconseguit un nivell d’execució del 100 %. En el cas de
l’alumnat d’Infantil, Primària i Educació Especial s’ha produït una minva d’alumnat matriculat
(a causa de la disminució de l’índex de natalitat), no obstant això, s’ha produït un increment
d’alumnat de Secundària. El nombre d’alumnat escolaritzat en el projecte experimental nivell
2-3 anys s’ha incrementat a causa que, finalment, s’han incorporat un nombre més gran
d’unitats que les que hi havia previstes inicialment.
D’altra banda, s’ha incrementat el nombre d’escoles i centres d’Educació Infantil que
han participat en el programa “Bo Infantil”.
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Objectiu 2.1. Millorar la qualitat de l’educació.
En aquest apartat també s’ha aconseguit una execució d’aproximadament el 100 %,
ja que s’ha complit pràcticament la totalitat dels indicadors marcats per a aquest objectiu,
llevat de l’alumnat participant en el programa de gratuïtat de llibres de text, perquè,
finalment, d’una banda, ha participat al voltant del 85 % de l’alumnat i, de l’altra, ha
participat el 80 % dels centres privats concertats, ja que hi era voluntària la participació.
Objectiu 2.2. Millorar les infraestructures educatives a centres de titularitat de la Generalitat.
Quant al nombre d’actuacions de construcció d’obra nova i de reforma a centres
educatius, no s’ha pogut aconseguir l’execució de la previsió inicial a causa, principalment,
de les dificultats en els procediments de contractació, sobretot pel que fa a obra nova, per
raó de la complexitat de la licitació d’aquest tipus d’obres. Amb l’objectiu de solucionar
aquesta disminució en les actuacions de reforma i construcció s’estan duent a terme formes
de gestió noves.
Quant a la dotació d’equipament escolar, s’ha de destacar que la renovació del
material esportiu ha sigut superior al 100 %, ja que s’ha dut a terme la renovació pendent
de l’exercici anterior; i quant a la reposició del material homologat, per a l’exercici 2017, ha
sigut significativament més baixa perquè les adjudicacions d’aquests expedients s’han dut a
terme en l’exercici 2018.

Programa 422.30 “Ensenyament Secundari”
Execució: 92,17 %

PROGRAMA 42230 ENSENYAMENT SECUNDARI

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Escolaritzar adequadament l’alumnat d’Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional a centres de
titularitat de la Generalitat, i a centres privats concertats o acollits al
règim de conveni.

OBJECTIU 1.2.

Atendre les necessitats específiques de l’alumnat de règim especial.

OBJECTIU 2.1.

Millorar la qualitat de l’educació.

90,51

OBJECTIU 2.2.

Millorar la xarxa de centres d’Educació Secundària i
d’Ensenyaments de Règim Especial.

75,14

OBJECTIU 2.3.

Millorar les infraestructures educatives i la dotació de l’equipament
escolar als centres de titularitat de la Generalitat.

74,84

108,55

111,83

Objectiu 1.1. Escolaritzar adequadament l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat i Formació Professional a centres de titularitat de la Generalitat, i a centres privats
concertats o acollits a règim de conveni.
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En aquest objectiu s’ha aconseguit un nivell d’execució per damunt del 100 %, a
causa d’un increment de l’alumnat de Secundària respecte de l’alumnat de Primària, que ha
disminuït.
També ha minvat la matriculació real de l’alumnat de cicles formatius de Formació
Professional Bàsica.
Objectiu 1.2. Atendre les necessitats específiques de l’alumnat de règim especial.
En relació amb la consolidació de l’oferta de places en les escoles oficials d’idiomes
s’observa un increment en el nombre d’alumnat, a causa d’una oferta educativa més
elevada.
D’altra banda, s’ha incrementat el nombre de conservatoris municipals i centres
autoritzats d’ensenyaments elementals o professionals de música i dansa que han participat
en la convocatòria anual.
Objectiu 2.1. Millorar la qualitat de l’educació.
En aquest apartat també s’ha aconseguit una execució propera al 100 %, de manera
que s’han complit pràcticament la totalitat dels indicadors marcats per a aquest objectiu a
excepció de l’alumnat participant en el programa de gratuïtat de llibres de text, ja que
finalment, d’uns banda, en Educació Secundària ha participat al voltant del 66 % de
l’alumnat i, de l’altra, ha participat el 80 % dels centres privats concertats, ja que era
voluntària la seua participació.
Objectiu 2.2. Millorar la xarxa de centres d’Educació Secundària i d’Ensenyaments de Règim
Especial.
Quant al nombre d’actuacions de construcció d’obra nova i de reforma a centres
educatius no s’ha pogut aconseguir l’execució de la previsió inicial a causa, principalment, de
les dificultats en els procediments de contractació, sobretot pel que fa a obra nova per raó de
la complexitat de la licitació d’aquest tipus d’obres. Amb l’objectiu de solucionar aquesta
disminució en les actuacions de reforma i construcció, s’estan duent a terme formes de
gestió noves.
Objectiu 2.3. Millorar la dotació de l’equipament escolar als centres de titularitat de la
Generalitat.
Quant a la dotació d’equipament escolar, cal destacar que la renovació del material
esportiu ha sigut del 136 %, ja que s’ha efectuat la renovació pendent de l’exercici anterior.
I en relació amb la reposició del material homologat, per a l’exercici 2017, ha sigut
significativament més baixa pel fet que les adjudicacions d’aquests expedients s’han dut a
terme en l’exercici 2018.
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Programa 421.30 “Ordenació Educativa”
Execució: 84,24 %

PROGRAMA 42130 ORDENACIÓ EDUCATIVA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Desenvolupar l’ordenació acadèmica del sistema educatiu no
universitari per als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Educació de
Persones Adultes i Educació Especial.

47,65

OBJECTIU 2.1.

Promoure el plurilingüisme en l’ensenyament i la capacitació del
professorat en les diverses llengües.

54,74

OBJECTIU 2.2.
OBJECTIU 3.1.

Fomentar la normalització lingüística del valencià en l’àmbit
educatiu.
Proposar activitats per a la capacitació del professorat en anglés i
en altres llengües estrangeres i sobre aspectes metodològics per a
millorar l’aplicació dels programes plurilingües.

100,00
100,00

OBJECTIU 3.2.

Fomentar les llengües curriculars com a llengües d’ensenyamentaprenentatge.

66,67

OBJECTIU 4.1.

Dissenyar respostes per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu.

89,62

OBJECTIU 5.1.

Promoure l’orientació educativa, psicopedagògica, professional i la
tutoria.

87,54

OBJECTIU 5.2.

Facilitar l’adequada avaluació psicopedagògica i escolarització de
l’alumnat.

100,00

OBJECTIU 6.1.

Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat a centres
educatius d’Educació Infantil i Primària.

101,00

OBJECTIU 7.1.

Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat d’Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial.

95,12

Els objectius del programa són els que s’assenyalen en el quadre anterior. Cal
remarcar que en l’objectiu 7.1 “Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat
d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments de
Règim Especial”, reflecteix la baixada de ràtio d’alumnat de 1r d’ESO i 1r Batxiller i,
l’augment d’alumnes escolaritzats en Educació Secundària Obligatòria en centres de
titularitat de la Generalitat, com s’indica en els programes anteriors.
Programa 542.50 “Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i)
Execució: 99,54 %
PROGRAMA 54250 INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I
INNOVACIÓ (I+D+i)

OBJECTIUS

OBJECTIU 1.1.

Elevar el nivell de coneixements científics i tecnològics generats en
els centres d’investigació de la C omunitat i la qualificació de les
persones investigadores, de manera que es propicie una
participació més alta del sector privat en la I+D+i i que aquests
centres estiguen alineats amb als reptes de la societat i que
contribuïsquen a un canvi en el model productiu valencià.

%
D’EXECUCIÓ
126,88
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OBJECTIU 2.1.

Aconseguir l’excel·lència en la investigació científica i tecnològica
dels centres d’investigació valencians.

120,83

OBJECTIU 3.1.

Dur a terme la internacionalització de la investigació i un
reconeixement més elevat dels resultats d’investigació, amb la
finalitat de promoure la cultura científica de la població de la
C omunitat Valenciana.

100,58

OBJECTIU 4.1.

Disposar d’una xarxa d’infraestructures i equipaments
cientificotecnològics moderna i adequada per a la dur a terme una
investigació d’excel·lència que contribuïsca al creixement econòmic
intel·ligent, sostenible i integrador de la C omunitat Valenciana.

OBJECTIU 5.1.

Atraure i retindre el talent de les persones investigadores
valencianes mitjançant la integració d’aquestes en el sistema
valencià d’I+D+i, així com impulsar la formació de futures
investigadores i investigadors.

0,00

149,42

Quant a l’execució d’aquest programa, cal assenyalar que, dels 10 indicadors, 9 han
presentat una execució igual o superior a la que s’havia previst inicialment. En la majoria
dels casos perquè hi ha operacions que han rebut l’aportació de finançament del FSE (és el
cas de l’indicador 1 i del 3, de l’objectiu 1). En contrast, hi ha un indicador amb un índex
d’execució nul, l’indicador 1 de l’objectiu 4.1. La causa és que la tramitació dilatada de les
bases reguladores va aconsellar-ne l’execució en l’anualitat 2017, i a data 31 de desembre
de 2017 no se’n pot aportar informació sobre l’execució, ja que el termini de presentació del
compte justificatiu finalitza el 28 de febrer.
Programa 422.40 “Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial”
Execució: 93,60 %
PROGRAMA 42240 FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE
RÈGIM ESPECIAL

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 1.2.

Desenvolupar l’ordenació acadèmica de la Formació Professional del
Sistema Educatiu (Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior) i d’un sistema
integrat de Formació Professional.
Promoure la dimensió europea de l’educació mitjançant la gestió de
programes educatius de la Unió Europea en matèria de Formació
Professional del Sistema Educatiu.

%
D’EXECUCIÓ
106,45
123,00

OBJECTIU 1.3.

Promoure la difusió i coneixement de la Formació Professional Dual.

OBJECTIU 1.4.

Desenvolupar la formació a centres de treball que possibilite la
inserció laboral.

OBJECTIU 1.5.

Implementar polítiques dirigides a evitar discriminació per raó de
sexe en els estudis de Formació Professional del Sistema Educatiu.

OBJECTIU 1.6.

Implementar polítiques dirigides a evitar discriminació per raons
econòmiques en els estudis de Formació Professional del Sistema
Educatiu.

OBJECTIU 1.7.

Promoure l’acció combinada de l’estudi i el treball en els cicles
formatius: la Formació Professional Dual.

173,33

OBJECTIU 1.8.

Promoure els ensenyaments parcials de Formació Professional del
Sistema Educatiu.

180,00

135,00
42,52
102,50
0,00
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OBJECTIU 1.6.

econòmiques en els estudis de Formació Professional del Sistema
Educatiu.

0,00

OBJECTIU 1.7.

Promoure l’acció combinada de l’estudi i el treball en els cicles
formatius: la Formació Professional Dual.

173,33

OBJECTIU 1.8.

Promoure els ensenyaments parcials de Formació Professional del
Sistema Educatiu.

180,00

OBJECTIU 1.9.

Promoure accions d’orientació educativa i professional.

0,00

Desenvolupar accions de Formació Professional Bàsica de segona

OBJECTIU 1.10. oportunitat per a joves que abandonen de manera primerenca el

OBJECTIU 2.1.

OBJECTIU 2.2.

OBJECTIU 3.1.

sistema educatiu.
C ol·laborar amb l’Institut Nacional de les Qualificacions en la
identificació, el contrast i la determinació de les qualificacions per a
la seua incorporació al C atàleg Nacional, així com de la formació
associada a les aquestes.
Proporcionar a les treballadores i treballadores aturats o no, la
possibilitat d’obtindre el reconeixement de la competència
professional adquirida per experiència laboral i/o formació no
formal i l’acreditació de les qualificacions professionals
corresponents.
Desenvolupar programes formatius de qualificació bàsica que
permeten la prossecució d’estudis als i les joves que abandonen
l’Educació Secundària Obligatòria.

102,86

100,00

83,33

100,00

OBJECTIU 4.1.

Desenvolupar l’ordenació acadèmica dels ensenyaments de règim
especial de la competència d’aquesta direcció general.

100,00

OBJECTIU 4.2.

Elaborar els currículums educatius i establir criteris per a aplicarlos.

66,67

OBJECTIU 4.3.

Millorar el coneixement dels ensenyaments de règim especial.

OBJECTIU 4.4.

Millorar el funcionament acadèmic de les escoles de música.

50,00

OBJECTIU 4.5.

Millorar el funcionament acadèmic de les escoles de dansa.

100,00

OBJECTIU 4.6.

Augmentar i diversificar l’oferta d’ensenyaments esportius.

100,00

OBJECTIU 4.7.

Millorar la conciliació de la vida acadèmica de l’alumnat que cursa
ensenyaments generals i ensenyaments de règim especial.

100,00

OBJECTIU 4.8.

Proposar la catalogació dels llocs de treball del professorat
d’ensenyament de règim especial de la competència d’aquesta
direcció general.

100,00

100,00

En relació amb el programa 422.40 “Formació Professional i Ensenyaments de Règim
Especial”, cal destacar l’indicador 1 de l’objectiu 1.2: “Coordinar i assessorar als centres en
l’elaboració i el desenvolupament de programes educatius europeus”, ja que som la
comunitat autònoma amb el nombre més alt de projectes educatius europeus presentats i
desenvolupats. En l’actualitat s’està assessorant 146 centres educatius sobre aquest tema.
Altra qüestió que cal assenyalar té relació amb l’objectiu 1.7. “Autoritzar projectes
nous per a la implantació de la Formació Professional Dual”, atés que es van planificar 30
autoritzacions sobre aquest tema, i s’ha superat l’expectativa, ja que s’han presentat 52
projectes.
Programa 453.40 “Arts plàstiques i escèniques”
Execució: 85,00 %
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PROGRAMA 45340 ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

C oordinació administrativa del sector públic cultural.

90,00

OBJECTIU 1.3.

Efectuar inversions en infraestructures i equipaments a centres
culturals propis de la Generalitat.

80,00

En relació amb l’objectiu 1.1, s’ha d’assenyalar que no s’ha executat la línia
nominativa de la Fundació Jaume II el Just perquè se n’ha iniciat el procés d’extinció i
liquidació per acord del Consell de 20.01.2017 i acord del patronat de la fundació de
27.06.2017.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %
Programa 421.80 “Administració general d’Ensenyament i Relacions Sindicals”
Execució: 29,33 %
PROGRAMA 42180 ADMINISTRACIÓ GENERAL D’ENSENYAMENT I
RELACIONS SINDICALS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 2.1.

Impulsar, gestionar i mantindre les relacions institucionals amb
altres entitats públiques o privades.

0,00

OBJECTIU 2.2.

Impulsar esdeveniments en l’àmbit de la C omunitat Valenciana que
impliquen tots els agents educatius, així com a entitats públiques i
privades.

0,00

OBJECTIU 3.1.

C oordinar les unitats administratives que duen a terme la inspecció
educativa.

25,00

OBJECTIU 4.1.

Planificar i gestionar les infraestructures educatives.

92,31

Els objectius d’aquest programa presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en
l’execució. Així, mentre que l’objectiu 4.1 “Planificar i gestionar les infraestructures
educatives” presenta una execució en què totes les actuacions considerades prioritàries dins
del pla d’intervenció en les infraestructures educatives d’aquesta comunitat s’han posat en
marxa en alguna de les seues fases de gestió, els objectius 2.1 “Impulsar, gestionar i
mantindre les relacions institucionals amb altres entitats públiques o privades” i el 2.2
“Contribuir a la conscienciació de la societat valenciana respecte a la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral”, no s’han arribat a executar.
Programa 452.10 “Llibre, arxius i biblioteques”
Execució: 79,74 %
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PROGRAMA 45210 LLIBRE, ARXIUS I BIBLIOTEQUES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Desenvolupar les infraestructures bibliotecàries i arxivístiques.

OBJECTIU 1.2.

Impulsar i difondre la producció editorial valenciana.

100,00

OBJECTIU 1.3.

Impulsar el sector llibreter valencià.

100,00

OBJECTIU 1.4.

Promoure i difondre autors valencians.

100,00

OBJECTIU 1.5.

Donar suport al llibre digital i als nous suports de lectura.

75,00

OBJECTIU 1.6.

C onsolidar i desenvolupar els serveis administratius de propietat
intel·lectual i dipòsit legal.

50,00

OBJECTIU 1.7.

Fomentar la col·laboració público-privada.

125,00

OBJECTIU 2.1.

Política de lectura. Desenvolupar el Pla de foment a la lectura.

110,00

OBJECTIU 3.1.

Fomentar pràctiques professionals en biblioteques i arxius.

100,00

OBJECTIU 3.2.

Formar arxius i biblioteques.

100,00

OBJECTIU 3.3.

Dotar de noves funcionalitats la Xarxa de Lectura Pública
Valenciana.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Desenvolupar la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu com a
biblioteca nacional de la C omunitat Valenciana dotant-la de
personalitat jurídica per a dur a terme totes les funcions pròpies
d’aquest tipus d’institucions.

57,16

OBJECTIU 5.1.

Pla de dinamització d’arxius i de difusió del patrimoni documental
valencià.

77,78

OBJECTIU 5.2.

C ooperar amb altres administracions públiques i institucions per a
organització, conservació, desenvolupament i coneixement de fons
documentals i serveis arxivístics i bibliotecaris.

66,67

OBJECTIU 6.1.

Implantar progressivament el Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa
(SAVEX) en tot el Sistema Arxivístic Valencià.

50,00

OBJECTIU 6.2.

Pla de digitalització, restauració i millora de les instal·lacions del
Sistema Arxivístic Valencià.

100,00

OBJECTIU 6.3.

Dotar de funcionalitats noves l’aplicació informàtica del Sistema
Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX).

100,00

OBJECTIU 6.4.

C ol·laborar en el desenvolupament i implantació de l’administració
electrònica en la Generalitat.

50,62

OBJECTIU 6.5.

Potenciar el Sistema Arxivístic Valencià.

50,00

OBJECTIU 7.1.

C ontribuir a la dinamització dels centres i la dotació de recursos per
a fomentar el talent local i l’activitat de joves creadores i creadors.

82,50

0,00

Els objectius del programa 452.10 “Llibre, arxius i biblioteques” es van aconseguir,
de mitjana, en un 79,74 %.
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Els objectius d’aquest programa presenten un cert grau d’heterogeneïtat en
l’execució, atés que la meitat d’aquests compleixen les previsions marcades i la resta
n’arriben, com a mínim, al 50 %, llevat de l’objectiu 7.1 “Contribuir a la dinamització dels
centres i la dotació de recursos per a fomentar el talent local i l’activitat de joves creadores i
creadors”, que no s’ha arribat a executar.
CONCLUSIONS
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha tingut, en termes globals,
una execució favorable dels seus objectius, d’acord amb la informació que en subministren
els indicadors de resultats a 31 de desembre de 2017. En concret, els objectius dels
programes pressupostaris s’han aconseguit, de mitjana, en un 115,29 % del que s’havia
previst.
No obstant això, no tots els programes pressupostaris han aconseguit aquest grau de
consecució en els seus objectius. Així, 2 programes han aconseguit una execució per davall
del 80 % del que s’havia previst. Per contra, 10 programes finalitzen l’any amb un grau
d’execució dels seus objectius comprés entre el 80 % i el 100 % del que estava previst.
El 36,84 % dels programes pressupostaris de la Conselleria presenten una execució
superior a la prevista, i sumats al 52,63 % de programes que es van executar entre el 80 %
i el 100 % del que s’havia previst, dona com a resultat que prop del 90 % dels programes de
la Conselleria es van executar per damunt del 80 %. Per contra, només el 10,53 % dels
programes van presentar un grau d’execució reduït, per davall del 80 % del que s’havia
previst.

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució igual o
superior al 100 %; 36,84%

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució comprés
entre el 80 % i el 100 %;
52,63%

100

Per centres gestors, es pot observar que tots presenten una execució dels seus
objectius per damunt del 90 % del que es tenia previst. Destaca el grau d’execució alt
aconseguit pels programes que gestiona l’Administració general de l’Ensenyament amb un
percentatge d’execució per damunt del 200 %. També, cal destacar l’execució de la
Subsecretària, de la Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència, de la Direcció
General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i de la Direcció General de l’Esport,
els programes pressupostaris de les quals presenten un assoliment dels seus objectius en un
percentatge superior al 100 % del que es tenia previst inicialment.

250,00%

218,78%
200,00%

150,00%
127,75%
109,64%
100,00%

109,24%
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INFORME D’EXECUCIÓ DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT
PÚBLICA. EXERCICI 2017
L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2017, mostra que
es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 95,38 %.
No obstant això, l’execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris,
hi ha una certa dispersió en el grau d’execució d’aquests. A partir d’això, es poden classificar
els programes pressupostaris en tres grups:
Programes pressupostaris amb un grau d’execució superior al 100 %. Els

-

cinc programes que componen aquest grup són: el programa 412.22 “Assistència sanitària”,
amb una execució del 156,29 %; el programa 411.70 “Inspecció”, amb una execució
del 136,80 %; el programa 411.10 “Direcció i Serveis Generals”, amb una execució del
123,83 %; el programa 411.20 “Administració economicofinancera”, amb una execució
del 109,55 %; el programa 412.24 “Prestacions externes”, amb una execució del 108,50 %.
Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i

-

el 100 %. En aquest grup hi ha un total de 7 programes pressupostaris, entre els quals
figuren:
-

Programa 412.26 “Personal Sanitari Resident” amb una execució del 98,90 %.

-

Programa 412.27 “Prestacions Externes Complementàries”, amb una execució del

97,55 %.
-

Programa 412.10 “Centres Integrats de Salut Pública”, amb una execució del 94,98%

-

Programa 411.40 “Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut”, amb una execució del

91,77 %
-

Programa 412.29 “Informació per a la Salut”, amb una execució del 90,66 %

-

Programa 413.10 “Salut”, amb una execució del 90,28 %

-

Programa 411.30 “Administració de Recursos Humans”, amb una execució del

84,95 %

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. En

aquest grup hi ha cinc programes: el programa 411.60 “Anàlisi i avaluació de l’atenció als i
les pacients i investigació en ciències de la salut”, amb una execució del 79,88 %; el
programa 313.20 “Drogodependències i altres addiccions”, amb una execució del 74,44 %;
el programa 412.23 de “Prestacions farmacèutiques”, amb una execució del 71,14 %; el
programa 412.28 “Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada”, amb una
execució del 61,97 %, i el programa 412.25 “Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica”,
amb una execució del 50 %.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
segons el grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2017.
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució superior al 100 %.
Programa 412.22. “Assistència sanitària”
Execució: 156,29 %

PROGRAMA 41222 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.2.

Oferir una cartera de serveis sanitaris equitativa a tots els
departaments sanitaris.

98,57

OBJECTIU 1.4.

Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes sanitàries,
tant mèdiques com d’infermeria, siguen d’un temps suficient
d’atenció als i les pacient per a garantir la qualitat i el tracte
humanitzat, de manera que es programe per a les consultes
mèdiques un mínim de deu minuts.

20,00

OBJECTIU 1.5.

Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes de les
treballadores i treballadors socials siguen d’un temps suficient per a
garantir la qualitat del servei.

50,00

OBJECTIU 2.3.

Fomentar la incorporació de les alternatives a l’hospitalització
convencional als circuits d’atenció integrada en els departaments.

110,76
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OBJECTIU 2.4.
OBJECTIU 2.6.

Desenvolupar protocols i guies d’actuació conjunta entre tots els
nivells assistencials.
Dotar els centres assistencials de noves tecnologies que faciliten la
integració plena entre els sistemes origen i els sistemes
d’informació.

100,00
70,00

OBJECTIU 3.3.

Promoure la formació en la resposta a catàstrofes i la difusió de la
planificació en emergències a tot el sistema sanitari.

OBJECTIU 3.4.

Promoure la formació en l’atenció a persones majors, malalts
crònics i cures pal·liatives.

100,25

OBJECTIU 5.1.

Adequar els programes de rendiments hospitalaris.

103,09

OBJECTIU 5.2.

Incrementar l’activitat de consultes mèdiques, proves diagnòstiques
i l’activitat quirúrgica programada en horari de matí i vesprada.

100,92

OBJECTIU 6.1.
OBJECTIU 7.1.
OBJECTIU 8.1.

OBJECTIU 10.2.

OBJECTIU 11.1.

Garantir una assistència sanitària adequada a tota la població.
Oferir atenció sanitària d’urgències durant les 24 hores.
Augmentar la qualitat en l’atenció a la salut de la població dels
municipis de la C omunitat Valenciana per mitjà d’obres de millora
de les instal·lacions i edificis de consultoris de titularitat municipal.
Millorar i ampliar l’atenció domiciliària, fonamentalment per part
d’equips d’atenció primària i d’unitats d’hospital a domicili. Facilitar

els canals de comunicació i coordinació entre els agents sanitaris
que treballen a l’entorn domiciliari.
Mantindre i potenciar el desenvolupament de programes de donació
i trasplantaments d’òrgans i teixits a la C omunitat Valenciana.
Desenvolupar els diversos mòduls que s’han d’incorporar als

OBJECTIU 16.3. sistemes d’informació assistencial en relació a l’estratègia de

83,33

65,21
125,01
104,69

109,61

167,37
0,00

cronicitat.

OBJECTIU 18.2.

Millorar la coordinació sanitària i social dins dels departaments de
Salut.

OBJECTIU 19.1.

Desenvolupar la història clínica electrònica d’emergències sanitàries
i el sistema d’informació d’urgències i emergències
extrahospitalàries que facilite la integració de la informació en la
HSE.

OBJECTIU 20.1.

Preparar l’estructura física i funcional del C IC U-València perquè es
transforme en un C IC U d’àmbit autonòmic, el C IC U-C V.

114,68

30,00

0,00

Adequar els recursos humans a la configuració nova del C IC U-C V i

OBJECTIU 20.2. incorporar-hi personal d’infermeria per a les tasques de

100,00

coordinació.

OBJECTIU 21.1.

Unificar operativament la classificació de la demanda sanitària en el
sistema 112C V.

25,00

OBJECTIU 22.1.

Millorar el temps de resposta a les emergències sanitàries i
assegurar-ne la continuïtat assistencial.

65,00

Millorar la resposta sanitària davant de catàstrofes i accidents de

OBJECTIU 23.1. múltiples víctimes augmentant i perfeccionant la formació en els

53,33

plans i les eines específiques.
Renovar i augmentar els terminals de radi en el sistema sanitari de

OBJECTIU 24.1. la xarxa de comunicacions d’emergències, la Xarxa C OMDES de la

0,00

Generalitat.

OBJECTIU 25.1.

Efectuar el seguiment i l’anàlisi de l’atenció prestada en els diversos
àmbits assistencials.

OBJECTIU 25.2. Garantir l’accessibilitat de tota la ciutadania als serveis sanitaris.

84,54
No hi ha dades.

Utilitzar indicadors de salut com a instrument d’avaluació dels

OBJECTIU 26.1. processos assistencials amb més prevalència utilitzant indicadors de

No hi ha dades.

processos i resultats.
Desenvolupar i implantar indicadors amb l’objectiu d’estandarditzar

OBJECTIU 27.1. l’ús dels sistemes d’informació i eines d’explotació de la informació

194,02

Alumbra.
Potenciar l’accés a la informació i quadres de comandament per

OBJECTIU 27.2. mitjà de les eines d’explotació de la informació basades en

351,54

Alumbra.
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Adaptar dels models de dades dels sistemes d’informació

OBJECTIU 29.1. hospitalaris al nou model RAE-C MBD i a la nova classificació

50,00

internacional de malalties C IM-10-ES.

OBJECTIU 35.1. C rear del Banc de Llet de la C omunitat Valenciana.

100,00

Promoure la donació de plasma mitjançant afèresi amb la finalitat
OBJECTIU 36.1. d’aconseguir l’autosuficiència en derivats plasmàtics, per a adaptarnos a l’objectiu de l’OMS per al 2020.

2360,00

Mantindre i millorar la funcionalitat de l’eina informàtica que permet

OBJECTIU 37.1. la gestió del Sistema d’Informació Poblacional de la C onselleria de

83,33

Sanitat Universal i Salut Pública.

OBJECTIU 37.2.

Mantindre la qualitat i fiabilitat de la informació de la ciutadania
inclosa en el SIP.

100,00

Efectuar els processos de gestió continuada necessaris per al

OBJECTIU 37.3. manteniment de la base de dades poblacional SIP per tal de captar

150,00

els trasllats de C omunitat i la verificació d’empadronament.
Recuperar les ressonàncies magnètiques a la xarxa sanitària

OBJECTIU 39.1. pública, per a millorar l’eficiència i l’eficàcia, així com reintegrar-les

43,46

als serveis de radiologia.

Amb

un

total

de

36

objectius

i

90

indicadors,

dels

indicadors

establits,

aproximadament el 44 % (40 indicadors) presenten un compliment igual o superior al
100 %, i aproximadament el 13 % (12 indicadors) es troben en el tram de compliment del
75 % al 99 %. Cal ressaltar que hi ha 11 indicadors dels quals no s’ha pogut obtindre el
resultat a causa dels problemes derivats del canvi a la codificació amb CIE10ES, i no es
disposa de dades de CMBD en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a data 31/12/2017.
Més concretament, quant a l’objectiu 1.2 “Oferir una cartera de serveis sanitaris
equitativa en tots els departaments sanitaris”, el que es persegueix és l’extensió gradual del
model de gestió de casos complexos per part de personal d’infermeria expert a tot el territori
de la Comunitat Valenciana. El valor fixat per a enguany s’ha complit.
L’objectiu 2.3 “Fomentar la incorporació de les alternatives a l’hospitalització
convencional als circuits d’atenció integrada en els departaments”, pretén consolidar el
model d’atenció d’hospital de dia. L’objectiu anual s’ha complit.
En relació amb l’objectiu 2.6 “Dotar els centres assistències de tecnologies noves que
faciliten la plena integració entre els sistemes d’origen i els sistemes d’informació”, a 31 de
desembre de 2017, s’havia implantat Orion Clinic al 67 % dels hospitals públics (ni
concessions ni consorcis amb les diputacions) susceptibles de poder implantar-lo (que són els
que tenen els programes assistencials HIS – Iris/Higia -). Al gener de 2018 se’n comença la
implantació en 7 hospitals en què faltava per cobrir el 100 %.
Quant a l’objectiu 3.4 “Promoure la formació en l’atenció a persones majors, malalts
crònics i cures pal·liatives”, s’ha d’assenyalar que les cures pal·liatives requereixen personal
expert que siga capaç d’obtindre una visió holística de la situació del o la pacient i oferir-li les
cures pertinents ajustades a l’evidència científica disponible. Es consideren complits al 100 %
els objectius específics de formació plantejats per l’EVES per a enguany.

105

En l’objectiu 5.1 “Adequar els programes de rendiments hospitalaris”, els indicadors
que en el seu moment es van incloure per a mesurar la consecució d’aquest objectiu, a causa
del canvi del 2016 en la classificació internacional de malalties de la CIE 9M a CIE10 ES, que
ha implicat passar de 14.025 codis diagnòstics a 68.065, i de 3.838 procediments a 71.924,
fa que no puguem disposar dels indicadors l’origen dels quals procedeix del conjunt mínim
bàsic de dades hospitalàries (CMBD).
Quant a l’indicador ràtio de llits funcionants sobre llits instal·lats, a l’efecte de gestió,
els llits instal·lats, constitueixen la dotació fixa del centre, encara que no estiguen en servei
per falta de personal o d’equipament, per obres, o per no ser necessaris en funció de la
demanda assistencial. Els llits habilitats són els que es troben en condicions de ser utilitzats.
Per tant, una ràtio de llits funcionants sobre llits instal·lats del 92,16 % significa que, en el
conjunt dels hospitals de la xarxa pública, només el 7,84 % no es troba en servei (exemple:
tancats de manera temporal, per falta de personal o equipament, per obres o per no ser
necessaris per falta de demanda assistencial) el grau d’execució es troba per damunt del
100 %.
Respecte a l’objectiu 5.2 “Incrementar l’activitat de consultes mèdiques, proves
diagnòstiques i activitat quirúrgica programades en horari de matí i vesprada”, el que es vol
aconseguir amb els indicadors d’activitat quirúrgica programada ambulatòria, tant en horari
de matí com en el de vesprada, és reduir els temps d’espera dels i les pacients que es troben
a l’expectativa d’una intervenció quirúrgica.
La cirurgia major ambulatòria (CMA) en els últims anys ha aconseguit un important
desenvolupament, ja que s’eviten els internaments, i es busca obtindre un rendiment més
elevat dels recursos mantenint la qualitat i considerant la funció d’utilitat del i la pacient.
El percentatge de cirurgia ambulatòria tant en horari de matí com de vesprada s’ha
incrementat, de manera que s’ha aconseguit un percentatge d’execució del 99,21 % i del
101,87 %. Això coincideix amb una disminució de l’estada mitjana i de l’índex d’ocupació a
tots els hospitals.
Tots els indicadors tenen un percentatge d’execució de prop del 100 %, fins i tot n’hi
ha algun per damunt d’aquest percentatge.
Respecte a l’objectiu 6.1 “Garantir una assistència sanitària adequada a tota la
població”, la millora en l’accés a l’atenció sanitària és una de les demandes principals dels i
les pacients i de la població en general. L’accés es tradueix en l’ús adequat i a temps dels
serveis sanitaris per a aconseguir els millors resultats de salut.
Un sistema sanitari d’alt valor ofereix a la població diverses vies d’accés al sistema
sanitari i als serveis de salut. Ha de brindar, a més, garanties de resposta en l’atenció, de
manera que l’accessibilitat s’erigisca en un component crític de la qualitat. D’igual manera,
ha de garantir com a dret l’accés a tindre una resposta assistencial en terminis de temps
adequats.
El percentatge d’execució dels indicadors per a garantir una assistència sanitària
adequada a tota la població s’ha aconseguit en tots els indicadors seleccionats.
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Quant a l’indicador 5 (Taxa de derivació a especialitzada), és un indicador que cal
minimitzar, ja que assenyala que un percentatge de derivacions més baix significa que
l’atenció primària està sent més resolutiva.
En relació a l’indicador que mesura la freqüentació en atenció primària, ens estem
referint al nombre mitjà de visites efectuades durant l’any per les persones usuàries que han
acudit durant el període. S’ha aconseguit un grau d’execució del 65 %; el 2017 s’ha passat
de 3 visites de mitjana per persona usuària a 1,5 visites, tenint en compte que aquest
indicador cal tendir a minimitzar-lo. Això garanteix una bona assistència a la població, i de
qualitat.
L’atenció

sanitària

d’urgències

i

les

emergències

en

l’àmbit

extrahospitalari

(objectiu 7.1), es planifica prenent com a referència les xifres d’incidents sanitaris
multisectorials, urgències mèdiques ateses a CICU, consultes mèdiques ateses a CICU i
emergències mèdiques ateses a CICU històriques. Al llarg de l’any 2017, la planificació
efectuada ha pogut respondre sense cap tipus d’incidència o problema als increments que
s’han produït en el requeriment d’atenció a urgències, emergències o incidents sanitaris
multisectorials.
L’atenció sanitària urgent comporta un volum important en les prestacions que el
sistema públic presta les 24 hores del dia. Aquest volum ha implicat 2.339.217 assistències
el 2017, un 12,5 % més respecte del valor inicial. Hi ha un ús inadequat de les urgències
hospitalàries i la major part dels i les pacients acudeixen de manera espontània a urgències
de l’hospital. La tendència de l’indicador “Nombre d’urgències ateses” hauria de ser cap a
una reducció gradual del nombre de persones que acudeixen a urgències, de manera que es
potenciara l’atenció continuada d’atenció primària.
No obstant això, les perspectives demogràfiques sobre l’envelliment de la població i
l’augment gradual de les patologies cròniques, fan pensar que la demanda s’anirà
incrementant gradualment.
Ens trobem en els estàndards de les urgències que ingressen, això és, entre el 10,5
% i el 12 %, per tant, ens trobem en un bon percentatge d’execució.
Quant al nombre de pacients que s’atenen a temps en urgències, cal assenyalar que,
malgrat el nombre d’urgències ateses, el 83,07 de pacients s’atenen a temps, la qual cosa ha
implicat un percentatge de consecució de l’objectiu del 114,04 %.
La tornada a urgències a les 72 hores és un indicador que cal minimitzar, i es troba
en un percentatge del 5,7 %, xifra que n’indica una reducció, encara que no significativa.
Respecte a l’objectiu 10.2 “Millorar i ampliar l’atenció domiciliària, fonamentalment
per part d’equips d’atenció primària i d’unitats d’hospital a domicili. Facilitar els canals de
comunicació i coordinació entre els agents sanitaris que treballen a l’entorn domiciliari”,
s’indica que el domicili del o la pacient té la consideració de millor lloc terapèutic si el
sistema sanitari és capaç de desplaçar personal, tecnologia i comunicacions a la capçalera
del llit del o la pacient al seu domicili. Aquest objectiu general comença amb metes modestes
que

enguany s’han

complit, però que

s’aniran ampliant

en els pròxims exercicis

pressupostaris.
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En matèria de trasplantaments (objectiu 11.1), durant l’exercici 2017, els hospitals
valencians van dur a terme un total de 590 trasplantaments d’òrgans respecte dels 491
registrats l’any 2016, la qual cosa significa un increment de l’activitat d’un 20,16 %.
En un any s’han efectuat quasi 100 trasplantaments d’òrgans més que l’any passat.
Per això, segons ha destacat la consellera de Sanitat, “estem davant d’un rècord històric,
tant en activitat de trasplantaments com en nombre de donants, un fet que posa de manifest
el grau alt de generositat i altruisme per part de moltes persones i famílies de la Comunitat
Valenciana”.
Segons les dades que s’han obtés, la taxa de trasplantament a la Comunitat
Valenciana se situa en 119,4 per milió de població. Així mateix, cada dia, en la xarxa pública
sanitària valenciana s’han dut a terme 1,61 trasplantaments durant l’any 2017. Aquest
increment d’activitat ha permés reduir el nombre de pacients que en aquests moments estan
pendents d’un trasplantament.
Cal destacar que la donació d’òrgans ha pujat un 31 % a la Comunitat Valenciana. Es
tracta d’un màxim històric perquè només durant l’any passat es van produir 252 donants
d’òrgans, la qual cosa demostra la generositat de la societat valenciana. Així, la taxa de
donants per milió de població se situa a la Comunitat en 51, per damunt de la mitjana
espanyola que és de 46,9. Amb seguretat, som l’autonomia per damunt de 5 milions
d’habitants amb índexs de donació i trasplantament més alts del món l’any 2017. Les raons,
l’augment de la donació en asistòlia i la generositat de les famílies valencianes.
De fet, el 91,7 % de les famílies valencianes va dir que sí a la donació. Dels 252
donants, 67 corresponen a donació en asistòlia i 185 a mort encefàlica. Per províncies, 114
dels donants corresponen a la província de València, 97 donants han sigut d’Alacant i 41
donants corresponen a la província de Castelló.
Finalment, es continua incrementant la taxa de donació en asistòlia, de fet, s’ha
passat de 44 donants l’any 2016 a un total de 67 donacions d’aquest tipus durant l’any
passat. La donació en asistòlia representa ja el 26,5 % del total de donacions.
“Hem superat els nostres objectius marcats en el Pla estratègic 2016-2020, amb el
qual ens vam comprometre a augmentar en un període de quatre anys les donacions un
10 % i els trasplantaments un 2,0 %, objectius que ja hem aconseguit i que esperem
continuar incrementant”.
L’hospital universitari La Fe de València ha aconseguit el rècord entre tots els
hospitals a escala nacional després d’aconseguir 354 trasplantaments d’òrgans durant un
any. A més, el centre hospitalari valencià ha aconseguit un rècord també després
d’aconseguir dur a terme 100 trasplantaments hepàtics i 36 trasplantaments cardíacs en el
període d’un any. Així mateix, el 2017 es van dur a terme un total de 142 trasplantaments
de renyó, 65 trasplantaments pulmonars i 11 de pancreàtics.
Per la seua banda, a l’hospital Dr. Peset es van realitzar durant l’any passat 78
trasplantaments de renyó; a l’Hospital General d’Alacant es van registrar 80 trasplantaments
de renyó i 43 d’hepàtics, mentre que en l’Hospital General d’Elx es van dur a terme 35
trasplantaments de renyó.
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En relació amb l’objectiu 16.3 “Desenvolupar els diversos mòduls que s’han
d’incorporar als sistemes d’informació assistencial en relació a l’estratègica de cronicitat”, el
sistema d’informació Alumbra va fer un gran esforç, per mitjà de la implantació del CRG, per
a incorporar el nivell de cronicitat de cada pacient i la seua posterior agregació en els 4
nivells de la piràmide de Kàiser. Aquesta marca que porta cada pacient es va propagant en el
quadre de comandament d’Alumbra.
En aquests moments es pot explotar la informació per nivell de cronicitat del i la
pacient en: farmàcia, atenció primària en morbiditat i consultes, urgències i UHD.
Quant a l’objectiu 18.2 “Millorar la coordinació sanitària i social dins dels
departaments de Salut”, el treballador o treballadora social és un professional integrat en
l’equip d’atenció primària que ha de col·laborar per a subministrar una atenció integral
sociociosanitària. L’objectiu s’ha de manifestar en un augment progressiu de l’activitat del
treballador social. El valor plantejat per a aquest exercici s’ha complit.
Per a analitzar el seguiment i l’anàlisi de l’atenció prestada en els diversos àmbits
assistencials (objectiu 25.1), s’ha tingut en compte l’indicador de percentatge de derivació a
especialitzada i el percentatge de pacients hiperfreqüentadors de més de 15 anys. Els dos
indicadors n’han reduït el valor en l’exercici 2017 i, tenint en compte que són indicadors que
s’han de minimitzar, el grau d’execució ha baixat.
Els sistemes d’informació i el desenvolupament i implantació d’indicadors (objectiu
27.1), han contribuït a millorar la gestió dels serveis de salut i la prestació d’assistència.
Milloren l’accés i la qualitat de l’assistència a pacients i reforçen la base de coneixements
necessària per a la presa de decisions clíniques i administratives.
És fonamental que les persones professionals usuàries dels sistemes d’informació,
quadres de comandament, els coneguen, i la formació n’és, per tant, essencial. Per això des
de la Direcció General d’Assistència Sanitària, per mitjà del Servei d’Anàlisi d’Informació
Sanitària, ha dut a terme cursos de formació tant per mitjà de l’EVES com als centres de
treball o a les pròpies aules de la Conselleria. El nombre de formacions el 2017 va ser de 19,
la qual cosa implica un grau de consecució del 271,43 %, i el nombre de professionals
formats de 208 (un 260 % de grau d’execució).
Com a conseqüència de l’anterior, el nombre d’accés als mòduls d’atenció primària i
d’especialitzada s’ha incrementat significativament amb un grau d’execució del 195,81 % i
del 146,78 %, respectivament.
Quant al nombre d’indicadors que té Alumbra, és de 842 (un 402,87 % d’execució).
L’objectiu 20.1, no s’ha pogut complir el 2017, ja que la preparació de l’estructura
física i funcional requereix de manera prèvia la reordenació de recursos humans i de les
funcionalitats dels CICU Castelló i CICU Alacant, i aquestes últimes s’estan duent a terme en
l’actualitat i se’n preveu el compliment en el segon semestre del 2018.
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Quant a l’objectiu 27.2 “Potenciar l’accés a la informació i quadres de comandament
per mitjà de les eines d’explotació basades en Alumbra”, el nombre de processos que integra
Alumbra és de 16, la qual cosa implica el 200 % d’execució pel que fa al valor inicial (8
processos). Així mateix, el nombre de persones usuàries en Alumbra el 2017 és d’11.445,
amb un grau d’execució del 503,08 %.
Respecte a l’objectiu 36.1, s’ha produït un increment del 500 % de les donacions de
plasma d’afèresi. Durant aquest any, s’ha format el personal de les sales dels centres de
transfusió per a aconseguir augmentar-ne el nombre, fidelizant els donants que ja hi ha o
derivant els donants de sang total a la donació de plasma mitjançant afèresi, amb l’objectiu
final d’aconseguir més plasma per a la producció de medicaments hemoderivats.
Quant a l’objectiu 37.1 “Mantindre i millorar la funcionalitat de l’eina informàtica que
permet la gestió del Sistema d’Informació poblacional de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública”, s’indica que és fonamental dur a terme un seguiment exhaustiu amb
l’empresa adjudicatària del SIP per a una adequació i una priorització perfecta de tots els
desenvolupaments que vol la Conselleria.
Respecte a l’objectiu 37.2 “Mantindre la qualitat i fiabilitat de la informació de la
ciutadania inclosa en el SIP”, s’ha de tindre en compte que tota persona valenciana ha
d’estar correctament integrada en el Sistema Nacional de Salut, per tal que, d’aquesta
manera, puga accedir a la interoperabilitat amb la resta de l’Estat. Són necessaris sistemes
de control automatitzats, així com controls manuals. Per aquest motiu es vol un 99 %
d’ompliment, ja que sempre hi ha registres amb problemes de dades que cal anar
solucionant.
Així, per a complementar la connexió amb el SNS i detectar trasllats fora de la
comunitat o país que es podien escapar a aquest sistema estatal, es duen a terme
encreuaments de validació amb l’Institut Nacional d’Estadística (objectiu 37.3). De la
mateixa manera, el col·lectiu de mutualistes privats no està integrat en la interoperabilitat
del SNS, per la qual cosa cal acreditar-los en SIP i detectar, així, dobles cobertures
fraudulentes.

Programa 411.70. “Inspecció”
Execució: 136,80 %
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PROGRAMA 41170 INSPECCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Inspeccionar i avaluar els concerts vigents, i informar de
l’adequació del compliment d’aquest, així com avaluar alternatives
de prestació amb recursos propis.

OBJECTIU 1.2.

Inspeccionar els departaments sanitaris sota concessió
administrativa o gestió directa, per tal de verificar l’adequació de
les seues actuacions mitjançant la realització de revisions, informes
i auditories sobre diversos aspectes del seu funcionament
assistencial, econòmic i organitzatiu.

OBJECTIU 1.3.
OBJECTIU 2.1.
OBJECTIU 2.2.
OBJECTIU 3.1.
OBJECTIU 3.2.

Inspeccionar les activitats sanitàries dels departaments sanitaris de
gestió directa, així com la dels centres i els serveis privats que
requereixen aquest control.
Desenvolupar el Pla de prevenció de riscos laborals en el sector
sanitari i potenciar la implantació de les unitats perifèriques en tots
els departaments de salut.
Desenvolupar el Pla de prevenció de riscos laborals en la
manipulació medicaments biològicament perillosos.
Desenvolupar actuacions que avaluen les condicions i els resultats
de l’assistència sanitària, incloent-hi les prestacions farmacèutiques
i complementàries, i que contribuïsquen a millorar-les.
Dur a terme el control sanitari de la prestació d’incapacitat
temporal. C oordinar acords de col·laboració amb l’INSS/MATEPSS
en aquestes matèries.

%
D’EXECUCIÓ
100,00

103,58

100,00
0,00
100,00
179,10
231,44

OBJECTIU 4.1.

Actuacions que tendeixen a la determinació de responsabilitat
sanitària i patrimonial.

121,00

OBJECTIU 4.2.

Valoració mèdica del dany corporal.

167,00

OBJECTIU 4.3.

Elaborar informes tècnics sanitaris en els procediments de
responsabilitat patrimonial.

276,30

OBJECTIU 5.1.

Millorar els sistemes informàtics corporatius i implantar eines noves
d’inspecció de serveis sanitaris.

146,50

OBJECTIU 5.2.

Implantar procediments normalitzats de treball i establir acords de
col·laboració en matèries comunes als departaments sanitaris i la
Inspecció de Serveis Sanitaris.

116,67

En general, el programa 411.70 aconsegueix la major part dels objectius que es va
marcar. La pràctica totalitat dels valors fixats no només s’aconsegueixen, sinó que fins i tot
se superen de manera àmplia.
El conjunt d’objectius conformen el Pla d’inspecció de serveis sanitaris 2017, i en el
desenvolupament d’aquests objectius destacarien, per la magnitud que han aconseguit i per
la transcendència administrativa d’aquesta magnitud, els següents:
Objectiu 1.2 Inspeccionar els departaments sanitaris sota concessió administrativa o
gestió directa, per tal de verificar l’adequació de les seues actuacions mitjançant la
realització de revisions, informes i auditories sobre diversos aspectes del seu funcionament
assistencial, econòmic i organitzatiu.
S’ha de destacar l’indicador 1 (Coordinació i supervisió de les oficines del
Comissionat), per la rellevància especial que té respecte a la reversió de la concessió del
Hospital de la Ribera i el control directe de la resta de concessions.
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Objectiu 2.1 Desenvolupar el Pla de prevenció de riscos laborals en el sector sanitari i
potenciar la implantació de les unitats perifèriques en tots els departaments de salut.
Cal assenyalar que en l’exercici 2017 es va elaborar la proposta per a l’increment de
recursos humans del servei de prevenció de riscos laborals, però que no s’ha materialitzat, ja
que no s’ha disposat de la dotació pressupostària necessària per a fer-ho. Per aquest motiu,
no s’ha pogut executar l’indicador corresponent.
Objectiu 3.1. Desenvolupar actuacions que avaluen les condicions i els resultats de
l’assistència sanitària, incloent-hi les prestacions farmacèutiques i complementàries, i que
contribuïsquen a millorar-les.

Específicament, l’indicador 3 (Inspecció de l’aplicació de les bones pràctiques
clíniques en investigació sanitària), bones pràctiques que han sigut imprescindibles per a la
continuïtat de la tasca d’investigació en diversos hospitals de la Comunitat Valenciana.
L’indicador 5. (Inspecció de la facturació farmacèutica). La revisió d’aquesta
facturació s’ha duta a terme sis vegades més del que s’havia previst inicialment.
Objectiu 3.2 Dur a terme el control sanitari de la prestació d’incapacitat temporal.
Coordinar acords de col·laboració amb l’INSS/MATEPSS en aquestes matèries.
Aquest conveni amb gran transcendència econòmica per a la Conselleria, els resultats
del qual varien en funció dels objectius aconseguits, està sota l’impuls i la coordinació de la
DGAIS. Un any més ha sigut una font d’ingressos d’interés per a aquesta comunitat.
Objectiu

4.1

Elaborar

informes

tècnics

sanitaris

en

els

procediments

de

responsabilitat patrimonial, i objectiu 4.2 Valoració mèdica del dany corporal.
El 2017 destaca l’increment del volum d’expedients informats tant en fase d’informe
tècnic de responsabilitat patrimonial, com posteriorment en fase d’informe tècnic de
valoració del dany corporal; i de manera encara més destacada, cal dir que hi ha una
reducció de temps mitjans en la resolució dels dos, que, en ambdós casos, es fruit d’un
esforç afegit pels recursos humans mateixos.

Programa 411.10. “Direcció i Serveis Generals”
Execució: 123,83 %
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PROGRAMA 41110 DIRECCIÓ i SERVEIS GENERALS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 2.2.

Assegurar el funcionament correcte dels serveis generals.

102,24

OBJECTIU 2.3.

Donar suport tècnic i administratiu als diversos òrgans de la
C onselleria.

177,12

OBJECTIU 2.4.

Aplicar la normativa de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la C omunitat València, normativa de desplegament i
concordant en l’àmbit de la C onselleria.

108,34

OBJECTIU 3.1.

Impulsar la línia editorial centralitzada per a tots els departaments
de la C onselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que permeta
racionalitzar la gestió en els projectes d’edició, tant de material
llibre com el no-llibre, així com un control de la distribució i de
l’emmagatzematge d’aquest material.

123,77

OBJECTIU 4.1.

Actuacions que tendeixen a la determinació de responsabilitat
sanitària i patrimonial.

106,40

OBJECTIU 4.2.

C ontractar l’assegurança de responsabilitat civil de la C onselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública i el seu personal i fer-ne el
seguiment, així com efectuar actuacions de pagament i execució
d’indemnitzacions.

125,10

Aquest programa manté uns nivells d’execució, a grans trets, per damunt del que
s’havia previst, ja que només 5 indicadors dels 24 que s’havien establit tenen valors inferiors
al 100 % però superiors al 75 %, per tant, la conclusió no pot ser altra que el nivell de
compliment dels indicadors és molt acceptable.
En relació amb el funcionament correcte dels serveis generals de la Conselleria
(Objectiu 2.2), s’indica que, tal com ja s’havia assenyalat en la memòria de l’exercici
anterior, contínua la tendència a disminuir, fins i tot més enllà del que s’havia previst, el
nombre d’actuacions en matèria d’arrendaments, ja que progressivament van desapareixent
els lloguers de locals per a la prestació de l’assistència sanitària, molts dels quals ja són de
propietat de la Generalitat, o es tracta de cessions de locals municipals per a la prestació de
l’assistència sanitària ambulatòria.
Així mateix, el nombre d’actuacions en matèria de telefonia ha aconseguit un
percentatge d’execució del 93,93 %, bastant pròxim al 100 %, si bé cal indicar que hi ha
hagut una disminució lleugera de la demanda d’actuacions en aquesta matèria, encara que
s’han atés, no obstant això, totes les actuacions requerides.
S’han mantingut, pràcticament al nivell que s’havia previst, les actuacions relatives a
manteniments generals i gestió de facturació. Per contra, hi ha hagut un augment significatiu
de les gestions efectuades en matèria de contractació, a causa, en bona part, de la falta
d’adjudicació d’un nou contracte de manteniment integral de les instal·lacions, ja que
l’anterior va finalitzar en 31 d’octubre de 2016, per la qual cosa ha calgut contractar diverses
actuacions relatives a manteniment de les diverses instal·lacions dels edificis de Serveis
Centrals, les quals s’han d’atendre amb càrrec al programa pressupostari 411.10, Direcció i
Serveis Generals.
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Quant a la labor de suport tècnic i administratiu a les unitats administratives
d’aquesta conselleria (Objectiu 2.3), s’observa un increment remarcable dels assumptes
sotmesos a l’aprovació del Consell, bastant més alt que el que s’havia previst inicialment.
Han tingut incidència en aquest aspecte, entre altres casos, els acords que autoritzen
expedients d’enriquiment injust i les autoritzacions de contractació per quanties iguals o
superiors a 12 milions d’euros. D’altra banda, s’ha aconseguit el 100 % en tramitació de
disposicions de caràcter general i en la de convenis.
Així mateix, s’ha incrementat notablement, respecte de la previsió inicial, el nombre
d’actuacions en expedients per instruccions de servei, queixes i suggeriments, a causa, d’una
banda, de l’increment de sol·licituds de tramitació d’instruccions de servei, especialment les
relacionades amb temes de prestacions farmacèutiques i, d’altra banda, pel fet que es
presenten per la via de presentació de queixes administratives un elevat nombre de queixes
que no tenen aquesta naturalesa, sinó que estan relacionades amb processos assistencials o
al funcionament de les institucions sanitàries, així com altre tipus de sol·licituds o peticions,
la qual cosa obliga a efectuar també algunes actuacions, principalment la remissió d’aquestes
a l’òrgan competent perquè es puguen tramitar i contestar, o resoldre.
Respecte a la normativa de transparència (Objectiu 2.4), s’han incrementat un 16 %
més del que s’havia previst les actuacions relacionades amb peticions d’accés a la informació
pública dirigida a diversos òrgans directius de la Conselleria, les quals s’han tramitat totes
degudament. Respecte de les actuacions en matèria de reutilització de la informació pública,
s’ha arribat a la consecució del 100 % de les actuacions previstes.
En relació amb la línia editorial centralitzada per a tots els departaments
(Objectiu 3.1), durant l’any 2017, els expedients relatius a les publicacions (llibres, fullets,
cartells), així com les sol·licituds de supervisió de l’ús de la imatge institucional per part, tant
de les diversos instàncies de la xarxa assistencial, com de les fundacions o d’associacions
subvencionades per aquesta conselleria, s’han incrementat en un poc més d’un 50 % de les
actuacions que s’havien previst inicialment. Respecte a la distribució de les publicacions,
l’objectiu s’ha complit amb un lleuger increment sobre el que es tenia previst. D’acord amb
l’increment dels expedients de publicacions, les altes d’existències al magatzem també s’han
incrementat en quasi un 20 % respecte del que s’havia previst.
Les actuacions que tendeixen a la determinació de responsabilitat sanitària i
patrimonial (Objectiu 4.1), han experimentat un increment del 10 % dels indicadors relatius
a tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial i a incoació, esmena o arxiu
d’expedients, una bona part a causa del canvi de model assegurador, restringit a la
cobertura de la responsabilitat civil dimanant d’un procediment penal. Quant a la finalització
d’expedients en totes les seues fases, s’ha arribat a un 97,71 % d’execució. No s’ha pogut
completar al 100 % aquest indicador, ja que s’han incrementat les tasques relatives a
aquests expedients, increment al qual s’han d’afegir les dificultats per a cobrir els llocs de
treball vacants en el Servei de Responsabilitat Patrimonial.
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Finalment, i respecte a l’assegurança de responsabilitat civil de la Conselleria
(Objectiu 4.2), cal assenyalar que s’ha complit l’indicador 1, contractació/pròrroga contracte
d’assegurança, igual que durant l’exercici 2016. En la resta d’indicadors s’observa un
increment molt notable de les sol·licituds d’informes de cobertura que s’han atés (índex
d’execució 250 %) i també s’ha incrementat la gestió de pagaments de les companyies
d’assegurances en sinistres acceptats (112,50 %), el tràmit en actuacions de pagaments no
imputables a pòlisses d’assegurança de la Conselleria (116 %) i les actuacions d’incidències
penals (137,20 %), mentre que han disminuït l’acció de repetició contra companyies
d’assegurances en sinistres no acceptats (75 % d’execució) i el tràmit de pagament
d’interessos (85 %), variacions a l’alta o a la baixa que són degudes, la major part, a
activitats que funcionen a demanda.
Programa 411.20. “Administració economicofinancera”
Execució: 109,55 %

PROGRAMA 41120 ADMINISTRACIÓ ECONOMICOFINANCERA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Millorar l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics que es destinen
a la prestació de serveis sanitaris.

OBJECTIU 1.2.

Optimitzar la gestió dels recursos econòmics dels departaments de
Salut.

100,60

OBJECTIU 2.1.

Modernitzar les infraestructures sanitàries públiques del Sistema
Sanitari Públic Valencià.

149,49

OBJECTIU 2.2.
OBJECTIU 2.3.
OBJECTIU 3.1.
OBJECTIU 3.2.

OBJECTIU 5.1.

OBJECTIU 6.1.

162,09

Executar un pla de manteniment de la xarxa de centres sanitaris.

100,00
Elaborar el Pla d’inversions en infraestructures sanitàries per al
període 2016-2020.
Estudiar els concerts vigents per tal de revisar-los i adaptar-los a
les polítiques sanitàries noves, de manera que es reduïsca el recurs
als proveïdors externs.
Analitzar i estudiar els recursos assistencials existents en l’àmbit de
la sanitat pública, amb l’objecte que s’assumisquen alguns serveis
que efectuen els proveïdors externs.
Obtindre els recursos econòmics provinents de l’Administració de
l’Estat i de la Unió Europea destinats a finançar programes i línies
estratègiques de la C onselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i
de les institucions sanitàries que depenen d’aquesta.
Actualitzar, sempre que siga possible, les liquidacions pendents
d’exercicis anteriors amb les concessions sanitàries.

100,00
80,00
58,18

160,61

75,00

El programa 411.20, destinat a l’administració economicofinancera, aborda una tasca
administrativa que consisteix en la comptabilització, la gestió i l’emissió de nombrosos
informes econòmics en l’àmbit de la Conselleria de Sanitat en tots els capítols de despesa del
pressupost.
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L’objectiu 1.1, destinat a “Millorar l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics que es
destinen a la prestació de serveis sanitaris”, s’ha assolit àmpliament segons els indicadors
proposats. En destaquen els indicadors següents:
- L’indicador 4 (Emissió d’informes econòmics preceptius) s’ha elevat a més del
doble. La quantitat superior d’informes de caràcter econòmic emesos no té una relació
directa amb el pressupost de despeses en transferències corrents i de capital de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. No només s’informen projectes d’ordres o
convenis que es financen amb càrrec als capítols IV i VII, sinó també altres que es financen
amb càrrec al capítol II. D’altra banda, també s’informen projectes de llei, decrets o ordres
de qualsevol tipus, l’origen dels quals es troba tant en aquesta conselleria com en altres. Per
tant, el volum anual és aleatori en funció de l’activitat de cada departament del Consell. Així
mateix, la conflictivitat amb les concessions administratives exigeix l’emissió contínua
d’informes en relació amb els aspectes econòmics que es plantegen.
- Indicador 6, que recull el nombre total d’incidències que ha tingut la nòmina
d’institucions sanitàries, incloses les càrregues socials.
- L’indicador 7 (Gestió i proposta de comptabilització dels expedients de despeses
pressupostàries), amb un increment marcat de la despesa aplicada a pressupost, determinat
pel volum considerable d’obligacions pendents d’aplicar a pressupost a 31 de desembre de
cada exercici. Aquestes obligacions es van aplicant en anys futurs en funció de dotacions
addicionals de crèdit.
Quant

a

l’objectiu

1.2

“Optimitzar

la

gestió

dels

recursos

econòmics

dels

departaments de Salut”, s’han obtingut periòdicament els resultats del Sistema d’Informació
Econòmica per centres d’activitat i cost dels departaments de salut; s’han elaborat
periòdicament els quadres de comandament mensuals corresponents a cada departament;
s’han calculat periòdicament els resultats dels indicadors econòmics per departaments de
salut recollits en els Acords de Gestió i s’han actualitzat el catàlegs de proves i procediments
diagnòstics i terapèutics, amb els avanços destacats que s’han dut a terme en el cas de la
infermeria de primària i de la medicina nuclear. És a dir, s’ha aconseguit l’objectiu proposat.
Respecte als objectius referits a les infraestructures sanitàries públiques (Objectiu
2.1, 2.2 i 2.3), s’han complit els objectius que s’havien previst, excepte en el cas d’obres
d’edificis nous, que estan en fase de licitació.
L’objectiu 5.1 “Obtindre els recursos econòmics provinents de l’Administració de
l’Estat i de la Unió Europea”, s’assenyalen a continuació les línies d’actuació cofinançades per
l’AGE durant l’exercici 2017, que són:
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Institut

Formació

Cursos de formació contínua

contínua

d’Administració Pública
(INAP)

Activitats

Trasplantaments

diverses

per

a

l’extracció,

el

Serveis

òrgans

Igualtat

Formació

en

l’àmbit

de

la

donació

i

el

trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules

Ministeri
Serveis

Ministeri
Serveis

Ministeri

sobre drogues 2009-2016. Centres i programes

Serveis

de reinserció social per a drogodependents

Igualtat

Programes autonòmics de l’Estratègia nacional

Ministeri

sobre

Serveis

2009-2016.

Programes

de

prevenció.
de

l’Observatori

Espanyol

sobre Drogues

de

i

Sanitat,

Socials

i

de

Sanitat,

Socials

i

de

Sanitat,

Socials

de

i

Sanitat,

Socials

i

Ministeri
Serveis

de

Sanitat,

Socials

i

Igualtat
i

reinserció

de

persones

toxicòmanes amb problemes judicials

Conveni específic Fons Béns Decomissats a
Traficants de Drogues

Ús racional dels

Polítiques de cohesió sanitària i ús racional del

medicaments

medicament

Activitats diverses incloses en el Pla nacional de
medul·la òssia

Socials

Igualtat

Desenvolupament

Rehabilitació

Sanitat,

Igualtat

Programes autonòmics de l’Estratègia nacional

drogues

de

Igualtat

Generalitat Valenciana

Medul·la òssia

Ministeri

trasplantament, la qualitat i la seguretat dels

Coordinació autonòmica de trasplantaments -

Drogues

Nacional

Ministeri
Serveis

de

Sanitat,

Socials

i

Igualtat
Ministeri
Serveis

de

Sanitat,

Socials

i

Igualtat
Ministeri
Serveis

de

Sanitat,

Socials

i

Igualtat
Ministeri
Serveis

de

Sanitat,

Socials

i

Igualtat

Quant al nombre d’actuacions declarades a la UE durant l’exercici 2017 per al
cofinançament d’aquestes pel FEDER amb càrrec al Programa operatiu Comunitat Valenciana
2014-2020 Feder, en són 34. Aquestes actuacions de despesa s’emmarquen dins de l’eix 1
del programa operatiu esmentat, que actua en l’àmbit dels sistemes d’informació i
comunicació. La despesa elegible associada a aquests projectes s’eleva a 7,4 milions d’euros.
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La UE cofinança aquests projectes al 50 %, per la qual cosa l’ajuda associada als projectes
esmentats s’eleva a 3,7 milions d’euros.
Quant a l’objectiu 6.1, relatiu a les liquidacions pendents amb les concessions
sanitàries, durant l’exercici 2017 es van preparar les liquidacions corresponents als exercicis
2013, 2014 i 2015 de l’Hospital de la Ribera, que es van aprovar a principis de febrer de
2018, una vegada emés l’informe definitiu de la Intervenció General sobre el control financer
específic de les liquidacions emeses en l’àmbit de les concessions, del que es va informar el
Consell el novembre de 2017.
Programa 412.24 “Prestacions externes”
Execució: 108,50 %

PROGRAMA 41224 PRESTACIONS EXTERNES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.2.

Possibilitar l’accés de la ciutadania a tots els recursos assistencials
que necessiten per a recuperar la seua salut amb les garanties
màximes.

OBJECTIU 3.1.

Reduir les llistes d’espera quirúrgiques.

OBJECTIU 3.2.

Reduir les llistes d’espera de procediments diagnòstics i terapèutics
no quirúrgics.

54,38

OBJECTIU 4.1.

Mantindre els programes informàtics utilitzats per a la derivació de
pacients i gestió econòmica fins a la implantació total de les
aplicacions informàtiques C ONC ERTS i RC LE (Pla de xoc).

112,50

117,37
149,75

Aquest programa presenta un compliment en conjunt d’aproximadament el 109 %.
En destaca el compliment del 149 % en l’objectiu 3.1 “Reduir les llistes d’espera
quirúrgiques”, amb la millora de la qualitat de l’atenció prestada i la reducció de les demores.
En relació amb l’objectiu 1.2 “Possibilitar l’accés de la ciutadania a tots els recursos
assistencials que necessiten per a recuperar la seua salut amb les garanties màximes”, cal
assenyalar que quant a l’indicador 5 (Assistència sanitària no concertada. Propostes
derivades a centres no concertats), s’han efectuat un total de 37.676 ordres de servei.
Quant a la resta d’indicadors, cal ressaltar que l’incompliment de l’objectiu 3.2.
“Reduir les llistes d’espera de procediments diagnòstics i terapèutics no quirúrgics”, en
relació amb el seu indicador 1, que presenta un compliment de l’1,27 %, aquest percentatge
s’ha d’explicar tenint en compte que és l’única externalització que, de manera puntual, hi ha
a l’Hospital de Xàtiva. Els TAC s’efectuen majoritàriament amb recursos propis, de manera
que hi ha un error en el valor de referència establit en aquest indicador.
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el
100 %
Programa 412.26 “Personal sanitari resident”
Execució: 98,90 %

PROGRAMA 41226 PERSONAL SANITARI RESIDENT

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

%
D’EXECUCIÓ

Formació especialitzada en totes les branques de l’àmbit de les
ciències de la salut.

98,90

El programa de personal sanitari resident de la Direcció General d’Assistència
Sanitària presenta un grau d’execució de prop del 99 %, i aconsegueix els objectius que
s’havien previst i compleix amb el Pla de formació de personal sanitari resident.
Programa 412.27 “Prestacions externes complementàries”
Execució: 97,55 %

PROGRAMA 41227 PRESTACIONS EXTERNES COMPLEMENTÀRIES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Gestionar de manera eficient la prestació exoprotètica.

92,22

OBJECTIU 1.2.

Gestionar de manera eficient la prestació endoprotètica.

93,07

OBJECTIU 2.1.

Gestionar i coordinar el reintegrament de despeses de l’assistència
sanitària.

OBJECTIU 3.1.

OBJECTIU 4.1.

OBJECTIU 5.1.

Tramitar i resoldre les ajudes de transport no concertat i dietes
d’usuàries i usuàries per a millorar l’equitat en l’accés als serveis
sanitaris.
Tramitar i resoldre les sol·licituds d’autorització d’assistència
medicofarmacèutica efectuades per les empreses, per als seus
serveis de prevenció, en relació amb els seus treballadors i
treballadores.
C onsecució dels objectius assignats en el Pla de salut de la
C omunitat Valenciana.

100,00
100,00

100,00

100,00

Aquest programa ha complit tots els seus objectius dins d’un marge raonable
d’execució, disposa d’un nivell alt d’execució i sense grans desviacions que meresquen cap
puntualització.
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Programa 412.10 “Centres integrats de salut pública”
Execució: 94,98 %

PROGRAMA 41210 CENTRES INTEGRATS DE SALUT PÚBLICA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Promoure la qualitat en el desenvolupament de funcions i activitats
de salut pública.

100,00

OBJECTIU 1.2.

C uidar de l’equipament i instal·lacions dels centres de salut pública.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Promoure la salut de la població.

OBJECTIU 3.1.

Actuar davant dels factors que produeixen danys en la salut de la
població.

100,00

OBJECTIU 3.2.

Diagnosticar precoçment els problemes de salut en la població.

100,00

OBJECTIU 4.1.

C ontrolar els determinants de la salut relacionats amb la cadena
alimentària.

92,83

OBJECTIU 5.1.

C ontrolar els factors ambientals de risc per a la salut.

98,25

OBJECTIU 6.1.

Promoure i protegir la salut als centres de treball.

83,93

OBJECTIU 6.2.

Vigilar els productes químics amb risc per a la salut.

100,00

OBJECTIU 7.1.

Vigilància epidemiològica de les malalties en la població.

100,00

OBJECTIU 7.2.

Difondre la informació epidemiològica d’interés per a la salut
pública.

100,00

OBJECTIU 8.1.

Analitzar riscos químics i microbiològics per a la salut en els
laboratoris de salut pública.

100,00

OBJECTIU 9.1.

Atendre les necessitats de formació dels i les professionals en salut
pública.

OBJECTIU 9.2.

C ontribuir a la investigació i innovació en salut pública.

OBJECTIU 10.1. Traslladar els objectius i accions del Pla de Salut a l’àmbit territorial.
OBJECTIU 10.2.

Difondre les dades sobre l’estat de salut de la població (enquestes
de salut).

95,60

86,50
100,00
100,00
62,50

En relació amb l’execució dels objectius d’aquest programa pressupostari, cal
destacar, a escala general, el grau elevat d’execució que presenta.
En segon lloc, pel grau de compliment de les metes marcades i la repercussió que
han tingut en la població, cal destacar:


Els objectius 7.1 a 8.1, en relació amb la vigilància de la salut i els problemes
de salut en la població.



Els objectius 4.1 a 6.2, quant a la protecció de la salut de la població.



Els objectius 2.1 a 3.2, per la rellevància que tenen per a la prevenció de les
malalties i lesions en la població.



Els objectius 9.1 a 10.2, per la rellevància que presenten en l’impuls de
polítiques noves per a la salut pública i per a la innovació en salut.
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Programa 411.40 “Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut”
Execució: 91,77 %

PROGRAMA 41140 ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS PER A LA SALUT

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.2.

Formar a professionals relacionats amb el sector salut a la
C omunitat Valenciana.

124,59

OBJECTIU 1.3.

Impulsar les noves tecnologies de la comunicació com a vehicle de
suport per a la formació.

204,33

OBJECTIU 1.4.

Garantir la qualitat de les activitats formatives.

100,00

OBJECTIU 1.5.

Enfortir les activitats relacionades amb els programes de formació.

No hi ha dades.

OBJECTIU 2.1.

C oordinar la Biblioteca Virtual de la C onselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública.

50,00

OBJECTIU 2.2.

Fomentar l’ús de la Biblioteca Virtual de C iències de la Salut.

OBJECTIU 3.1.

Enfortir els vincles de col·laboració amb organismes nacionals i
internacionals.

OBJECTIU 4.1.

Impulsar estratègies formatives noves en l’àmbit de la salut.

OBJECTIU 5.1.

Millorar les instal·lacions docents de l’EVES.

105,26
50,00
0,00
100,00

Els objectius d’aquest programa presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en
l’execució. Així, mentre que l’objectiu 1.3 “Impulsar les noves tecnologies de la comunicació
com a vehicle de suport per a la formació”, presenta una execució molt per damunt de la
totalitat, l’objectiu 4.1 “Impulsar estratègies formatives noves en l’àmbit de la salut”, no s’ha
arribat a executar.
Quant al Objectiu 1.3 “Impulsar les noves tecnologies de la comunicació com a
vehicle de suport per a la formació”, els resultats dels indicadors en comparació amb els
d’anys anteriors mostren que s’ha aconseguit una oferta en creixement continu en aquest
tipus de metodologia de formació. Cal la gran acceptació d’aquesta formació entre l’alumnat.
La formació en línia facilita la formació de gran nombre de persones, i millora
l’accessibilitat a la formació en eliminar les barreres de temps i d’espai. A més, mitjançant
aquesta metodologia, cada curs pot ser realitzat per un grup molt nombrós d’alumnes i, per
tant, se’n millora sensiblement l’eficiència.
Quant a la Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
(Objectiu 2.1), s’han incorporat funcionalitats noves a la biblioteca virtual de l’EVES, amb
accés en línia, que permetrà la connexió amb altres biblioteques virtuals dels diversos

121

departaments de Salut. Això redundarà en una eficiència més alta dels recursos i una millor
gestió del coneixement de manera col·laborativa.
Directament relacionat amb l’objectiu anterior, el 2017 hi ha hagut un increment en
el nombre de descàrregues electròniques; s’ha aconseguit un 105,26 % de l’objectiu que
s’havia previst inicialment (Objectiu 2.2).
Quant a l’objectiu 4.1, la posada en marxa d’un sistema informàtic nou per a la
gestió d’activitats formatives (SIEVES), no ha tingut els resultats esperats, i el projecte no
s’ha finalitzat. No obstant això, continua sent una necessitat per a l’EVES disposar d’aquesta
aplicació per a la millora i la modernització de la gestió, de manera que l’Escola té total
disponibilitat per a abordar un projecte nou per al desenvolupament d’una aplicació nova tan
prompte com se’n puga iniciar el tràmit administratiu.

Programa 412.29 “Informació per a la salut”
Execució: 90,66 %

PROGRAMA 41229 INFORMACIÓ PER A LA SALUT

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Donar suport als sistemes d’informació d’àmbit ambulatori.

100,00

OBJECTIU 1.2.

Donar suport als sistemes d’informació d’àmbit hospitalari.

93,33

OBJECTIU 1.3.

Donar suport als sistemes d’informació per a la gestió farmacèutica.

OBJECTIU 2.1.

Definir i establir el sistema d’HSE.

OBJECTIU 3.1.

Efectuar l’evolució, la millora i l’homogeneïtzació dels sistemes per
a la gestió economicoadministrativa.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Definir i homogeneïtzar els sistemes basats en intel·ligència de
negoci.

100,00

OBJECTIU 6.1.

Donar suport a la gestió de les funcions d’assegurament i ordenació
sanitària.

100,00

OBJECTIU 6.3.

Donar suport a la gestió de les funcions d’ordenació, avaluació,
investigació, qualitat i atenció als i les pacients.

OBJECTIU 6.5.

Donar suport a sistemes web.

OBJECTIU 7.1.

Millorar, adequar i donar suport a la infraestructura comuna.

100,00

OBJECTIU 7.2.

Millorar, adequar i donar suport a la infraestructura distribuïda.

203,90

100,00
50,00

50,00
0,00
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El programa 412.29 té una rellevància essencial pel seu caràcter transversal, ja que
influeix necessàriament en la consecució de gran part dels objectius de la resta de
programes, tant de caràcter assistencial com de gestió.
Es pot considerar, a la vista de la informació dels indicadors facilitada, que s’han
complit satisfactòriament la major part dels objectius, si bé han quedat algunes accions
pendents d’executar per les raons que a continuació s’assenyalen:
Objectiu 1.2. Donar suport als sistemes d’informació d’àmbit hospitalari.
En concret, l’indicador 2, que consisteix en la implantació de l’estació clínica Orion
Clinic en hospitals de crònics i llarga estada (HCLES).
S’ha implantat el mòdul de Treball Social d’O-Clinic en l’HACLE La Magdalena i en
L’HACLE Dr. Moliner, però no s’ha implantat durant el 2017 en el tercer hospital en què
s’havia previst fer-ho, el de Sant Vicent del Raspeig, atés que, si bé la implantació es va
iniciar durant 2017, va finalitzar a primers de 2018.
Objectiu 2.1. Definir i establir el sistema d’HSE.
En concret, l’indicador 2, que consisteix en la incorporació d’hospitals nous com a
donants/consumidors, indica que s’hi ha incorporat únicament un hospital (el de la Plana), i
no s’ha pogut incorporar el de la Ribera, ja que aquest hospital, que està sota la gestió de
l’empresa concessionària, no va efectuar les tasques prèvies necessàries per a poder
incorporar-s’hi en l’anualitat 2017.
Quant a l’indicador 3, que consisteix en la creació d’informes nous per a intercanviar,
cal dir que no s’ha generat cap informe nou en el catàleg d’HSE, encara que la previsió inicial
era la de la creació de dos informes, ja que, finalment, no n’hi ha hagut necessitat.
Objectiu 6.3. Donar suport a la gestió de les funcions d’ordenació, avaluació, investigació,
qualitat i atenció als i les pacients.
Quant a l’indicador 1, que consisteix en la implantació d’una versió nova de l’aplicació
del Registre de Voluntats Anticipades, sí que se n’ha desenvolupat la versió nova, però,
finalment, no s’ha implantat durant el 2017.
Objectiu 6.5. Donar suport a sistemes web.
La insuficiència de recursos durant l’exercici 2017 ha impedit que es poguera
aconseguir tant l’indicador 1, que consisteix en la creació d’una web nova de la Conselleria,
com l’indicador 2, que consisteix en la incorporació de la web de Salut Pública a la web de la
Conselleria.
Objectiu 7.2. Millorar, adequar i donar suport a la infraestructura.
En relació amb l’indicador 1, referit a l’increment de llocs de treball, s’ha adquirit
mitjançant la compra per catàleg de patrimoni, un total de 1078 ordinadors (78 més dels que
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s’havien previst inicialment), ja que ha calgut per a cobrir necessitats dels llocs de treball,
com ara les noves implantacions d’Orion Clínic en els HACLE o les migracions a Windows 7.
En relació amb l’indicador 2, referit a la renovació tecnològica de la capacitat
d’emmagatzematge distribuït, s’ha dut a terme la renovació tecnològica de 4 equips
d’emmagatzematge més dels que s’havien previst inicialment, que n’eren 2, a fi d’atendre
aquestes necessitats en els centres de processament de dades de determinats hospitals.
Programa 413.10 “Salut”
Execució: 90,28 %

PROGRAMA 41310 SALUT

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

C ontribuir a la implementació del Pla de Salut.

100,00

OBJECTIU 1.2.

C onéixer l’estat de salut de la població (enquestes de salut).

100,00

OBJECTIU 1.3.

Donar suport al desenvolupament de la salut en totes les
polítiques.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Promoure la salut en els diversos entorns i etapes de la vida.

83,33

OBJECTIU 3.1.

Previndre les malalties en els diversos entorns i etapes de la vida.

78,00

OBJECTIU 3.2.
OBJECTIU 4.1.
OBJECTIU 4.2.
OBJECTIU 4.3.
OBJECTIU 4.4.
OBJECTIU 4.5.

Planificar, desenvolupar i gestionar els programes de cribatge
poblacional.
Protegir la salut de les persones consumidores en matèria de
seguretat alimentària.
Promoure el compliment de la normativa d’higiene alimentària als
establiments alimentaris.
Garantir que els aliments disposen de la informació exigible de
seguretat alimentària.
Reduir l’exposició de les persones consumidores als risc biològics i
químics presents en els aliments.
Avaluar l’exposició de la població valenciana als contaminants
alimentaris.

100,00
50,00
94,00
100,00
100,00
94,75

OBJECTIU 4.6.

Gestionar les alertes alimentàries i les denúncies.

100,00

OBJECTIU 5.1.

Vigilar i controlar els riscos ambientals per a la salut.

100,00

OBJECTIU 6.1.

Promoure i protegir la salut als centres de treball i vigilar els danys
a la salut d’origen laboral.

100,00

OBJECTIU 6.2.

Vigilar i controlar els productes químics amb risc per a la salut.

91,28

OBJECTIU 7.1.

Vigilar les malalties transmissibles.

96,54

OBJECTIU 7.2.

Vigilar les malalties cròniques.

84,91

OBJECTIU 7.3.

Gestionar les alertes de salut pública.

100,00

OBJECTIU 7.4.

Vigilar altres problemes de salut d’interés per a la salut pública.

100,00

OBJECTIU 7.5.

Difondre la informació epidemiològica i de salut pública.

100,00

OBJECTIU 8.1.

Mantindre el Sistema d’Informació en Salut Pública.

100,00
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Garantir una adequada capacitat analítica en els laboratoris de
salut pública.
Actualitzar les necessitats de formació dels professionals en salut
OBJECTIU 10.1.
pública.

OBJECTIU 9.1.

OBJECTIU 10.2. C ontribuir a la investigació i innovació en salut pública.
OBJECTIU 11.1.

Promoure la qualitat en el desenvolupament de funcions i activitats
de salut pública.

OBJECTIU 11.2. Tindre cura de l’equipament i instal·lacions de salut pública.

100,00
100,00
74,44
0,00
100,00

En relació amb l’execució dels objectius d’aquest programa pressupostari, cal
destacar, a escala general, el grau elevat d’execució que presenta.
En segon lloc, pel grau de compliment de les metes marcades i la repercussió que
han tingut en la població, cal destacar:


Els objectius 7.1 a 9.1, en relació amb la vigilància de la salut i els problemes
de salut en la població.



Els objectius 4.1 a 6.2, quant a la protecció de la salut de la població.



Els objectius 2.1 a 3.2, per la rellevància que tenen en la prevenció de les
malalties i lesions en la població.



Els objectius 1.1 a 1.3 i 10.1 a 10.2, per la rellevància que presenten en
l’impuls de polítiques noves per a la salut pública i per a la innovació en
salut.

Programa 411.30 “Administració de recursos humans”
Execució: 84,95 %

PROGRAMA 41130 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS HUMANS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Implementar els continguts del Pla d’ordenació de recursos humans
de la C onselleria de Sanitat Universal i Salut Pública d’acord amb
les obligacions plantejades per a l’exercici 2017.

OBJECTIU 1.2.

Implementar els continguts del Pla d’Igualtat per a l’exercici 2017.

OBJECTIU 1.3.

Incorporar dinàmiques d’anàlisi i avaluació de processos per a
aconseguir uns millors graus d’eficiència en l’organització del treball
(especialment assistencial).

OBJECTIU 2.1.

Publicar totes les convocatòries recollides en les OOP 2014, 2015 i
2016, d’acord amb els compromisos del Pla per l’Estabilitat en
l’ocupació de la C onselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

100,00

OBJECTIU 2.2.

Elaborar i aprovar l’OOP 2017 d’acord amb el PORH i amb els
compromisos del Pla per l’Estabilitat en l’ocupació de la C onselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública.

100,00

OBJECTIU 2.3.

C ulminar els processos de convocatòria pública de tots els nivells
directius en situació de nomenament provisional.

OBJECTIU 3.1.

Incorporar els sindicats en els processos de presa de decisions
estratègiques en matèria de recursos humans, més enllà dels
acords preceptius que requerisquen negociació col·lectiva.

OBJECTIU 3.2.

Normalitzar el procediment d’avaluació per a la carrera
professional.

30,00
116,00
50,00

98,00
100,00
0,00
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OBJECTIU 3.3.

Millorar la satisfacció, la motivació i el compromís de les persones
que treballen en el conjunt d’institucions sanitàries de la C onselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública.

30,00

OBJECTIU 4.1.

Millorar l’eficiència en els processos de gestió de recursos humans i
en la tramitació d’assumptes de personal.

167,33

OBJECTIU 4.2.

Reduir el nombre de litigis oberts en matèria laboral pendents de
solució.

84,08

OBJECTIU 4.3.

Donar suport als departaments de salut en matèria de gestió de
recursos humans i assessorament jurídic.

174,00

OBJECTIU 5.1.

Estudiar i planificar la situació del personal de les concessions
administratives.

55,00

En relació amb el Pla d’igualtat (Objectiu 1.2), després de 9 anys de vigència de la
Llei d’igualtat, l’elaboració d’un pla d’igualtat de la Conselleria es va establir com a objectiu
prioritari, en el qual la Comissió d’Igualtat de la Conselleria va treballar intensament amb
molt de diàleg, transparència i participació, de manera que el primer pla d’igualtat de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es va publicar en el DOCV el 16 de juny de
2016.
La Comissió d’Igualtat està constituïda de manera permanent en la Conselleria i és la
que du a terme el seguiment i l’impuls de les mesures del Pla d’igualtat, i aprova les accions
prioritzades per a l’any 2017.
Del resultat de l’execució d’aquestes mesures, s’ha establit una aproximació
percentual que ha quedat establida en un 58 % del total de mesures del Pla d’igualtat, de
manera que respecte al compromís que s’havia adquirit, que era d’un 50 %, implica el
compliment de les previsions formulades.
Respecte al Pla per l’estabilitat en l’ocupació i les OOP 2014, 2015 i 2016
(Objectiu 2.1), s’ha dut a terme un esforç important en tots els aspectes relatius a la selecció
i la provisió de llocs de treball, ja que s’ha abordat la gestió de la totalitat de les
convocatòries que s’havien previst, així com l’execució de la part inicial de les relatives a les
OOP 2014, 2015 i 2016, de manera que s’ha dut a terme el 100 % de les actuacions que
s’havien previst. També s’han efectuat les 10 actuacions que s’havien previst sobre les
convocatòries de concurs de trasllats prèvies a la publicació de l’OOP, i s’ha aconseguit, així,
el 100 % de l’execució prevista.
S’han dut a terme amb èxit els treballs necessaris per a l’adaptació de la plataforma
informàtica per tal que tot el procés de les OOP es puga realitzar en suport digital, i està en
funcionament en l’actualitat, la qual cosa ha representat una millora important en la gestió
interna.
Així mateix, s’han efectuat els treballs relatius a l’adaptació de la plataforma
informàtica per a incorporar el procés digital en la gestió de les borses de treball, que està en
funcionament en l’actualitat. De la mateixa manera que en el cas anterior, aquest canvi en el
procediment representa una millora substancial en la gestió interna.
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Quant a l’OOP 2017 (Objectiu 2.2), com s’indicava anteriorment, s’ha dut a terme un
esforç important per a prioritzar la gestió de tots els procediments relatius a la provisió i la
selecció de llocs de treball, i s’ha aprovat i publicat el Decret 178/2017, de 10 de novembre,
del Consell, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de 2017, el 16 de novembre de
2017.
Respecte als processos de convocatòria pública de tots els nivells directius
(Objectiu 2.3), en l’actualitat s’han convocat i resolt tots els llocs de treball corresponents a
càrrecs directius d’institucions sanitàries que depenen de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública. Com a conseqüència dels moviments del personal nomenat que s’han produït
en els últims mesos, es pot dir que en l’actualitat el 98 % dels llocs de treball dels nivells
directius estan ocupats per mitjà de convocatòria pública.
D’altra banda, quant a la incorporació dels sindicats en els processos de presa de
decisions estratègiques en matèria de recursos humans (Objectiu 3.1), aquest objectiu s’ha
aconseguit, ja que per a la negociació del Pla d’ordenació de recursos humans van tindre lloc
15 sessions de la mesa sectorial i, a més, es va mantindre un contacte permanent amb els
sindicats.
En relació amb la millora dels processos de gestió de recursos humans i els
assumptes de personal (Objectiu 4.1), en l’exercici 2017 s’ha produït un increment de
modificacions de plantilles de personal estatutari, en resposta a les necessitats organitzatives
de les institucions sanitàries.
Durant l’any 2017 s’han gestionat un total de 212 expedients en matèria
disciplinària. D’aquests expedients, 70 corresponen a incoacions per faltes lleus, greus o molt
greus, i 142 són antecedents, investigacions prèvies, inhabilitacions penals, o altres. D’altra
banda, s’han resolt un total de 70 expedients, iniciats en anys anteriors.
Respecte als litigis en matèria laboral (Objectiu 4.2), s’ha de posar en relleu que el
percentatge de compliment d’aquest objectiu respon a l’existència d’alguns expedients que,
pel fet que es troben en fase d’informe o d’esmena, encara no s’han pogut resoldre.
Del total dels expedients pendents de resolució, cal destacar que 265 dels recursos
presentats tenen el mateix objecte (barem del concurs oposició d’infermeria), i en coincideix
íntegrament el text. S’ha elaborat un model de resolució, però no ha sigut possible el 2017,
ja que cal esmenar les deficiències observades, principalment quant al domicili a l’efecte de
notificacions.
L’assessorament jurídic als departaments de Salut (Objectiu 4.3) s’ha incrementat
significativament el 2017 arran dels canvis de càrrecs directius al capdavant dels diversos
departaments de Salut.
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Cal destacar que aquest assessorament inclou tant l’emissió d’informes jurídics per
escrit (348), com l’assessorament verbal, telefònic i via correu electrònic als departaments
de Salut, sindicats, col·legis professionals, i fins i tot al personal de gestió sanitària mateixa
adscrit a aquesta conselleria.
En tot cas, s’ha de matisar que els informes elaborats per aquest servei no responen
únicament a sol·licituds dels departaments de Salut, sinó que també procedeixen en moltes
ocasions dels centres de salut pública i altres centres directius extradepartamentals, així com
dels altres serveis de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics en matèria de
personal de gestió sanitària.
Finalment, i respecte a la situació del personal de les concessions administratives
(Objectiu 5.1) per a pilotar el procés de reversió de l’Hospital de la Ribera, en matèria de
personal, s’han fet múltiples reunions de naturalesa diversa:
Informatives:
Amb la Junta de Personal del Departament de Salut.
Amb el comité d’empresa de l’empresa concessionària.
Conjuntes amb el comité d’empresa i els sindicats que integren la Mesa Sectorial de
Sanitat.
Negociadores:
Es va constituir una comissió tècnica dependent de la Mesa Sectorial de Sanitat en la
qual es van tindre lloc diverses sessions negociadores del “Projecte de decret del Consell, pel
qual es regulen els efectes de l’extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió
del Departament de Salut de la Ribera, en matèria de personal”.
Aquest decret es va aprovar en la Mesa Sectorial de Sanitat que va tindre lloc el 22
de desembre de 2017.
Cal concloure, per tant, a la vista de l’anàlisi dels objectius vinculats al programa
411.30, que en matèria de recursos humans l’activitat desenvolupada durant l’exercici 2017
ha sigut molt significativa. El procés de reversió del Departament de la Ribera, juntament
amb l’execució de les OOP i dels concursos, ha implicat un repte important per a la Direcció
General, que ha aconseguit satisfer la major part dels indicadors que s’havien previst.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %

Programa 411.60 “Anàlisi i avaluació de l’atenció als i les pacients i investigació en
Ciències de la Salut”
Execució: 79,88 %
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PROGRAMA 41160 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L’ATENCIÓ ALS i LES
PACIENTS I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

OBJECTIU 2.1.
OBJECTIU 3.1.

Optimitzar el procediment i els requisits sobre autorització de
l’obertura i funcionament de centres, serveis sanitaris, biobancs,
desfibril·ladors i vehicles destinats al transport sanitari a la
C omunitat Valenciana.
Mantindre, i millorar la gestió els diversos registres d’ordenació
sanitària de la C omunitat Valenciana i integrar les seues dades amb
els registres nacionals.
Donar suport estratègic, de coordinació i financer a les activitats
d'I+D+i biomèdica, sanitària i de salut pública dels centres
d’investigació de la C omunitat Valenciana.

%
D’EXECUCIÓ
100,00

100,00
132,63

OBJECTIU 4.1.

Mantindre i millorar la gestió dels diversos registres de qualitat
assistencial i seguretat del pacient de la C omunitat Valenciana.

40,00

OBJECTIU 5.1.

C oordinar l’activitat dels SAIP dels departaments de salut.

75,00

OBJECTIU 6.1.
OBJECTIU 6.2.

Facilitar l’activitat de les associacions per a la realització de
programes d’ajuda mútua i autoajuda de pacients crònics i l’activitat
del voluntariat en institucions sanitàries.
Fomentar la inclusió de les associacions i entitats de voluntariat en
el C atàleg Autonòmic d’Entitats en Salut de la C omunitat
Valenciana.

66,67
100,00

OBJECTIU 7.1.

Gestionar i fomentar el Registre de Voluntats Anticipades a la
C omunitat Valenciana.

0,00

OBJECTIU 8.1.

Gestionar el dret a la lliure elecció de professional i centre sanitari, i
a la segona opinió mèdica proporcionant la informació adequada.

0,00

OBJECTIU 9.1.

Facilitar l’elaboració de la carta de serveis en centres, serveis i
establiments sanitaris com a instrument de millora de la qualitat.

100,00

OBJECTIU 9.2.

Facilitar el desenvolupament i la implantació de projectes específics
impulsats des del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

100,00

OBJECTIU 9.3.

Impulsar la realització d’estudis epidemiològics relacionats amb la
seguretat de l’assistència sanitària, disposant, en el disseny, la
realització, la valoració i l’avaluació, dels professionals implicats.

OBJECTIU 9.4.

Normalitzar les funcions en matèria de qualitat assistencial i
seguretat del pacient en els departaments de salut.

100,00

OBJECTIU 9.6.

Potenciar la notificació d’incidents i esdeveniments adversos,
garantint ll’anonimat i la confidencialitat de notificadores i gestors.

100,00

OBJECTIU 9.9.

C rear un sistema que facilite l’intercanvi d’experiències i la
transferència de coneixement en matèria de qualitat assistencial,
seguretat del pacient i bioètica.

83,33

OBJECTIU 10.1.

Avaluar tecnologies sanitàries i col·laborar en les avaluacions de
tecnologies sanitàries noves.

100,00

OBJECTIU 11.1.

Realitzar anualment l’enquesta d’opinió de pacients a
pacients/familiars atesos en el Sistema Valencià de Salut.

100,00

OBJECTIU 11.3.

Difondre entre els professionals i la població general resultats de
l’Enquesta d’opinió de pacients.

100,00

0,00

Aconseguir que els comités de bioètica siguen referent en matèria

OBJECTIU 13.1. d’assessorament davant de situacions de conflicte ètic durant la

100,00

tasca assistencial.

OBJECTIU 14.1.

Facilitar la formació dels professionals en matèria de qualitat
assistencial, seguretat del pacient i bioètica.

100,00

Quant al programa pressupostari “41160. Anàlisi i avaluació de l’atenció als i les
pacients i investigació en Ciències de la Salut”, s’han executat satisfactòriament 42 dels 54
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indicadors que s’havien previst en el programa. A continuació, es detallen els indicadors que
han patit desviacions significatives, positives o negatives, respecte de l’objectiu inicial.
Quant a l’objectiu 9.3 “Impulsar la realització d’estudis epidemiològics relacionats
amb la seguretat de l’assistència sanitària, disposant, en el disseny, la realització, la
valoració i l’avaluació dels professionals implicats.”, la part corresponent als indicadors 1 i 2
no s’ha aconseguit per dificultats de tipus tècnic. L’estudi EPIDEA el duen a terme els
preventivistes dels departaments per mitjà d’un tall transversal una setmana per any. Durant
l’anualitat 2017 no va ser possible l’explotació dels resultats globals pel fet que l’anàlisi
s’efectua en cada departament de manera descentralitzada.
L’objectiu 9.9 “Crear un sistema que facilite l’intercanvi d’experiències i la
transferència de coneixement en matèria de qualitat assistencial, seguretat del pacient i
bioètica”, en la part corresponent a l’indicador 3 (Creació d’un espai col·laboratiu), s’ha
executat parcialment. S’ha configurat un espai col·laboratiu per mitjà de la Intranet de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, accessible per als responsables de les unitats
funcionals de qualitat i seguretat, i està pendent d’execució la definició dels continguts que
s’hi compartiran.
L’objectiu 3.1, “Donar suport estratègic, de coordinació i financer a les activitats
d’I+D+i biomèdica, sanitària i de salut pública dels centres d’investigació de la Comunitat
Valenciana”, en la part corresponent a l’indicador 8 (Nombre de patents o registres de
propietat intel·lectual creades per les fundacions adscrites a la CSUiSP), ha superat el valor
que s’havia proposat en un 300 %, la qual cosa implica un resultat excel·lent de l’activitat de
les fundacions d’investigació sanitària en la generació de resultats nous susceptibles de
transferència al sistema sanitari i al sector productiu de salut. No obstant això, atesa la
variabilitat pròpia d’aquest indicador, que depén molt de les dates de finalització de projectes
d’investigació concrets, es pot tractar d’un increment puntual. No és possible deduir una
evolució positiva en els pròxims anys a partir del valor actual, per la qual cosa serà necessari
disposar de valors similars durant diversos anys consecutius per a poder concloure que
l’activitat associada a l’indicador s’ha consolidat.
En relació amb el Servei d’Atenció i Comunicació amb el Pacient és important
assenyalar que, per a l’execució de les actuacions programades, es van prioritzar les de
caràcter necessari i urgent relatives a la coordinació dels 83 SAIP, amb l’objectiu de prestar
una atenció als i les pacients tan efectiva com siga possible. En conseqüència, no s’han
executat els indicadors següents, que són relatius a actuacions que introdueixen criteris de
qualitat i millora en l’activitat dels SAIP o la difusió de l’activitat de la Conselleria en aquesta
matèria i que es relacionen amb:


Objectiu 4.1 “Mantindre i millorar la gestió dels diversos registres de qualitat
assistencial i seguretat del pacient de la Comunitat Valenciana.”, indicadors
2, 3 i 4.
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Objectiu 5.1 “Coordinar l’activitat dels SAIP dels departaments de salut”,
indicador 2.



Objectiu 6.1 “Facilitar l’activitat de les associacions per a la realització de
programes d’ajuda mútua i autoajuda de pacients crònics i l’activitat del
voluntariat en institucions sanitàries”, indicador 3.



Objectiu 7.1. “Gestionar i fomentar el Registre de Voluntats Anticipades a la
Comunitat Valenciana”, indicador 1.



L’objectiu 8.1. “Gestionar el dret a la lliure elecció de professional i centre
sanitari, i a la segona opinió mèdica proporcionant la informació adequada.”,
pel que fa a la part corresponent a l’indicador 1 “Modificar el Decret de lliure
elecció de professional i centre sanitari”, es troba en procés d’execució. No
obstant això, la decisió d’implicar a altres direccions generals ha retardat la
consecució de l’objectiu.

Programa 313.20 “Drogodependències i altres addiccions”
Execució: 74,44 %

PROGRAMA 31320 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Enfortir la xarxa de prevenció comunitària de conductes addictives i
fomentar la innovació en les intervencions preventives.

OBJECTIU 2.1.

C analitzar l’atenció dirigida als grups vulnerables de persones
menors consumidores de drogues, tant en l’àmbit de la prevenció
selectiva i indicada, com en el tractament i inserció social.

30,00

OBJECTIU 3.1.

C rear i potenciar els recursos de tractament i de reinserció social,
amb una atenció especial a la perspectiva de gènere.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Impulsar els programes de formació dirigits a professionals
vinculats a l’àmbit de les drogodependències i altres addiccions.

100,00

OBJECTIU 5.1.

Fomentar la transversalitat i la coordinació entre les administracions
públiques i amb altres departaments.

50,00

OBJECTIU 6.1.

Ampliar i millorar els sistemes d’informació i avaluació en
addiccions.

66,67

Les

actuacions

que

s’havien

previst

perquè

s’executaren

100,00

per

mitjà

del

programa 313.20, s’han complit la major part. A continuació, es descriuen les actuacions
destacables sobre aquest tema.
En relació amb la xarxa de prevenció comunitària de conductes addictives
(objectiu 1.1), amb una disponibilitat el 2016 de 76 unitats de prevenció comunitària de
conductes addictives (UPCCA) i amb l’objectiu de promoure la creació d’UPCCA noves a
municipis de la Comunitat Valenciana amb una població superior a 20.000 habitants en
resposta al que es disposa en Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat
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Valenciana, l’exercici 2017 es tanca amb l’autorització i la posada en marxa de 5 recursos
municipals nous:

PROVÍNCIA

NRE. D’UPCCA

UPCCA

2017

València

41 UPCCA

Alacant

32 UPCCA

Castelló

10 UPCCA

SEDAVÍ
PAIPORTA
MANCOMUNITAT DE L´ALCOIÀ I EL COMTAT
MUTXAMEL
ALMASSORA

83 unitats de prevenció comunitària de conductes addictives
En l’àmbit escolar, l’acció preventiva escolar implementada a la Comunitat Valenciana
durant el curs escolar 2016-2017 s’ha desenvolupat sobre 174.602 alumnes. Amb una
tendència similar a l’observada en anys anteriors, baixa la intervenció preventiva en les
etapes d’Infantil i augmenta el nombre d’escolars en l’etapa de Secundària i altres cicles que
reben acció preventiva.

CICLES ESCOLAR

NRE. D’ALUMNES RECEPTORS 2017

Escolar Infantil

3.292

Escolar Primària

70.620

Escolar Secundària

84.858

Escolar altres cicles

15.832

174.602 alumnes receptors/es d’accions de prevenció escolar
En l’àmbit de la prevenció de les addiccions tecnològiques, durant 2017 es va iniciar
una línia de treball amb FISABIO i la Universitat de València sobre prevenció de les
conductes de mal ús i/o abús de les noves tecnologies i el joc d’atzar, que es va materialitzar
en les accions que s’assenyalen en la taula següent.

ACCIONS DESENVOLUPADES
Estudi sobre incidència i característiques dels patrons d’ús, abús i addicció a noves
tecnologies (Internet, videojocs, mòbil i joc en línia) en població escolar
Desenvolupament de 2 jornades de formació sobre noves tecnologies i maneig de
programes de prevenció escolar, dirigides a professionals de les UPCCA
Implementació dels programes Prev-tec i Ludens
En l’àmbit dels programes de prevenció familiar en línia, es va posar en marxa la
quarta edició del curs “EN FAMÍLIA: APROFUNDINT” per mitjà de la plataforma d’aula en línia
de la FAD, http://www.aulavirtualfad.org, que inclou els materials en castellà i en valencià,
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així com orientació i assessorament a les unitats de prevenció comunitària encarregades de
la difusió d’aquest material.
L’objectiu d’aquest curs és enfortir el paper preventiu de la família en les conductes
de risc, com ara el consum de drogues (per a qui s’hi interessa per primera vegada) i
aprofundir sobre aspectes clau en la prevenció durant l’adolescència (per a qui ja va
participar en alguna de les edicions anteriors).

4a ED. CURS EN LÍNIA PER A PARES I MARES “EN FAMÍLIA: APROFUNDINT”
608 participants

En relació

amb

els grups vulnerables de

menors consumidors de

drogues

(Objectiu 2.1), amb la finalitat d’impulsar la creació d’unitats de suport específiques per a
l’atenció de menors i de població juvenil en matèria de prevenció selectiva/indicada i
tractament, i afavorir la creació d’un recurs intermedi entre les UPCCA i les UCA com a via
única per a l’atenció protocolaritzada i efectiva sobre poblacions de risc adolescent i juvenil
amb problemes d’abús de drogues (consumidors, infractors…), durant l’exercici 2017 es va
executar el 30 % de l’acció prevista, amb la convocatòria i desenvolupament de 5 sessions
de treball amb els professionals dels recursos municipals de prevenció per a la valoració de
canals d’entrada de la població atesa en aquests recursos i instruments de diagnòstic i
intervenció utilitzats. Es preveu la continuïtat del projecte per a l’any 2018.
Quant a l’objectiu 3.1, des de la consciència de la forta vinculació que hi ha entre el
consum de drogues i el maltractament en les dones, s’ha ampliat la xarxa assistencial de
drogodependències tal com es detalla a continuació:


1 habitatge d’incorporació social (VAIS) amb 6 places només per a dones.



1 habitatge de suport al tractament amb 6 places només per a dones.



1 comunitat terapèutica amb 15 places només per a dones.

Així mateix, respecte al nombre protocols creats per a l’actuació i derivació entre
dispositius assistencials, s’ha presentat la Guia d’intervenció davant de la violència de gènere
en dones amb addiccions. És una eina de treball que preveu actuacions de prevenció,
detecció precoç i mesures d’actuació sanitària a dones que pateixen violència de gènere i són
drogodependents.
En l’àmbit de les drogodependències i altres addiccions (objectiu 4.1), s’han dut a
terme les jornades formatives següents:


Jornada formativa “UNPLUGGED”: programa de prevenció escolar de les
addiccions.



Jornada

formativa

“PREV-TEC

I

LUDENS”:

programes

de

prevenció

d’addiccions tecnològiques i jocs d’atzar.


Jornada formativa “PREVENCIÓ SELECTIVA I INDICADA”: menors en situació
de risc.
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Jornada formativa “SALUT EN CURS”: prevenció per mitjà de la imatge i el
cinema.



Jornada de presentació de la Guia d’intervenció davant de la violència de
gènere en dones amb addiccions.



Jornada de presentació de l’estudi “Incidències de les noves tecnologies i el
joc en els escolars valencians”.

L’activitat de coordinació i transversalitat amb altres administracions públiques i
altres departaments (Objectiu 5.1), s’ha concretat en la coordinació amb la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (Direcció General de Centres i Personal Docent, i
Direcció General de Política Educativa) per a editar i difondre la guia de materials Catàleg de
serveis a l’escola: Promoció de salut i prevenció de la malaltia 2017-2018. No obstant això,
el 2017 no s’han desenvolupat accions per al desenvolupament del protocol PREVI i protocol
específic en relació al consum, la tinença i/o el tràfic de drogues a centres escolars. Aquestes
actuacions estan previstes per al 2018.
Així mateix, s’han dut a terme reunions amb la Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per a abordar els protocols
“Coordinació i valoració de conveni per a establiment de procediment d’obtenció, custòdia i
processament de mostres per a la determinació d’alcohol o drogues” i el protocol “Actuació
del personal sanitari en les proves de contrast d’alcohol i drogues”.
Igualment, el 2018 s’han efectuat reunions amb personal de les delegacions de
Govern per a desenvolupar els cursos de reeducació per a menors en matèria de consum o
tinença de drogues en la via pública.
En últim lloc, respecte als sistemes d’informació i avaluació en addiccions
(Objectiu 6.1), s’han efectuat els processos d’incorporació i millora de les variables
integrades en els diversos sistemes d’informació; en concret, entre el Sistema Autonòmic
Valencià d’Informació en Addiccions (SABA) i el Sistema d’Informació Ambulatòria (SIA).
Així mateix, respecte al disseny i la validació del Sistema de Notificacions d’Activitats
en matèria Preventiva (SISNOP), s’han incorporat al sistema els programes oferits
anualment i s’ha adaptat per a la notificació de persones usuàries en prevenció selectiva i
indicativa.
Quant al desenvolupament de la plataforma de Gestió de Subvencions (GESUB) i de
la plataforma d’administració electrònica de la Generalitat en la presentació de subvencions
(SIRCA), està paralitzada ja que des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
s’està preparant la plataforma SUGUS de manera conjunta amb la resta de Conselleries.
Programa 412.23 “Prestacions farmacèutiques”
Execució: 71,14 %
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PROGRAMA 41223 PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Gestionar de manera eficient la prestació farmacèutica en l’àmbit
ambulatori, hospitalari i sociosanitari.

OBJECTIU 1.2.

Prestar una atenció farmacoterapèutica integral als pacients
garantint la continuïtat dels tractaments i l’eficiència del procés
farmacoterapèutic.

OBJECTIU 1.3.

Garantir l’equitat farmacoterapèutica.

0,00

OBJECTIU 1.4.

Apoderar el i la pacient, i les seues persones cuidadores, en l’ús
racional del medicament i dels productes sanitaris.

0,00

OBJECTIU 1.5.

Augmentar la qualitat del procés farmacoterapèutic per a millorar la
seguretat dels pacients.

50,00

OBJECTIU 1.6.

Posar la informació al servei de la millora de la salut, de manera
que es garantisca la transparència.

66,67

OBJECTIU 2.1.

Desenvolupar el programa d’estudis clínics (PEC ME) per a
coordinar, gestionar, promoure i garantir l’execució correcta de la
investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris
efectuada a la C omunitat Valenciana.

73,33

OBJECTIU 2.2.

Potenciar la investigació amb medicaments i productes sanitaris a la
C omunitat Valenciana.

20,00

OBJECTIU 2.3.

Adaptar el Programa d’estudis clínics de medicaments i productes
sanitaris a la C omunitat Valenciana a la nova normativa estatal.

66,67

OBJECTIU 2.4.

Desenvolupar els sistemes d’informació al voltant dels programes
de gestió dels assajos clínics i estudis observacionals amb
medicaments i productes sanitaris, per a millorar-ne la gestió
administrativa i millorar l’accés als medicaments en investigació a la
C omunitat Valenciana.

0,00

OBJECTIU 3.1.

Planificar els recursos farmacèutics i fixar els criteris d’autorització i
definició de les condicions de l’exercici de l’activitat professional
farmacèutica.

90,00

OBJECTIU 3.2.

Dur a terme la gestió i la coordinació del marc d’activitats, així com
el control efectiu de l’organització i vigilància dels serveis
d’urgències, els torns de guàrdia, els horaris, les vacances, a més
de l’assistència prestada per les oficines de farmàcia i altres serveis
i establiments farmacèutics.

75,00

OBJECTIU 4.1.

Tramitar els diversos tipus d’expedients d’autorització
d’establiments de fabricació a mida, de distribució i de venda al
públic amb i sense adaptació individualitzada de productes sanitaris.

80,00

OBJECTIU 5.2.

Gestionar i coordinar el marc d’activitats, així com el control efectiu
sobre ordenació de productes sanitaris.

50,00

OBJECTIU 5.3.
OBJECTIU 5.4.
OBJECTIU 6.1.

C oordinar, avaluar i millorar el sistema operatiu de gestió d’alertes
farmacèutiques, desproveïments, subministrament insuficient i
comunicació de riscos de medicaments.
Efectuar la gestió i la coordinació del marc d’activitats, així com el
control efectiu en matèria de distribució de medicaments, indústria
farmacèutica i cosmètica.
Planificar, coordinar, avaluar i millorar les actuacions de la Xarxa
Autonòmica de Vigilància de Productes Farmacèutics així com del
C entre Valencià de Farmacovigilància.

90,33
100,00

100,00
100,00

100,00

OBJECTIU 7.1.

Dur a terme la gestió i la coordinació del marc d’activitats, així com
el control efectiu sobre regulació dels medicaments veterinaris.

82,00

OBJECTIU 8.1.

Efectuar la gestió i la coordinació del marc d’activitats, així com el
control efectiu en matèria d’estupefaents i psicòtrops.

63,33

OBJECTIU 9.1.

Gestionar els expedients sancionadors d’inspecció de prestació
farmacèutica.

100,00
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OBJECTIU 8.1.

Efectuar la gestió i la coordinació del marc d’activitats, així com el
control efectiu en matèria d’estupefaents i psicòtrops.

OBJECTIU 9.1.

Gestionar els expedients sancionadors d’inspecció de prestació
farmacèutica.

100,00

OBJECTIU 10.1.

Tramitar les denúncies i procediments sancionadors de productes
sanitaris.

100,00

OBJECTIU 11.1.

Efectuar la gestió administrativa de la Direcció General de Farmàcia
i Productes Sanitaris.

100,00

63,33

Elaborar i executar la normativa autonòmica estatal i europea sobre

OBJECTIU 12.1. les matèries que afecten l’assistència, la prestació i el control de

100,00

productes farmacèutics.

OBJECTIU 13.1.

Impulsar les iniciatives necessàries per a la consecució dels
objectius assignats en el Pla de salut de la C omunitat Valenciana.

100,00

Els objectius d’aquest programa presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en
l’execució. Així, mentre que la majoria d’objectius han aconseguit les fites marcades, els
objectius 1.3, 1.4 i 2.4 no s’han arribat a executar. La justificació sobre la desviació que s’ha
observat és la següent:
Objectiu 1.3. Garantir l’equitat farmacoterapèutica.
En relació als indicadors amb la meta no aconseguida, la justificació és que durant
l’any 2017 s’ha limitat a una tasca de disseny i a fixar les bases tant en la Comissió
Autonòmica d’Avaluació, Selecció i Posicionament Terapèutic de Medicaments com en
l’eleboració d’una guia farmacoterapèutica de referència a la Comunitat Valenciana. En
relació amb la cobertura de persones residents amb el nou model de prestació farmacèutica
en l’àmbit sociosanitari, durant el 2017, s’ha realitzat el disseny del projecte i el
desenvolupament reglamentari (modificació de la Llei d’ordenació farmacèutica en la Llei
21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i
d’organització de la Generalitat).
Objectiu 1.4. Apoderar el i la pacient, i les seues persones cuidadores, en l’ús racional del
medicament i dels productes sanitaris
Per als indicadors fixats per a aquest objectiu i que no han aconseguit la meta
marcada, la justificació és la següent:
Indicador 1. Implantació d’un sistema d’informació sobre medicaments per a la ciutadania.
Durant el 2017, hem dut a terme l’etapa de disseny i s’ha creat a aquest efecte un
grup constituït i integrat per representants d’associacions de pacients i de persones
consumidores, així com de personal professional sanitari de diversos àmbits, per a
elaborar els continguts que s’han d’incloure en el Sistema d’Informació a la
Ciutadania sobre Medicaments.
Indicador 2. Nombre de sessions formatives i informatives efectuades a la ciutadania per a la
utilització adequada de medicaments.
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Durant 2017, s’ha dut a terme el disseny d’aquestes sessions.
Objectiu 2.4. Desenvolupar els sistemes d’informació al voltant dels programes de gestió dels
assajos clínics i estudis observacionals amb medicaments i productes sanitaris, per a
millorar-ne la gestió administrativa i millorar l’accés als medicaments en investigació a la
Comunitat Valenciana.
En relació amb l’indicador “Disseny i implantació d’un pilot del sistema d’informació
per a la gestió dels estudis clínics d’almenys un grup terapèutic”, el motiu pel qual no s’ha
aconseguit la meta és perquè, actualment, es troba en un període previ d’anàlisi de
necessitats, que venen delimitades per la normativa nova i la reestructuració del programa
PECME mateix.
Programa 412.28 “Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada”
Execució: 61,97 %
PROGRAMA 41228 SALUT MENTAL I ATENCIÓ SANITÀRIA D’ESTADA
MITJANA I LLARGA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Implementar l’Estratègia d’atenció a crònics de la C onselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública en els HAC LE.

OBJECTIU 2.1.

Millorar l’atenció hospitalària d’estada mitjana i llarga de les cures
pal·liatives.

No hi ha dades.

OBJECTIU 3.1.

Desenvolupar mecanismes de coordinació entre els HAC LE i altres
serveis extrahospitalaris a domicili.

No hi ha dades.

OBJECTIU 5.1.

C onsolidar les unitats de dany cerebral adquirit dels HAC LE dins de
l’estratègia del DC A.

95,00

OBJECTIU 5.2.

OBJECTIU 8.1.

OBJECTIU 8.2.
OBJECTIU 9.1.

Incrementar els recursos en llits i atenció ambulatòria per a cobrir
les necessitats assistencials de les unitats de dany cerebral, de
manera que s’afavorisca l’equitat i la qualitat assistencial a tot el
territori valencià.
Organitzar la xarxa de salut mental com una xarxa única integral i
integrada d’acord amb el model d’atenció comunitària i orientada a
la recuperació i la inclusió social de les persones amb problemes de
salut mental.
Adequar la xarxa d’acord amb el model comunitari, potenciant
l’hospitalització parcial, l’atenció domiciliària i els programes
assertiu comunitaris.
Avaluar la xarxa de salut mental d’acord amb l’instrument
d’avaluació de l’OMS de qualitat i drets.

Elaborar processos assistencials, protocols i programes tenint en
compte la perspectiva de gènere, la variable edat i els grups
OBJECTIU 10.1.
vulnerables, de manera que garantisquen una atenció de qualitat i
minimitzen la variabilitat clínica.

OBJECTIU 11.1.

Elaborar programes col·laboratius entre Salut Mental i Atenció
Primària.

OBJECTIU 12.1.

Establir una coordinació eficaç entre la C onselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública i la Vicepresidència i C onselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives que garantisca una atenció integral i integrada
a les persones amb trastorn mental greu.

101,50

No hi ha dades.

100,00

24,50
50,00

25,00

53,33

100,00
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Establir una coordinació eficaç entre la C onselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública i la Vicepresidència i C onselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives que garantisca una atenció integral i integrada
a les persones amb trastorn mental greu.
Millorar la coordinació i establir actuacions conjuntes amb altres
OBJECTIU 13.1. conselleries i altres administracions públiques implicades en els
processos de salut mental.
Elaborar un protocol de coordinació amb institucions penitenciàries
OBJECTIU 13.2. d’acord amb el protocol PAIEM (protocol d’atenció integral al malalt
mental en institucions penitenciàries).

OBJECTIU 12.1.

100,00

50,00
0,00

OBJECTIU 14.1.

Elaborar intervencions de promoció dirigides a la població general i
a col·lectius vulnerables.

79,17

OBJECTIU 14.2.

Elaborar intervencions de prevenció dirigides a la població general i
a col·lectius vulnerables.

100,00

OBJECTIU 15.1.

Millorar els sistemes d’informació i la seua utilització per a la
planificació, l’avaluació i l’atenció en salut mental.

25,00

OBJECTIU 16.1.

Erradicar l’estigma en la població general i en professionals
sanitaris i no sanitaris, així com l’autoestigma.

66,67

OBJECTIU 17.1.

C rear mecanismes per a la participació dels i les usuàries i les
famílies, incloent-hi l’avaluació i la planificació dels serveis.

50,00

OBJECTIU 18.1. Potenciar línies estratègiques d’investigació.
OBJECTIU 19.1.

Elaborar un pla d’acció de formació específica per a la formació
continuada en matèria de salut mental.

100,00

33,33

L’estratègia d’atenció a pacients crònics de la CSUISP (objectiu 1.1), assigna als sis
hospitals de mitjana i llarga estada disponibles el paper d’atenció especialitzada en cures
pal·liatives, dany cerebral adquirit i tractament de malalties cròniques complexes. En aquest
sentit, es fixen objectius quantitatius que es consideren complits.
Quant a l’objectiu 5.1, que consisteix a consolidar les unitats de dany adquirit en els
HACLE dins de l’estratègia del DCA, s’indica que aquest objectiu incideix específicament en
un tipus de pacients cada vegada més freqüent en els nostres hospitals a causa dels canvis
en el patró demogràfic de la nostra població, són pacients que requereixen hospitalitzacions
llargues i especialitzades. L’objectiu d’enguany es considera complit.
Quant a l’objectiu 5.2, és molt complex mesurar de manera fiable els indicadors que
s’han recollit amb els sistemes d’informació actuals. D’altra banda, no estan directament
relacionats amb l’objectiu al que s’han assignat, i haurien de fer referència específicament a
increments en els recursos dedicats a l’atenció de pacients amb DCA, o a millores en
l’organització que facen més eficient la utilització dels que actualment hi ha disponibles.
Per la seua banda, els objectius plantejats en referència a salut mental per a
l’exercici 2017, preveuen el desplegament i la implementació de l’Estratègia autonòmica de
salut mental, i entre aquest objectius es troba el desenvolupament de plans d’atenció, com
ara al trastorn mental greu, en què s’han implementat comissions sanitàries en tots els
departaments, així com els procediments de coordinació pertinents.
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Respecte a l’instrument de valoració de qualitat i drets de l’OMS, s’han constituït els
comités de gestió i valoració. Està planificada l’avaluació per al primer semestre de l’any
2018.
En relació als processos assistencials, estan desenvolupats els processos assistencials
de primers episodis psicòtics i trastorn de l’espectre autista i pendent de presentació del
TMG, i s’estan implementant el de TDAH i TCA.
Quant als programes col·laboratius en atenció primària, s’està desenvolupant el
procés assistencial de TMC que implica homogeneïtzar els programes col·laboratius entre
Salut Mental i Atenció Primària. Així mateix, derivats d’aquests, s’han implementat en el
30 % dels departaments tallers d’autocura i cura de la persona cuidadora.
Respecte a la coordinació amb altres institucions o conselleries, cal destacar el
desenvolupament i implementació de diverses reunions en la comissió sociosanitària amb la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, encara que no s’ha pogut establir la coordinació
amb institucions penitenciàries, si bé els primers passos d’aquesta coordinació s’han fet en
l’actualitat.
Respecte a les intervencions dirigides a l’àmbit escolar, cal destacar el protocol de
coordinació elaborat entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que pretén potenciar la detecció precoç i la millora
de la coordinació en l’àmbit escolar.
EL Pla de prevenció del suïcidi està desenvolupat i, en l’actualitat, s’estan
implementant les diverses accions sobre detecció precoç, atenció i prevenció.
Quant als mecanismes per a la participació de les persones usuàries i famílies,
incloent-hi la planificació dels serveis en l’exercici 2017, s’han fet reunions d’avaluació de
l’Estratègia autonòmica de salut mental per mitjà dels grups d’experts i expertes, entre els
quals hi ha incloses tant persones usuàries com famílies. Així mateix, s’ha creat una comissió
en què l’OASM es reuneix quatre vegades a l’any amb representants de les persones
usuàries.
Programa 412.25 “Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica”
Execució: 50 %
PROGRAMA
41225
AUTONÒMICA

SERVEIS

GENERALS

DE

LA

SECRETARIA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Reordenar el sistema sanitari valencià per tal que s’adapte a
l’atenció a la cronicitat i als reptes de l’envelliment.

No hi ha dades.

OBJECTIU 1.2.

Establir una coordinació efectiva del sistema sanitari valencià.

No hi ha dades.
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OBJECTIU 1.3.

Definir estratègies en matèria d’avaluació dels recursos i seguiment
dels acords de gestió.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Desenvolupar i difondre en tota l’organització el Pla de salut com a
eina estratègica per al desplegament de les polítiques de salut.

100,00

OBJECTIU 2.2.

Adaptar el Pla de salut als departaments.

0,00

OBJECTIU 3.1.

Promoure la participació de la ciutadania valenciana en les
estructures sanitàries.

0,00

Alguns dels objectius i indicadors assignats a aquest programa el 2017 s’han vist
superats al llarg de l’exercici 2017, ja que es refereixen a actuacions que anteriorment
efectuava la Secretaria Autonòmica, però que ja no es duen a terme. En aquest sentit, s’han
de situar els objectius 1.1 i 1.2.
Quant a l’indicador 1 de l’objectiu 2.2, hi ha grups de treball amb representants de 3
conselleries, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquests grups
de treball estan desenvolupant el document marc que n’establirà les estratègies, si bé el
document està en fase d’elaboració, pendent del document final.

CONCLUSIONS

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha complit, en termes globals, amb
els seus objectius, sobre la base de la informació subministrada pels seus indicadors de
resultats a 31 de desembre de 2017. En concret, els objectius dels seus programes
pressupostaris s’han aconseguit, de mitjana, amb un grau d’execució per damunt del 95 %.
Això és molt positiu, atés el pes elevat que el programa té en el pressupost total de la
Generalitat (és el programa amb més dotació pressupostària) i la rellevància de les
competències de la Conselleria, així com l’impacte que té sobre el benestar de la població.
L’execució per programes mostra que més d’un 29 % d’aquests finalitzen l’exercici
havent aconseguit els seus objectius per damunt del que s’havia previst. Alhora, més del
41 % dels programes té un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 %, i el 30 % dels
programes presenta un grau d’execució inferior al 80 %.

140

Programes pressupostaris
amb un grau d’execució igual
o superior al 100 %
29%

Programes pressupostaris
amb un grau d’execució
inferior al 80 %
30%

Programes pressupostaris amb
un grau d’execució comprés
entre el 80 % i el 100 %
41%

Per centres gestors, es pot observar que tots els centres gestors presenten una
execució dels objectius per damunt del 85 %, excepte la Secretaria Autonòmica de Salut
Pública i del Sistema Sanitari Públic que gestiona el programa 412.25, Serveis Generals, el
qual presenta una execució del 50 %, ja que dos dels seus objectius no s’han pogut
implementar. Així, els objectius 2.2 i 3.1, dirigits a adaptar el Pla de salut en els
departaments i promoure la participació de la ciutadania valenciana en les estructures
sanitàries, finalitzen l’exercici sense dur a terme les actuacions que s’havien previst.
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INFORME D’EXECUCIÓ DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. EXERCICI 2017

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, segons els seus indicadors a 31 de
desembre de 2017, mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa
d’indicadors en un 97,47 %.
No obstant això, l’execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris,
hi ha una certa dispersió en el grau d’execució d’aquests. A partir d’això, es poden classificar
els programes pressupostaris en tres grups:

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució per damunt del 100 %. En

aquest grup hi ha un total de 5 programes pressupostaris, entre els quals figuren: el
programa 322.55 “Promoció d’emprenedoria, cooperativisme i economia social”, amb un
percentatge d’execució de 173,70 %; el programa 315.10 “Condicions de treball i
administració de les relacions laborals”, amb un percentatge d’execució del 158,06 %; el
programa 322.50 “Servei Valencià d’Ocupació i Formació”, que aconsegueix els seus
objectius en un 150,30 %, i el programa 721.10 “ Direcció i Serveis Generals”, que
aconsegueix els seus objectius en un 115,38 %.

-

Programes amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al 100 %. El grup

inclou el programa 615.10 “Planificació i previsió econòmica”, amb un percentatge
d’execució del 95,37 %, i el programa 761.10 “Ordenació i promoció comercial”, amb un
percentatge d’execució del 86,45 %.

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. En aquest

grup hi ha 5 programes pressupostaris, i hi destaca la baixa execució del programa 731.10
“Energia” (41,46 %), seguit del programa 551.10 “Elaboració i difusió estadística”
(44,59 %), del programa 722.20 “Política industrial” (51,94 %). Amb l’execució més
elevada destaquen els programes 443.10 “Protecció consumidors i qualitat de béns i
serveis” i 762.10 “Comerç exterior”, els dos amb una execució del 76,42 % i el 78,47 %,
respectivament.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, segons el grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre de
2017.
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució per damunt del 100 %.
Programa 322.55 “Promoció d’emprenedoria, cooperativisme i economia social”
Execució: 173,70 %

PROGRAMA 32255 PROMOCIÓ D’EMPRENEDORS, COOPERATIVISME I
ECONOMIA SOCIAL

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

C onsolidar una cultura de l’emprenedoria a la C omunitat Valenciana
incentivant la formació emprenedora en els programes educatius.

112,50

OBJECTIU 1.2.

Realitzar programes de difusió social de l’emprenedoria i de
l’esperit empresarial.

383,33

OBJECTIU 2.1.

Fomentar l’esperit empresarial a la universitat i als d’estudis
superiors.

92,08

OBJECTIU 2.2.

Foment d’iniciatives empresarials.

222,50

OBJECTIU 3.1.

Promoure la RSE com un atribut de competitivitat de les empreses
que afavorisquen la internalització i l’emprenedoria col·lectiva.

866,67

OBJECTIU 3.2.

Assumir els valors de la RSE en la Generalitat com una acció
coordinada entre les diverses conselleries per a impulsar la
responsabilitat empresarial a la C omunitat Valenciana.

OBJECTIU 4.1.

Fomentar l’emprenedoria com a política transversal de la
Generalitat.

70,00

OBJECTIU 4.2.

C oadjuvar al funcionament adequat del C onsell Valencià de
l’Emprenedoria.

60,00

0,00
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OBJECTIU 4.3.
OBJECTIU 5.1.
OBJECTIU 5.2.

Evitar solapaments i duplicitats mitjançant la coordinació de les
línies de subvenció existents en la Generalitat.

100,00

Impulsar el funcionament d’una plataforma informàtica integral que
conjumine tota la informació d’assessorament i suport a les
persones emprenedores que incloga l’emprenedoria social.
Fomentar el desenvolupament d’accions de divulgació dels
instruments que estan a la disposició de les persones
emprenedores.

108,00
90,00

OBJECTIU 6.1.

Presentar projectes en el marc dels programes internacionals
dirigits a la formació i a la cooperació transnacional d’emprenedors.

166,67

OBJECTIU 6.2.

Impulsar el projecte Interreg Europe Boost EER 2016-2020.

130,00

OBJECTIU 7.1.

Promocionar, fomentar i difondre l’economia social a la C omunitat
Valenciana.

137,37

OBJECTIU 7.2.

Desenvolupar i consolidar les empreses d’economia social.

233,03

OBJECTIU 7.3.

Donar suport al C onsell Valencià del C ooperativisme.

OBJECTIU 8.1.

Establir mecanismes per a l’obtenció de dades consolidades sobre
persones emprenedores i sobre eines de promoció de
l’emprenedoria.

80,83
100,00

Els objectius d’aquest programa presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en
l’execució. Així, mentre que l’objectiu 3.1 “Promoure la RSE com un atribut de competitivitat
de les empreses que afavorisca la internalització i l’emprenedoria col·lectiva”, presenta una
execució molt per damunt de la totalitat, l’objectiu 3.2 “Assumir els valors de la RSE en la
Generalitat com una acció coordinada entre les diverses conselleries per a impulsar la
responsabilitat empresarial a la Comunitat Valenciana”, no s’ha arribat a executar. A més, cal
destacar que la majoria dels seus objectius presenten una execució que coincideix amb els
valors que s’havien previst, fins i tot molts es troben per damunt de la totalitat.
En aquest sentit, quant als objectius que presenten un grau d’execució per damunt
del 150 %, cal destacar, en primer lloc, l’objectiu 3.1 “Promoure la RSE com un atribut de
competitivitat

de

l’empresa

que

afavorisca

la

internacionalització

i

l’emprenedoria

col·lectiva”, l’execució del qual és deguda al nombre de jornades que s’han efectuat per mitjà
dels convenis per al foment de l’emprenedoria social i del finançament d’iniciatives socials.
En concret, s’ha dut a terme un total de 26 jornades vinculades amb la RSE, atés l’interés
que aquestes van despertar i l’assistència de públic suficient per a implementar-les.
Per la seua banda, l’objectiu 1.2 “Realitzar programes de difusió social de
l’emprenedoria i de l’esperit empresarial”, també ha aconseguit un grau d’execució
considerable, molt superior al que s’havia previst, que està motivat pels resultats de
l’indicador 1, relatiu a comunicacions, en haver-se consolidat el Portal de l’Emprenedoria com
una plataforma molt útil per a les persones usuàries a l’efecte de conéixer novetats relatives
a l’emprenedoria. En aquest sentit, es van poder publicar un total de 96 notícies en el portal.
Pel que fa al segon indicador (Meses-reunions), es van dur a terme un total de 19 ponències,
en lloc de les 15 que s’havien previst, ateses les sol·licituds i invitacions rebudes per a
participar en actes i esdeveniments, com el Fòrum d’Innovació Social, la celebració del 25
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aniversari dels CEEI, l’acte de lliurament de Premis de la Fundació SECOT, o les jornades
d’economia del bé comú.

També l’objectiu 7.2. “Desenvolupar i consolidar les empreses d’economia social”, en
què s’inclouen diverses variables relatives a l’emprenedoria empresarial en forma de
cooperatives i societats laborals. En aquest punt destaca la tasca de difusió de les empreses
de treball de l’economia social, que ha fet arribar el coneixement de les seues
característiques

pròpies

com

a

empreses

d’autoocupació

col·lectiva,

amb

múltiples

repercussions fiscals, laborals, societàries i organitzatives, a un important nombre d’agents
interessats en constituir-ne. D’aquestes xifres excel·lents sorgirà, sens dubte, un important
nombre d’iniciatives noves que es concretaran l’any 2018 i els successius, de manera que
s’incrementarà la xifra d’empreses creades. En aquest indicador destaca el creixement de les
cooperatives de treball associat noves, d’un 9 % anual, que compensa una paràlisi relativa
en la generació de societats laborals, així com la constitució d’un nombre creixent de
cooperatives d’habitatges, la xifra de la qual disminuïa un any darrere l’altre. De la mateixa
manera, destaca el suport als emprenedors per mitjà de fórmules d’actualitat, com ara els
projectes

de

cotreball

cooperatiu,

sobretot,

el

de

BETA-COOP,

una

cooperativa

d’emprenedoria que constitueix una iniciativa pionera d’acompanyament a l’emprenedoria
cooperativa en la formulació, el testeig i el llançament de la seua pròpia activitat empresarial
per mitjà de la seua incorporació participativa a un projecte cooperatiu destinat a tutelar les
persones emprenedores en aquestes fases de generació i eixida al mercat de la seua pròpia
empresa.

En un segon bloc, trobem un total de 6 objectius que han aconseguit un grau
d’execució entre el 100 % i el 150 %. Entre aquests, es troba l’objectiu 8.1 “Establir
mecanismes per a l’obtenció de dades consolidades sobre persones emprenedores i d’eines
de promoció de l’emprenedoria”, que es va executar al 100 % del que s’havia previst, per
mitjà de la implementació del mapa de l’emprenedoria i el desenvolupament de l’eina per a
la geolocalització de les entitats de l’ecosistema emprenedor valencià en col·laboració amb
els CEEI, i l’objectiu 4.3.
També cal destacar el grau d’execució aconseguit en l’objectiu 6.2 “Impulsar el
projecte Interreg Europe Boost EER 2016-2020”, de manera que es reflecteix la importància
que des de la Sotsdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria se li concedeix a la
participació en projectes en l’àmbit europeu amb la finalitat de compartir bones pràctiques
en matèria d’emprenedoria amb altres regions emprenedores d’Europa. En aquest sentit, es
van dur a terme un total de 13 de reunions, nombre superior al de les 10 que s’havien
previst, com a conseqüència de la preparació de desplaçaments per a assistir als diversos
camps d’aprenentatge i trobades organitzades en el marc del projecte “Interreg” i mantindre
una participació activa i rellevant amb la resta de socis del projecte.
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L’incentiu de la formació emprenedora en els programes educatius també representa
un camp d’acció important del programa pressupostari, com es pot comprovar en el grau
d’execució de l’objectiu 1.1. “Consolidar una cultura de l’emprenedoria a la Comunitat
Valenciana incentivant la formació emprenedora en els programes educatius”, per mitjà de
les reunions de seguiment del programa “AULA EMPRÉN” i de la resta d’actuacions recollides
en els convenis del Campus de l’Emprenedoria Innovadora amb les universitats públiques per
a l’exercici d’activitats formatives i d’investigació orientades cap al foment i la difusió
permanent de l’emprenedoria i la innovació com a element coadjuvant per a la creació
d’ocupació.

També dins d’aquest grup trobem l’execució mitjana dels indicadors relatius a
l’objectiu 7.1 “Promocionar, fomentar i difondre l’economia social a la Comunitat Valenciana”,
l’execució

de

la

qual

es

vincula,

molt

majoritàriament

als

programes

d’actuació

desenvolupats per les entitats associatives o representatives de cooperatives o societats
laborals amb el finançament de la Generalitat i amb les activitats docents i científiques que,
en aquests àmbits, duen a terme les universitats públiques valencianes i les entitats
científiques especialitzades en matèries d’economia social. En conjunt, el foment de
l’economia social, per mitjà de la promoció, el foment i la difusió dels seus models i fórmules
empresarials, s’ha de considerar satisfactori, malgrat la contenció relativa del pressupost
públic destinat a aquests aspectes.
Programa 315.10 “Condicions de treball i administració de les relacions laborals”
Execució: 158,06 %
PROGRAMA 31510 CONDICIONS DE TREBALL I ADMINISTRACIÓ DE LES
RELACIONS LABORALS

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Administrar les relacions laborals, corregint i afavorint la supressió
de segregacions i discriminacions en l’àmbit laboral i revaloració en
el treball de la dona i altres col·lectius amb dificultats d’inserció
sociolaboral.

OBJECTIU 1.2.

Autoritzar i controlar les empreses de treball temporal.

OBJECTIU 1.3.

C ontrolar el compliment dels plans de recol·locació en supòsits
d’extincions col·lectives de contractes de treball.

OBJECTIU 1.4.
OBJECTIU 2.1.
OBJECTIU 2.2.
OBJECTIU 2.3.

C ontrolar l’execució de les competències sobre gestió del patrimoni
de la Generalitat destinat a l’oci i al temps lliure dels treballadors i
treballadores.
Verificar, en el seu àmbit funcional, en coordinació amb el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social, l’actuació de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social.
Ordenar en el seu àmbit funcional el Registre Autonòmic
d’Empreses Acreditades en el Sector de la C onstrucció i altres
registres laborals.
Efectuar el seguiment i la intervenció en situacions d’assetjament
sexual, moral, psicològic i altres pràctiques discriminatòries en les
relacions de treball a la C omunitat Valenciana.

%
D’EXECUCIÓ
158,99

72,50
100,00
100,00
0,00
1369,10
61,20
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OBJECTIU 2.4.

Vetlar pel benestar laboral de les treballadores i els treballadors de
la C omunitat Valenciana.

188,62

OBJECTIU 3.1.

Fomentar l’actuació dels òrgans implicats en la participació
institucional (C onsell Tripartit per al Desenvolupament de les
Relacions Laborals i la Negociació C ol·lectiva, Mesa de Diàleg
Social, Tribunal d’Arbitratge Laboral, etc.) d’acord amb el que es
disposa en la Llei de la Generalitat de participació i col·laboració
institucional de les organitzacions sindicals i empresarials
representatives a la C omunitat Valenciana.

106,67

OBJECTIU 3.2.

Fomentar la col·laboració institucional, per mitjà d’actuacions
sectorials i intersectorials, en la millora de l’ocupació, d’acord amb
el que es preveu en la Llei de la Generalitat de participació i
col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i
empresarials representatives a la C omunitat Valenciana.

100,00

OBJECTIU 3.3.

Facilitar la realització dels processos electorals amb vista a
determinar la representativitat en els centres de treball de la
C omunitat Valenciana als efectes pertinents (negociació de convenis
col·lectius, etc.), així com el control i l’actualització dels registres
acreditatius de la representació de les organitzacions empresarials,
mitjançant el Registre d’Organitzacions Sindicals i Empresarials.

OBJECTIU 4.1.

Desenvolupar i executar el Pla d’acció contra els riscos laborals.

OBJECTIU 4.2.

Vetlar per la protecció de les treballadores i treballadors, així com
per la seua seguretat i salut en el treball, tant davant de riscos
genèrics com específics, i tant en el sector privat com en el sector
públic.

47,65

OBJECTIU 5.1.

Acreditar a entitats prestadores de serveis de prevenció aliens en
les empreses.

20,00

OBJECTIU 5.2.

Autoritzar entitats que auditen sistemes de prevenció en les
empreses.

OBJECTIU 6.1.

Fomentar les actuacions relacionades amb el treball autònom a la
C omunitat Valenciana.

OBJECTIU 7.1.

Incorporar els procediments que permeten la modernització de la
gestió de les actuacions atribuïdes a la Direcció General de Treball i
Benestar Laboral, facilitant la transparència i el dret de lliure accés
a la informació, i promovent i fomentant la participació ciutadana.

67,25

129,25

0,00
65,71

100,00

Els objectius d’aquest programa presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en
l’execució. Així, mentre que l’objectiu 2.2 “Ordenar en el seu àmbit funcional el Registre
Autonòmic d’Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció i altres registres laborals”,
presenta una execució molt per damunt de la totalitat, l’objectiu 2.1 “Verificar, en el seu
àmbit funcional, en coordinació amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’actuació de
la Inspecció de Treball i Seguretat Social” i l’objectiu 5.2 “Autoritzar entitats que auditen
sistemes de prevenció en les empreses”, no s’ha arribat a executar.

Programa 322.50 “Servei Valencià d’Ocupació i Formació”
Execució: 150,30 %
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PROGRAMA 32250 SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Augmentar les oportunitats d’ocupació i l’estabilitat d’aquesta,
especialment entre els col·lectius amb més dificultats en l’àmbit
laboral, per mitjà de les polítiques actives d’ocupació de la
Generalitat, potenciant la perspectiva territorial, sectorial, social i de
gènere d’aquestes.

102,22

OBJECTIU 1.2.

Desenvolupar la garantia juvenil entre les i els joves valencians,
així com altres actuacions de xoc, en el marc del pla “Avalem
Joves”.

201,63

OBJECTIU 1.3.

Oferir serveis d’orientació professional personalitzats i de valor als
demandants d’ocupació, amb una atenció especial als col·lectius
amb més dificultats d’inserció laboral, potenciar l’oferta de serveis a
les empreses i la captació d’ofertes i, en general, millorar els
processos d’intermediació laboral del SERVEF.

122,07

OBJECTIU 2.1.

Millorar l’ocupabilitat de les persones, tant aturades com ocupades,
per mitjà d’una formació que les capacite per a l’exercici qualificat
de les professions i l’accés a l’ocupació, així com permetre’ls
compatibilitzar la formació amb la pràctica professional en el lloc de
treball, mitjançant la formació en alternança amb l’ocupació.

91,34

OBJECTIU 3.1.

Potenciar una coordinació millor i mantindre la participació entre els
agents implicats en el mercat laboral.

383,33

OBJECTIU 3.2.

OBJECTIU 3.3.

Incrementar la quantitat i la qualitat de la prestació del servei a la
ciutadania i a les empreses, per mitjà de la millora dels procés de
funcionament del SERVEF, posant les persones en el centre de les
seues decisions.
C onéixer l’impacte econòmic i social de les polítiques actives
d’ocupació desenvolupades en l’àmbit del Sistema Valencià
d’Ocupació.

51,50

100,00

Dins del primer grup, l’execució del programa 322.50 “Servei Valencià d’Ocupació i
Formació”, ha sigut del 150,30 %. En aquest programa, la majoria dels objectius
aconsegueixen graus d’execució del 100 % o superiors, i cal destacar:
Objectiu 1.1. Augmentar les oportunitats d’ocupació i l’estabilitat d’aquesta, especialment
entre els col·lectius amb més dificultats en l’àmbit laboral, per mitjà de les polítiques actives
d’ocupació de la Generalitat, potenciant la perspectiva territorial, sectorial, social i de gènere
d’aquestes.
En aquest objectiu cal destacar el bon resultat aconseguit per les contractacions a
causa de, principalment, l’esforç per a la millora de l’ocupabilitat dels treballadors aturats
amb més dificultats d’inserció mitjançant l’adquisició d’experiència laboral, així com
l’increment continu de les plantilles dels CEE vinculats al sector de l’automòbil i al sector
serveis.
D’altra banda, la reticència de les empreses a la contractació de col·lectius de difícil
inserció, i per tant, les ajudes a les contractacions de caràcter indefinit per a aquest
col·lectiu, no han permés obtindre resultats millors dels que s’han aconseguit. Així i tot, en
conjunt, s’han superat les previsions inicials d’execució en més d’un 12 %.

148

Objectiu 1.2. Desenvolupar la garantia juvenil entre les i els joves valencians, així com altres
actuacions de xoc, en el marc del pla “Avalem Joves”.
En aquest objectiu cal destacar els i les 4.372 joves (entre 16 i 29 anys, els dos
valors inclosos) inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que han rebut formació.
Es va estimar que es van beneficiar dels diversos programes un total de 5.105 persones, de
manera que es va arribar, en conseqüència, a un nivell d’execució del 85,64 %, a pesar que
els programes de formació per a persones aturades, les escoles d’ocupació ET FORMEM i els
tallers d’ocupació es troben, actualment, en la fase inicial d’execució.
Objectiu 1.3. Oferir serveis d’orientació professional personalitzats i de valor als demandants
d’ocupació, amb una atenció especial als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral,
potenciar l’oferta de serveis a les empreses i la captació d’ofertes i, en general, millorar els
processos d’intermediació laboral del SERVEF.
En relació amb aquest objectiu, cal assenyalar, en primer lloc, els indicadors
“Persones candidates que es remeten a entrevista d’oferta d’ocupació en empreses” i “Llocs
de treball gestionats en GVAJobs”, ja que, a causa de la millora de la situació econòmica de
la Comunitat, les empreses han incrementat les seues ofertes de treball, així com el nombre
de llocs de treball en aquestes. Per això, hem tingut un increment en els dos indicadors, ja
que el nombre de llocs de treball guarda relació amb el nombre de persones candidates
remeses en aquests llocs.
En segon lloc, i en relació amb l’itinerari d’inserció laboral, cal destacar que a les
persones aturades inscrites en els centres Servef d’Ocupació se’ls ofereix la participació en
les accions i mesures d’informació, acompanyament, motivació i assessorament que, tenint
en compte les circumstàncies personals i professionals de la persona, li permeten determinar
les seues capacitats i interessos i gestionar la seua trajectòria individual d’aprenentatge, la
cerca d’ocupació o la posada en pràctica d’iniciatives empresarials, tot això dins d’un itinerari
individual i personalitzat d’ocupació. A més, el desenvolupament d’aquestes accions
d’orientació laboral es du a terme, presencialment, per mitjà de dos tipus d’actuacions:
individuals i de grup.
Objectiu 2.1. Millorar l’ocupabilitat de les persones, tant aturades com ocupades, per mitjà
d’una formació que les capacite per a l’exercici qualificat de les professions i l’accés a
l’ocupació, així com permetre’ls compatibilitzar la formació amb la pràctica professional en el
lloc de treball, mitjançant la formació en alternança amb l’ocupació.
En aquest objectiu, cal destacar les 47.793 persones que han rebut formació en els
diversos programes. Es va estimar que es beneficiarien dels diversos programes un total de
52.431 persones, de manera que es va arribar, en conseqüència, a un nivell d’execució del
91,15 %, encara que hi ha els programes de formació

per a persones aturades, les escoles
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d’ocupació ET FORMEM i els tallers d’ocupació, que es troben actualment en la fase inicial de
d’execució.
Objectiu 3.1. Potenciar una coordinació millor i mantindre la participació entre els agents
implicats en el mercat laboral.
El valor que ha obtingut aquest objectiu té l’origen en el fet que, finalment, es va
permetre que pogueren optar a aquestes subvencions les entitats locals o supramunicipals
que havien liderat la subscripció d’acords territorials per l’ocupació, fins i tot sense haver
creat estructures administratives ad hoc, la qual cosa no es permetia anteriorment.
Programa 721.10 “Direcció i Serveis Generals”
Execució: 115,38 %

PROGRAMA 72110 DIRECCIÓ i SERVEIS GENERALS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Desenvolupar i racionalitzar la legislació vigent.

145,00

OBJECTIU 2.1.

Assistir i assessorar els òrgans superiors i directius i els serveis
territorials de la C onselleria.

143,80

OBJECTIU 2.2.

Racionalitzar i modernitzar els procediments de gestió i tramitació.

121,83

OBJECTIU 3.1.

Donar suport tècnic econòmic i administratiu dels programes i
polítiques desenvolupades pels diversos òrgans directius per a
facilitar el compliment dels objectius de la resta de programes.

128,71

OBJECTIU 4.1.

Garantir i reposar l’existència d’una competència eficient en els
mercats valencians.

141,67

OBJECTIU 4.2.

Promoure una difusió adequada de la competència entre els agents
econòmics i socials, les associacions de consumidors, les persones
usuàries i les institucions.

40,00

OBJECTIU 5.1.

Procurar una millora en la regulació i l’actuació de les autoritats
quant a les condicions d’accés i exercici de l’activitat econòmica.

86,67

Com a comentaris a l’execució dels indicadors per objectius, cal assenyalar el
següent:
Servei de Coordinació i Assistència Tècnica
Objectiu 1.1. Desenvolupar i racionalitzar la legislació vigent
En aquest objectiu s’han reflectit les normes que s’han publicat, així com les normes
de desplegament, considerant com a tals les disposicions amb rang de llei. En aquest sentit,
aquest augment en l’execució s’ha produït a causa d’un desenvolupament més ampli del pla
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normatiu fixat pels diversos centres gestors i per la inclusió de les ordres de bases
reguladores d’ajudes.

Objectiu 2.1. Assistir i assessorar els òrgans superiors i directius i els serveis territorials de la
Conselleria.
Pel que fa a aquest objectiu, cal destacar l’increment de resolucions a causa de
l’increment de recursos administratius, tendència que es manté d’anys anteriors. En el
mateix sentit, ha tingut lloc un augment d’informes, tant els sol·licitats per diversos centres
gestors sobre matèries concretes com els que corresponen als informes emesos en virtut de
l’article 69.2 de la Llei del Consell, pel que fa als assumptes que han passat a aprovació pel
Consell i que s’han gestionat directament per aquesta unitat. Cal assenyalar, com en anys
anteriors, que la xifra relativa als convenis que aquesta conselleria trasllada al Consell
perquè els aprove, inclou els que corresponen als centres directius, als organismes autònoms
–SERVEF i INVASSAT– i a entitats dependents com ara l’IVACE.
Finalment, i en relació amb la part amb què la Sotsdirecció General del Gabinet
Tècnic nodreix aquest objectiu, cal destacar la quantitat d’informes emesos a causa del
dinamisme de la Conselleria i del Consell, així com als esdeveniments en l’àmbit econòmic i
les preguntes parlamentaries i sol·licituds de documentació, que s’han complit per damunt de
les expectatives.
Servei de modernització i simplificació administrativa

Objectiu 2.2. Racionalitzar i modernitzar els procediments de gestió i tramitació.

En aquest objectiu cal destacar, en relació amb les

aplicacions internes i la tramitació

telemàtica, els tràmits telemàtics nous implantats, els qual corresponen a les ajudes per a la
industrialització de la Direcció General d’Indústria i Energia, així com els de les ajudes de la
Direcció General de Comerç i Consum, i la sol·licitud de beques de pràctiques professionals
de la Sotssecretària. D’altra banda, quant als procediments simplificats, cal ressaltar els

27

procediments que s’han modificat de la guia Prop, entre els quals podem assenyalar el
d’obtenció directa de la condició d’instal·lador d’alta tensió; la designació d’organisme
autoritzat de verificació meteorològica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana; tots els tràmits
relacionats amb tacògrafs per l’entrada en vigor del RD 125/2017 que deroga el RD 425/2005.
Servei de Contractació i Assumptes Generals
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Des del Servei de Contractació i Assumptes Generals de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball s’ha complit l’execució dels indicadors 1, 4,
5 i 6 de l’objectiu 3.1. relatius a l’exercici 2017. Els fets que han motivat l’execució dels
indicadors assenyalats són els següents:
Pel que fa a l’indicador 1 (Procediments de contractació major), des de la Secció de
Contractació es tramiten els expedients inicials partint d’una memòria de necessitat,
l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives
particulars, així com totes les incidències posteriors que se’n puguen derivar, com ara
pròrrogues, modificacions, reajustament d’anualitats, revisió de preus, cessions, absorcions,
fusions, reajustament de garanties, liquidacions, informes en relació amb recursos especials i
de reposició, notificacions, requeriments i, en general, totes les qüestions que, en relació
amb la contractació, li encomane la Sotssecretaria, que és, a més, l’encarregada del
seguiment, el control, la resolució d’incidències i la tramitació de totes les factures que
deriven de l’execució dels contractes majors.
Així mateix, es tramiten els expedients de contractació derivats d’acords marc i la
documentació necessària per a fer front a les despeses imputables al pressupost d’aquesta
conselleria en relació amb els expedients cofinançats que tramiten altres centres directius.
Igualment, des de la secció esmentada, s’han dut a terme actuacions corresponents a
expedients de gestió patrimonial.
En relació amb aquest indicador, inicialment s’estimava per a l’exercici 2017 un
nombre d’actuacions que s’han superat a la fi d’exercici a causa de les múltiples accions
dutes a terme, i mereixen una menció especial les derivades de la proposta de substitució
d’equips en la Direcció Territorial de València, en el contracte d’arrendament sense opció de
compra de dispositius d’impressió, còpia i escaneig, així com la gestió d’aquests, derivat de
l’Acord marc 3/14 CC.
A més s’han efectuat diversos actuacions en relació amb serveis prestats que no
s’han sotmés als tràmits preceptius que per a contractar-los estableix el Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic, a causa de retards per part d’altres departaments de la Generalitat en la
tramitació d’expedients de contractació nous, de manera que s’han hagut de tramitar tres
expedients de rescabalament amb la finalitat d’evitar l’enriquiment injust, corresponents a
serveis informatius i serveis de manteniment i arrendament de diversos equips d’impressió.
Finalment, pel que fa a l’indicador 1, s’ha procedit a l’ompliment del qüestionari
electrònic aprovat per Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Sotssecretaria del
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, necessari per a l’elaboració de l’informe a què es refereix
l’article 328.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(Governança).
Pel que fa a l’indicador 4 (Actuacions en matèria d’arxiu), cal destacar que al llarg de
l’exercici 2017 s’ha continuat amb la reorganització del sistema arxivística del Departament, i
s’han efectuat nombroses transferències a l’Arxiu Central de la Conselleria, i des d’aquest, a
l’Arxiu Històric de la Generalitat. S’han fet propostes d’eliminació, actuacions d’expurgació,
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treballs relacionats amb el sistema de gestió arxivística SAVEX, actuacions relacionades amb
les meses de valoració documental, s’ha elaborat el quadre funcional de la Generalitat en la
part que correspon a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, s’ha confeccionat el calendari de conservació, així com de gestió dels préstecs a les
oficines productores i a altre tipus de persones usuàries de la documentació que custodia
l’arxiu.
En relació amb l’indicador 5 (Contractes de subministraments i serveis), al llarg de
l’exercici 2017 s’han tramitat un total de 52 contractes, dels quals 36 són contractes de
subministraments i 16 de serveis. Dels contractes de subministraments, 5 són majors i 31
menors. Pel que fa al contractes de serveis, s’han tramitat 7 contractes majors i 9 contractes
menors.
Finalment, pel que fa a l’indicador 6 (Incidències logístiques i altres), s’ha produït un
nombre elevat d’incidències en relació amb els assumptes següents: registre departamental,
registre ORVE, elaboració de torns de treball i assignació de serveis als conductors, aplicació
corporativa de visites GVA, taxis, neteja i manteniment de l’edifici, telefonia, impressores,
servei de valisa, actualització de dades en el pla d’autoprotecció, organització del Curs de
Llenguatge Administratiu Valencià impartit a Alacant i València, muntatge de despatx en la
quarta planta de la Torre 2, etc. Destaquen, pel volum que han implicat, les incidències
relacionades amb la petició de material fungible, reserves de sala, incidències en relació amb
l’aplicació GMAO Client, i actualització i manteniment de la guia PROP.
Servei de Personal
Relació de procediments:
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER LLIURE DESIGNACIÓ
PROVISIÓ TEMPORAL DE LLOCS DE TREBALL
GESTIÓ D’EXPEDIENTS PERSONALS I ARXIU DE DOCUMENTACIÓ DEPARTAMENT
REGISTRE DEPARTAMENTAL I CONTROL DELS DOCUMENTS
CONCURS DE TRASLLATS
PROCEDIMENT DISCIPLINARI
GESTIÓ I SEGUIMENT DE NÒMINA
GESTIÓ I SUPERVISIÓ DE L’APLICACIÓ GV CRONOS
GESTIÓ DELS COMITÉS DE SEGURETAT I SALUT
PROCESSAMENT DE DADES. BD PRÒPIES
SELECCIÓ DE PERSONAL PER PROCEDIMENT ABREUJAT ARTICLE 8
GESTIÓ DE SEGURETAT SOCIAL
GESTIÓ DE SITUACIONS I INCIDÈNCIES DE PERSONAL
PROGRAMACIÓ, DIRECCIÓ, SUPERVISIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES DELS RESULTATS
RESPECTE DE LES FUNCIONS DEL ROF
ELAB. ESTUDIS I PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE L’RLT
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PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL MITJANÇANT NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL
PROCEDIMENT

DE

REÍNTEGRAMENT

DE

RETRIBUCIONS

PERCEBUDES

INDEGUDAMENT
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D’UNITATS INFERIORS
Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària
En el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària està centralitzada la tramitació de
tots els expedients dels diversos programes pressupostaris de la Conselleria, tant en
l’aspecte comptable com en el pressupostari. Comprovació de la documentació requerida,
escaneig i arxiu en suport informàtic, i enregistrament de les propostes de documents
comptables per a l’enviament posterior a la Intervenció Delegada.
Es duen a terme les funcions corresponents al seguiment i la justificació dels comptes
de caixa fixa, així com informes d’execució, actes d’arqueig i quadres diversos de seguiment.
Des del Servei, es du a terme el control i el seguiment de les factures pendents
d’aplicar per mitjà de l’aplicació RUF (Registre de Factures de la Generalitat), així com la
comunicació als departaments receptors de factures de la Conselleria, de totes les
instruccions de compliment obligatori emparades per la Viceintervenció General de
Comptabilitat.
Es coordina tot el procés d’elaboració de l’avantprojecte de pressupost, mitjançant la
remissió de les corresponents instruccions als centres gestors, l’atenció a totes les consultes
plantejades, la recopilació, la supervisió i l’enregistrament de totes les dades que
s’incorporen a l’avantprojecte, en les diverses fases d’elaboració.
Es duen a terme periòdicament informes d’execució del pressupost, així com els que
sol·liciten els diversos departaments sobre qualsevol matèria econòmica o pressupostària.
Es tramiten totes les modificacions pressupostàries necessàries per a l’execució
adequada del pressupost.
En l’exercici 2017 s’ha superat d’una manera àmplia el nombre d’accions que
s’havien previst inicialment, la qual cosa ha sigut motivada, d’una banda, per una activitat
superior generada des dels departaments gestors i, de l’altra, per la introducció de
procediments nous de gestió i/o de seguiment dels expedients tramitats en el Servei.
Servei de Gestió Administrativa i Defensa de la Competència (SGADC)

El Servei de Gestió Administrativa i Defensa de la Competència (SGADC) centralitza
la tramitació administrativa inicial dels instruments d’ajuda que gestionen les direccions
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generals en què s’estructura la Conselleria, per mitjà de l’assessorament, la coordinació, el
seguiment continu i l’impuls de la tramitació administrativa dels expedients d’ajudes, bé es
tracte d’ajudes en règim de concurrència competitiva, o d’ajudes de concessió directa. La
gestió de l’exercici 2017 en aquest àmbit, ha implicat l’aplicació, mitjançant la tramitació de
les convocatòries oportunes, de les bases reguladores ja publicades al llarg de l’any 2016.
Quant a la resta d’àmbits d’actuació del SGADC, en l’àmbit de defensa de la
competència, s’ha incrementat el nombre d’expedients tractats, conseqüència d’una
presentació de denúncies i consultes superior. En el cas de les actuacions lligades a la Llei de
garantia per a la unitat de mercat, es reflecteixen les actuacions derivades dels mecanismes
de protecció vinculats a actuacions d’autoritats de l’àmbit territorial de la Comunitat
Valenciana.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al
100 %.
Programa 615.10 “Planificació i previsió econòmica”
Execució: 95,37 %

PROGRAMA 61510 PLANIFICACIÓ I PREVISIÓ ECONÒMICA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Participar, orientar i impulsar la planificació estratègica del model
econòmic de desenvolupament sostenible de la C omunitat
Valenciana.

50,00

OBJECTIU 1.2.

C oordinar la participació dels agents socials i econòmics en la
planificació de l’economia valenciana i fer un seguiment de les
actuacions de suport al teixit productiu i, en general, de les
polítiques de competitivitat socioeconòmica de la C omunitat i de
sostenibilitat de l’economia valenciana, de conformitat amb les
directrius que estableix el model de desenvolupament sostenible.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Elaborar i difondre documentació de promoció de la teoria i pràctica
de l’economia sostenible, de l’economia del bé comú i de la inversió
en actius intangibles, així com de la resta d’aspectes que configuren
el model econòmic de desenvolupament sostenible de la C omunitat
Valenciana.

100,00

OBJECTIU 2.2.

Finançar actuacions dirigides a la promoció i foment de la cultura i a
pràctiques de l’economia sostenible i de l’economia del ben comú.

185,00

OBJECTIU 3.1.

C onsolidar i difondre una oferta bàsica i de qualitat d’informes
econòmics de conjuntura i estructura de la C omunitat, per diversos
canals i amb caràcter transversal a les diverses àrees del C onsell i
a la resta d’ens i de persones potencialment interessades.

76,17

OBJECTIU 3.2.

Elaborar de manera àgil i rigorosa els informes econòmics de
caràcter temàtic, sectorial, territorial o de predicció econòmica per
iniciativa pròpia o perquè els demanen les diverses àrees del
C onsell, i que estan encaminats a un millor coneixement dels
factors d’especialització productiva i de la conjuntura i perspectives
de l’economia de la C omunitat Valenciana.

57,00
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OBJECTIU 4.1.

Gestionar de manera rigorosa i àgil les persones mediadores
d’assegurances com a administració, tutelant el col·lectiu esmentat
a la C omunitat Valenciana.

194,80

OBJECTIU 5.1.

Donar suport als projectes d’inversió de les empreses socials de la
C omunitat Valenciana, amb una atenció especial als projectes
innovadors i als projectes que en milloren la competitivitat i
desenvolupament.

0,00

Els indicadors en què s’ha aconseguit un percentatge superior al que s’havia previst,
no requereixen més justificació, atés que s’han satisfet per damunt del que s’havia estimat a
causa de la gestió efectuada i perquè, pel que fa a aquests aspectes, s’ha sol·licitat més
activitat o han necessitat una atenció preferent.
En els indicadors en què s’ha aconseguit les xifres que s’havien estimat a priori no cal
afegir res més, llevat que es tracten d’activitats fàcilment previsibles i sobre les quals és més
senzill aconseguir el resultat que s’havia estimat.
I finalment, es troben els indicadors sobre els quals no s’ha arribat a la xifra que
s’havia estimat, que en uns casos obeeix al fet que aquesta línia pressupostària no es va
poder executar a causa de la ralentització del compliment legislatiu que requereixen algunes
iniciatives pressupostàries, i en altres, té la causa en el fet que, finalment, no hi va haver
tanta demanda d’algun aspecte que s’havia estimat de manera més laxa a l’inici, com pot ser
el cas dels informes econòmics elaborats a instàncies de tercers, o bé trobem el motiu,
senzillament, en el fet que algunes iniciatives, finalment, es van suspendre per a establir
directrius noves que feien innecessari prosseguir amb aquestes línies que s’havien previst en
el seu moment.
Això últim és el que va ocórrer amb el cas del Panel Setmanal de conjuntura, que es
va decidir deixar d’elaborar per a afrontar altres projectes més convenients a les necessitats
d’informació, com ara el llançament del Panell de Conjuntura mensual, amb un format i un
contingut molt diferents, més coincident a les disponibilitats i necessitats d’informació de
conjuntura de la Generalitat, ja que incorporava el tractament senzill de sèries temporals
que ajuden a millorar la qualitat de les dades obtingudes i projectades.
En altres casos, ni tan sols no es va arribar a implantar el que es va plantejar d’inici,
com va ocórrer amb l’Informe d’estadístiques bàsiques de l’estructura socioeconòmica
valenciana, el qual es va rebutjar una vegada constatada la disponibilitat d’aquesta
informació en altres fonts i l’escassa aportació que feia aquest projecte a les exigències
d’informació que s’han anat perfilant aquest últim any des de la Sotsdirecció General
d’Anàlisi,

Planificació

i

Coordinació

Econòmica

de

la

Direcció

General

d’Economia,

Emprenedoria i Cooperativisme.
En

el

cas

concret

del

document

de

planificació

del

model

econòmic

de

desenvolupament sostenible, indicador 2 de l’objectiu 1.1, no s’ha dut a terme perquè es va
abordar, conjuntament amb la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, l’elaboració d’un
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esborrany del document sobre la transformació del model econòmic valencià, el qual feia
també innecessari dedicar recursos a la confecció del document previst al principi per
aquesta conselleria. Cal destacar que el document final s’ha aprovat a primers de 2018,
encara que el treball més profund s’ha desenvolupat de manera efectiva durant 2017.
Programa 761.10 “Ordenació i promoció comercial”
Execució: 86,45 %

PROGRAMA 76110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Generar un ecosistema favorable a l’emprenedoria en comerç.

OBJECTIU 2.1.

Desenvolupar un model comercial de proximitat eficient i modern al
servei de les persones consumidores que actue com a factor de
reequilibri territorial, respectant l’exercici de llibertat d’empresa.

OBJECTIU 2.2.

Potenciació de les funcionalitats dels espais comercials urbans.

OBJECTIU 2.3.
OBJECTIU 2.4.

Promoure projectes basats en la competitivitat entre PIME
comercials i artesanes que promoguen la prestació de serveis
conjunts.
Garantir a les persones consumidores un proveïment de qualitat,
independentment de la grandària o posició de la ciutat on
residisquen.

%
D’EXECUCIÓ
32,92

118,86

80,00
103,67
116,67

OBJECTIU 3.1.

Reivindicar l’artesania com a economia identitària.

OBJECTIU 4.1.

Establir models i pautes d’actuació responsable i de qualitat en el
comerç.

OBJECTIU 5.1.

Incrementar la potencialitat de l’empresa per mitjà de la utilització
sistemàtica de la innovació i els intangibles.

46,25

OBJECTIU 5.2.

Apostar per la inversió en talent i la millora de la qualificació de les
persones comerciants com a eina de competitivitat.

300,00

OBJECTIU 6.1.

Dur a terme l’ordenació del sector artesà i comercial, i ajudar
persones emprenedores a incorporar-s’hi.

111,88

OBJECTIU 6.2.

Millorar els sistemes bàsics de competitivitat en els sectors
comercial i artesà de la C omunitat Valenciana.

62,60

OBJECTIU 7.1.

Afavorir l’ús de les noves tecnologies pel xicotet comerç, mitjançant
ajudes i accions de formació i divulgació.

52,00

OBJECTIU 8.1.

Realitzar accions de promoció de la moda artesana de la C omunitat
Valenciana.

0,00

99,05
0,00

Els objectius d’aquest programa presenten un grau elevat d’heterogeneïtat en
l’execució. Així, mentre que l’objectiu 5.2 “Apostar per la inversió en talent i la millora de la
qualificació de les persones comerciants com a eina de competitivitat”, presenta una
execució molt per damunt de la totalitat, l’objectiu 4.1 “Establir models i pautes d’actuació
responsable i de qualitat en el comerç” i l’objectiu 8.1 “Realitzar accions de promoció de la
moda artesana de la Comunitat Valenciana”, no s’han arribat a executar.
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %
Programa 762.10 “Comerç exterior”
Execució: 78,47 %

PROGRAMA 76210 COMERÇ EXTERIOR

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Millorar el posicionament internacional de les empreses de la
C omunitat Valenciana.

34,84

OBJECTIU 2.1.

Afavorir l’expansió de les empreses valencianes.

84,32

OBJECTIU 3.1.

Millorar els recursos de les empreses en innovació i
internacionalització per a acréixer la qualitat dels seus productes.

94,74

OBJECTIU 4.1.

Reforçar la col·laboració amb la resta d’institucions amb
competència en matèria d’internacionalització per a evitar
duplicitats i maximitzar els recursos disponibles.

100,00

Objectiu 1.1. Millorar el posicionament internacional de les empreses de la Comunitat
Valenciana
En relació amb aquest objectiu, el percentatge tan baix d’execució és degut, en
primer lloc, al fet que no s’haja constituït el Consell d’Acció Comercial Exterior de la
Comunitat Valenciana i, en conseqüència, que no s’haja elaborat el Pla d’acció comercial
exterior de la Comunitat Valenciana. I, en segon lloc, a la reducció del nombre de sol·licituds
presentades per a ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a
l’exercici 2017, en relació amb exercicis anteriors, atés que les condicions de la convocatòria
eren diverses, la qual cosa ha condicionat el percentatge d’execució. Finalment, amb el
conveni signat amb el Consell de Cambres només s’ha justificat el 36 % del total assignat.
Objectiu 2.1. Afavorir l’expansió de les empreses valencianes.
En aquest objectiu cal destacar les 693 sol·licituds que va rebre l’IVACE Internacional
per a ajudes a plans d’internacionalització, entre ajudes reemborsables i ajudes a fons
perdut. Cal assenyalar que s’han rebut menys sol·licituds que en exercicis anteriors, motiu
que en condiciona el percentatge d’execució. D’altra banda, cal ressaltar, quant al suport a
projectes de cooperació empresarial que permeten unir esforços reduint riscos, el fet que
durant l’exercici 2017 es preveia el suport a projectes de cooperació empresarial i, encara
que no l’han presentat de manera conjunta, ens consta que empreses del sector del calçat,
sector de components del calçat, empreses de productes per a la infància i empreses del
marbre, han actuat de manera conjunta en diversos mercats. Finalment, s’ha de destacar
que el 2017 es va publicar el Pla de promoció exterior de la Comunitat Valenciana, el qual
recollia la programació d’activitats de promoció exterior (fires, missions comercials, missions

158

inverses, etc.) que va organitzar l’IVACE Internacional en col·laboració amb les associacions
sectorials, les cambres de comerç de la Comunitat i l’ICEX.
Objectiu 3.1. Millorar els recursos de les empreses en innovació i internacionalització per a
acréixer-ne la qualitat dels productes.

En aquest objectiu cal destacar la convocatòria d’ajudes de suport i promoció exterior
de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, l’exercici 2017, 90 empreses van sol·licitar
ajudes de Xec Tutories en diversos àmbits de la internacionalització: iniciació a l’exportació,
màrqueting

digital

internacional,

estratègies

de

marca

i

comunicació

en

mercats

internacionals, expansió internacional d’empreses emergents (start-up) i contractació pública
internacional. Amb aquestes ajudes es posa a la disposició de les empreses valencianes
personal de la borsa d’experts i expertes que s’han seleccionat a aquest efecte per a ajudarles a innovar en tots els processos necessaris per a encetar amb èxit el procés
d’internacionalització.
Objectiu 4.1. Reforçar la col·laboració amb la resta d’institucions amb competència en
matèria d’internacionalització per a evitar duplicitats i maximitzar els recursos disponibles.

L’any 2017 ha continuat vigent el conveni amb el Ministeri de Competitivitat signat
davant de la necessitat de racionalitzar, en la mesura en què siga possible, la despesa de la
presència en l’exterior d’institucions estatals i autonòmiques. El Ministeri d’Economia,
Indústria i Competitivitat va oferir el 2016 la possibilitat que les oficines econòmiques i
comercials a l’exterior habilitaren espais als edificis destinats a seus per tal d’acollir les
delegacions de les comunitats autònomes que així ho volgueren per a desenvolupar la seua
activitat. D’aquesta manera, l’IVACE pot situar el personal assignat a les seues delegacions a
les seus de les oficines comercials dels països que ha identificat d’interés.
Programa 551.10 “Elaboració i difusió estadística”
Execució: 44,59 %
PROGRAMA 55110 ELABORACIÓ I DIFUSIÓ ESTADÍSTICA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Impulsar i gestionar el règim intern dels òrgans col·legiats en
matèria estadística de la C omunitat Valenciana.

13,33

OBJECTIU 1.2.

Ordenar i planificar l’activitat estadística d’interés de la Generalitat
en el marc normatiu vigent.

33,33

OBJECTIU 1.3.

Elaborar i difondre informació estadística oficial sobre una base
científica, fiable, objectiva, imparcial, transparent, comparable i
oportuna per al coneixement i l’anàlisi de la realitat demogràfica,
socioeconòmica i cultural de la C omunitat Valenciana, així com per
a la comparabilitat amb el seu entorn nacional i internacional.

87,10
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Quant als objectius 1.1 i 1.2, els percentatges d’execució tan baixos són deguts al fet
que l’Avantprojecte del pla valencià d’estadística no ha estat preparat per a presentar-lo als
òrgans col·legiats en matèria estadística a causa de la complexitat del seu procés
d’elaboració i per les dificultats associades a la coordinació de les comissions estadístiques
departamentals.
Objectiu 1.3. Elaborar i difondre informació estadística oficial sobre una base científica,
fiable, objectiva, imparcial, transparent, comparable i oportuna per al coneixement i l’anàlisi
de la realitat demogràfica, socioeconòmica i cultural de la Comunitat Valenciana, així com
per a la comparabilitat amb el seu entorn nacional i internacional.
En aquest objectiu cal destacar que, al llarg de l’any 2017, s’ha produït un augment
sensible de l’oferta d’informació estadística que proporciona el peGV, augment que s’ha
materialitzat tant en les recopilacions de resultats estadístics, amb la inclusió de 20 variables
noves en el Banc de Dades Territorial i de 100 taules noves de resultats principals de la
Comunitat Valenciana, com en la producció d’explotacions estadístiques amb la incorporació
d’operacions noves. Aquestes actuacions han repercutit en el nombre de consultes i peticions
d’informació que han efectuat les persones usuàries externes.
Programa 731.10 “Energia”
Execució: 41,46 %

PROGRAMA 73110 ENERGIA

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

OBJECTIU 1.2.

OBJECTIU 1.3.

OBJECTIU 1.4.

OBJECTIU 1.5.

OBJECTIU 2.1.

Impulsar el compliment dels objectius previstos en els instruments
de planificació i programació vigents.
Ordenar i estendre el subministrament elèctric mitjançant la
inversió en noves infraestructures energètiques de generació,
transport i distribució, avaluant-ne la necessitat, i tenint en compte
les necessitats traslladades des de la demanda.
Ordenar i estendre les infraestructures de transport i distribució de
gasos combustibles canalitzats mitjançant la inversió, amb l’objecte
que arriben a la màxima població possible, permetent l’elegibilitat
de les persones consumidores per a un mateix ús final, i tenint en
compte les necessitats traslladades des de la demanda.
Incentivar la implantació de combustibles menys contaminants en
les flotes de transport, creant la infraestructura adequada per al
subministrament de combustible més sostenible per al medi
ambient.
Millorar el coneixement de l’administració i la societat de les
infraestructures energètiques i la seua difusió aplicant les millors
eines informàtiques disponibles.
Fomentar la inversió en instal·lacions energètiques de tecnologies
renovables i que introduïsquen estalvi i eficiència energètica, inclosa
la cogeneració, especialment les associades als sectors productius,
pel seu impacte sobre l’entorn i l’ocupació, i en la competitivitat
d’aquests sectors.

%
D’EXECUCIÓ
0,00

124,18

76,33

0,00

100,00

0,00
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OBJECTIU 3.1.

OBJECTIU 3.2.

OBJECTIU 3.3.

OBJECTIU 4.1.

OBJECTIU 4.2.

Incidir favorablement en la intensitat energètica (energia necessària
per a produir una unitat de PIB) de la C omunitat Valenciana,
mitjançant el foment de l’ús de les tècniques d’estalvi i eficiència
energètica.
Incentivar les polítiques d’estalvi i eficiència energètica en els
ajuntaments, mitjançant campanyes d’assessorament i adhesió al
Pacte d’Alcaldies de la UE, amb l’objectiu d’arribar, almenys, a tots
els ajuntaments de més de 10.000 habitants.
Afavorir les accions d’estalvi i eficiència energètica en els municipis
de la C omunitat Valenciana per a aconseguir l’objectiu 20-20-20
assumit pels ajuntaments en els plans d’acció del Pacte d’Alcaldies
de la UE.
Fomentar l’aprofitament sostenible de recursos minerals naturals
mitjançant la ponderació i la conciliació dels interessos públics
mediambientals, territorials, paisatgístics i miners, amb vista al
subministrament de matèries primeres minerals per a activitats
econòmiques bàsiques o estratègiques.
Millorar la seguretat en els sectors miner i pirotècnic.

0,00

0,00

0,00

100,00

55,56

En relació amb aquest programa s’han de destacar les actuacions següents:
Objectiu 1.2. Ordenar i estendre el subministrament elèctric mitjançant la inversió en noves
infraestructures energètiques de generació, transport i distribució, avaluant-ne la necessitat,
i tenint en compte les necessitats traslladades des de la demanda.
Indicador 1. Elaborar propostes de regulació nova per a adaptar-les a les modificacions
recents de la legislació bàsica, buscant la simplificació i l’agilització administratives màximes,
i amb una visió global de les diverses activitats del sector elèctric.

El 28 de juliol de 2017 el Consell va aprovar l’acord, pel qual es modifica l’Acord, de
data 26 de juliol de 2001, d’aprovació del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.
Indicador 2. Elaborar el Programa anual a l’Administració general de l’Estat (AGE) de la
planificació que afecta la Comunitat Valenciana. Informe de proposta per a l’elaboració del
Programa anual d’instal·lacions de la xarxa de transport per a la Comunitat Valenciana.

Al juliol de 2017, es va emetre un informe relatiu a les instal·lacions de la Xarxa de
Transport d’Electricitat que està previst que recórreguen la Comunitat Valenciana –la
competència d’autorització de les quals correspon a la Generalitat Valenciana–, que estan
incloses en el Pla d’inversió anual (2018) i el Pla d’inversió plurianual (2018-2020), i que va
presentar Red Eléctrica de España, S.A. Unipersonal (d’ara en avant REE).
Indicador 3. Reunions de planificació i seguiment amb l’AGE, el gestor de la xarxa de
transport d’energia elèctrica i els gestors de les xarxes de distribució a la Comunitat
Valenciana.
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S’han dut a terme diverses reunions amb REE, Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU
(distribuïdora d’energia elèctrica amb més presència a la Comunitat Valenciana) i amb la resta
de distribuïdores elèctriques presents a la Comunitat. S’ha informat dels plans d’inversió de les
47 distribuïdores d’energia elèctrica que operen a la Comunitat Valenciana.
Indicador 6. Resolucions administratives d’autoritzacions per a la construcció i la millora
d’instal·lacions, i d’inscripció en registres administratius especials.

S’han efectuat més de 570 resolucions entre la Direcció General i els serveis
territorials.
Objectiu 1.5. Millorar el coneixement de l’administració i la societat de les infraestructures
energètiques i la seua difusió aplicant les millors eines informàtiques disponibles.
Indicador 5. Implantació d’un sistema cartogràfic amb determinades infraestructures
energètiques de la Comunitat Valenciana. Informe d’implantació del sistema.
L’IVAP ha organitzat un “Curs de gvSIG Programari per a Sistemes d’Informació
Geogràfica”, i ha assistit el personal de la Direcció General i dels serveis territorials. Així
mateix, s’està confeccionant la cartografia actualitzada del Pla eòlic de la Comunitat
Valenciana.
Objectiu 4.1. Fomentar l’aprofitament sostenible de recursos minerals naturals mitjançant la
ponderació i la conciliació dels interessos públics mediambientals, territorials, paisatgístics i
miners, amb vista al subministrament de matèries primeres minerals per a activitats
econòmiques bàsiques o estratègiques.
Indicador 1. Elaboració de propostes de regulació nova per a l’ordenació del sector miner.

Amb data 12/06/2017 es va elaborar l’esborrany (segona versió) de l’Avantprojecte de
la llei de mineria sostenible de la Comunitat Valenciana, que posteriorment s’ha sotmés a
tràmit d’audiència, i que actualment es continua tramitant.
Indicador 2. Reunions de seguiment i coordinació amb els òrgans territorials

Al llarg de l’any 2017 s’han efectuat sis reunions de coordinació amb els òrgans
territorials, en les quals s’han tractat, entre altres assumptes, l’agilització de procediments i la
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coordinació relativa a l’aprofitament sostenible dels recursos naturals en el marc de
l’harmonització amb els interessos públics territorials, ambientals i paisatgístic.

CONCLUSIONS
La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha
presentat, en termes globals, una execució favorable dels seus objectius, sobre la base de la
informació subministrada pels indicadors de resultats corresponents a 31 de desembre de
2017. En concret, els objectius dels programes pressupostaris s’han aconseguit, de mitjana,
en un 97,47% respecte del que s’havia previst.
No obstant això, no tots els programes pressupostaris han aconseguit un grau de
consecució d’aquesta magnitud en els seus objectius, ja que hi ha 5 programes l’execució
dels quals ha estat per davall del 80 % respecte del que s’havia previst, i dos programes
finalitzen l’any amb un grau d’execució dels seus objectius comprés entre el 80 % i el 100 %
respecte del que estava previst.

Així, el 36 % dels programes pressupostaris de la Conselleria presenten una execució
superior a la prevista, que sumats al 18 % de programes que es van executar entre el 80 %
i el 100 % del que s’havia previst, dona com a resultat que més del 50 % dels programes de
la Conselleria es van executar per damunt del 80 %. Per contra, el 45 % dels programes van
presentar un grau d’execució reduït, per davall del 80 % que estava previst.

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució igual o
superior al 100 %; 36,36%

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució inferior al 80
%; 45,45%

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució comprés
entre el 80 % i el 100 %;
18,18%
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Per centres gestors, es pot observar que la majoria presenten una execució dels seus
objectius per damunt del 80 % que s’havia previst.
Destaca el grau d’execució aconseguit pel programa “SERVEF”, que gestiona la
Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i la
Direcció General de Treball i Benestar Laboral, el qual aconsegueix augmentar la previsió
inicial que s’havia fet en un 50 %. La situació contrària la presenten la Direcció General
d’Indústria i Energia i la Direcció General d’Internacionalització, ja que són els dos centres
gestors els programes pressupostaris dels quals presenten un assoliment dels objectius en
un percentatge inferior al 80 % del que tenien previst inicialment.
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INFORME D’EXECUCIÓ DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT,
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL. EXERCICI 2017
L’avaluació

de

resultats

dels

programes

pressupostaris

de

la

Conselleria

d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, segons els indicadors
corresponents a 31 de desembre de 2017, mostra que es van aconseguir els objectius per als
quals es disposa d’indicadors en un 131,80 % respecte dels valors que s’havien previst.
No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, ja
que en va variar el grau de consecució entre el 267,62 % del programa 442.40 “Medi natural
i avaluació ambiental”, i el 51,93 % del programa 714.10 “Ordenació i millora de la
producció pesquera”.
En funció del nivell de consecució, els programes pressupostaris es podrien classificar
en tres grups:



Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o

superior. En aquest grup hi ha els programes següents: el programa 442.40 “Medi natural i
avaluació ambiental”, amb una execució del 267,62 %; el programa 542.20 “Qualitat,
producció ecològica, I+D+i”, amb una execució del 198,91 %; el programa 714.50 “Política
agrària comuna i competitivitat”, amb una execució del 155,52 %; el programa 442.90
“Prevenció incendis forestals”, amb un percentatge d’execució del 141,81 %; el programa
714.80 “Agricultura i ramaderia”, amb un percentatge d’execució del 119,66 %; el programa
714.20 “Ordenació i millora de la producció agrària”, amb un percentatge d’execució del
112,02 %; el programa 512.10 “Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i
depuració d’aigües”, amb un percentatge d’execució del 109,44 %; el programa 711.10
“Direcció i Serveis Generals”, amb un percentatge d’execució del 105,91 %, i el programa
531.10 “Estructures agràries”, amb un percentatge d’execució del 101,11 %.



Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el

80 % i el 100 %. En aquest grup es troba el programa 442.50 “Canvi climàtic i qualitat
ambiental” 85,81 %.



Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %

Dins d’aquest grup es troba el programa 714.10 “Ordenació i millora de la producció
pesquera” 51,93 %.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, segons el grau d’execució dels indicadors a 31 de
desembre de 2017.
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Programa 714.80 “Agricultura i ramaderia”
Execució: 119,66 %
PROGRAMA 71480 AGRICULTURA I RAMADERIA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Garantir la sanitat animal per mitjà de l’execució dels programes de
vigilància, control i erradicació de malalties, i de la col·laboració
amb les agrupacions de defensa sanitària i de les xarxes de
vigilància epidemiològica.

120,76

OBJECTIU 1.2.

Millorar les condicions de benestar animal a totes les instal·lacions i
als mitjans de transport que els alberguen, inclosos els animals de
companyia i d’experimentació.

309,62

OBJECTIU 4.2.

Afavorir la formació de les treballadors i els treballadors del sector
ramader en els camps de la producció, la sanitat i el benestar
animal.

74,86

OBJECTIU 5.1.

Previndre i controlar les plagues i les malalties dels cultius.

128,13

OBJECTIU 5.2.

Potenciar l’ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el
control de plagues.

106,47

OBJECTIU 6.2.

Promoure la implantació de sistemes de producció agrícola
sostenible.

107,57

OBJECTIU 6.3.

Reduir els riscos associats a la utilització de productes fitosanitaris.

183,83

OBJECTIU 7.1.

Garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, ramaders
i de la pesca.

62,22
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OBJECTIU 8.1.

Aconseguir que els aliments que es comercialitzen responguen a les
característiques detallades en l’etiquetatge.

92,51

OBJECTIU 9.1.

Aconseguir que els fertilitzants que es comercialitzen responguen a
les característiques detallades en l’etiquetatge.

68,41

OBJECTIU 10.1. Fomentar l’autocontrol en la indústria agroalimentària.

61,88

Ens centrarem en els indicadors que estan per davall del que s’havia previst o que
han aconseguit un valor per damunt del previst.
Objectiu 1.1. Garantir la sanitat animal per mitjà de l’execució dels programes de vigilància,
control i erradicació de malalties, i de la col·laboració amb les agrupacions de defensa
sanitària i de les xarxes de vigilància epidemiològica.
Indicador 1. Realització d’analítiques en relació amb malalties que cal erradicar
La qualificació sanitària de la Comunitat Valenciana com a oficialment indemne a la
brucel·losi ovina i caprina ha comportat una disminució dràstica en el nombre de mostres
que s’han d’analitzar.
Indicador 2. Control de la situació sanitària de les explotacions en el marc de la xarxa de
vigilància paremiològica.
La situació sanitària dels països del nostre entorn, la llengua blava a França, la
influença aviària per tot Europa, la pesta porcina per tot el nord d’Europa i la glossopeda al
sud d’Àfrica, ens ha portat a extremar les precaucions, especialment en relació al brot
d’influença aviària a Catalunya.
Objectiu 1.2. Millorar les condicions de benestar animal a totes les instal·lacions i als mitjans
de transport que els alberguen, inclosos els animals de companyia i d’experimentació.
Indicador 1. Ajudes per a millorar el benestar animal.
Hi ha hagut més sol·licituds que les que s’havien previst inicialment. Els motius és
que cada dia la societat valenciana és més sensible al benestar dels animals i que molts
ajuntaments, davant de l’esborrany d’avantprojecte de llei que està preparant la Conselleria,
estan apostant pel sacrifici zero, la qual cosa obliga a ampliar i adaptar els centres de
recollida d’animals abandonats, i a la necessitat de millorar les instal·lacions per a potenciar
les adopcions.
Indicador 2. El control del compliment del benestar animal en les explotacions.
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S’han dut a terme més inspeccions pel tema de l’escuament (tallar les cues als
porquets). El benestar animal està sent un dels camps d’actuació prioritaris en aquesta
legislatura per part de la Conselleria.
Indicador 3. El control del compliment del benestar animal en el transport.
S’han incrementat el nombre d’inspeccions a causa dels enviaments de TRACES de
gossos abandonats als països del nord d’Europa. Al costat d’això cal destacar també que el
benestar animal està sent un dels camps d’actuació prioritaris en aquesta legislatura per part
de la Conselleria.
Indicador 4. Incompliments detectats en matèria de benestar animal.
Com que es fan més inspeccions, és lògic que es detecten més incompliments.
Objectiu 4.2. Afavorir la formació de les treballadores i treballadors del sector ramader en els
camps de la producció, la sanitat i el benestar animal.
Indicador 1. Formació en matèria de benestar en les explotacions ramaderes.
No s’ha complit l’objectiu per falta de finançament.
Indicador 3. Assistència als cursos de benestar animal en les explotacions ramaderes.
Pel mateix motiu, la falta de finançament ha donat lloc a la realització de menys
cursos i, a més, també s’ha constatat que hi ha menys assistents.
Objectiu 5.1. Previndre i controlar les plagues i malalties dels cultius.

Indicador 2. Certificació de material de propagació.
Va lligat als moviments de venda de material vegetal dels vivers. Si es comercialitza
menys material vegetal, hi ha menys certificacions i menys passaports fitosanitaris.
Indicador 3. Passaports fitosanitaris.
Va lligat als moviments de venda de material vegetal dels vivers. Si es comercialitza
menys material vegetal, hi ha menys certificacions i menys passaports fitosanitaris.
Indicador 4. Avisos de butlletins i recomanacions emeses.
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L’aparició de la Xylella fastidiosa, així com altres amenaces en els cultius de la
Comunitat

Valenciana

ha

incrementat

considerablement

l’emissió

de

butlletins

i

recomanacions emeses.
Indicador 6. Punts de seguiment de Bactrocera (o Dacus) i de vectors de Xylella.
L’aparició de Xylella fastidiosa a Alacant ens ha obligat a incrementar els punts de
control de vectors de Xylella.
Objectiu 5.2. Potenciar l’ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el control de
plagues.
Indicador 3. Superfície coberta per confusió sexual (arròs).
Es tracta d’un error, no són 15 hectàrees, són 15.000 hectàrees.
Objectiu 6.2. Promoure la implantació de sistemes de producció agrícola sostenible.
Indicadors 1 i 2. Productors i superfície acollits a producció integrada.
El punt de partida era un acolliment superior d’aquesta iniciativa com a conseqüència
de les demandes del mercat d’aquest tipus de produccions, no obstant això, la realitat és que
no s’han pogut aconseguir els objectius marcats. Els agricultors prefereixen dedicar-se a
l’agricultura ecològica, per les subvencions, o bé quedar-se en l’agricultura convencional.
Indicador 3. ATRIAS reconegudes.
La preocupació per les amenaces sanitàries ha fet que la gent s’associe en ATRIAS
per al control col·lectiu de les plagues.
Objectiu 6.3. Reduir els riscos associats a la utilització de productes fitosanitaris.
Indicador 1. Estacions d’inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
Com que la legislació obliga a la inspecció dels equips d’aplicació de productes
fitosanitaris, hi ha una demanda elevada, i davant d’aquesta demanda elevada, apareixen
més estacions d’inspecció.
Indicador 2. Inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.
Com que la legislació obliga a la inspecció dels equips d’aplicació de productes
fitosanitaris, hi ha una demanda elevada d’inspeccions.
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Objectiu 7.1. Garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, ramaders i de la
pesca.
Indicador 1. Inspeccions del control de la higiene en la pesca extractiva, el marisqueig i el
cultiu de bivalves.
No s’ha pogut executar íntegrament per falta de recursos humans.
Indicador 6. Inspecció documental sobre condicions higièniques i ús de productes
fitosanitaris.
El mateix que en l’apartat anterior, no s’ha pogut executar íntegrament per falta de
recursos humans.
Indicador 8. Controls a empreses de tractaments.
No s’ha pogut executar per falta de recursos humans.
Indicador 9. Inspeccions a empreses de productes fitosanitaris.
No s’ha pogut executar íntegrament per falta de personal.
Indicador 10. Inspeccions a empreses subministradores/comercialitzadores de productes
fitosanitaris.
El mateix que en els apartats anteriors, no s’ha pogut executar íntegrament per falta
de recursos humans.
Objectiu 8.1. Aconseguir que els aliments que es comercialitzen responguen a les
característiques detallades en l’etiquetatge.
Indicador 1. Controls oficials de derivats càrnics.
S’han detectat nous operadors arran de la realització d’una campanya nacional de
control de la traçabilitat sobre operadors que intervenien en la comercialització de pernil
ibèric.
Indicador 6. Controls oficials en arròs.
No s’ha pogut executar íntegrament per falta de recursos humans.
Indicador 7. Controls oficials en de lleguminoses (llegums secs).
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No s’ha pogut executar per falta de recursos humans.
Indicador 10. Controls oficials de derivats d’hortalisses i verdures (verdures i hortalisses
dessecades deshidratades).
El mateix que en l’apartat anterior, no s’ha pogut executar per falta de recursos
humans.
Indicador 19. Controls oficials en carn de boví.
El mateix que en els apartats anteriors, no s’ha pogut executar per falta de recursos
humans.
Objectiu 9.1. Aconseguir que els fertilitzants que es comercialitzen responguen a les
característiques detallades en l’etiquetatge.
Indicador 2. Controls oficials d’agents comercialitzadors.
No s’ha pogut executar íntegrament per falta de personal.
Objectiu 10.1. Fomentar l’autocontrol en la indústria agroalimentària.
Indicador 2. Supervisió de sistemes d’autocontrol d’agents comercialitzadors en fertilització.
El mateix que en els apartats anteriors, no s’ha pogut executar íntegrament per falta
de recursos humans.
Programa 442.40 “Medi natural i avaluació ambiental”
Execució: 267,62 %

PROGRAMA 44240 MITJÀ NATURAL I AVALUACIÓ AMBIENTAL

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

C oordinar la planificació territorial forestal amb l’ordenació del
territori. Desenvolupar instruments nous d’obtenció de rendes

%
D’EXECUCIÓ
225,00

forestals.

OBJECTIU 2.1.

Potenciar actuacions en el medi forestal dirigides a la lluita contra el
canvi climàtic i l’erosió, la conservació de recursos genètics i la
biodiversitat, la recarrega d’aqüífers, el control de malalties
fitosanitàries, l’ús recreatiu de les muntanyes i la defensa del
patrimoni públic forestal i pecuari.

OBJECTIU 3.1.

C onservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en espais
naturals protegits.

90,40

1437,33
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OBJECTIU 3.2.

Foment de la sostenibilitat socioeconòmica i integració dels usos del
territori en la conservació d’espais naturals.

134,34

OBJECTIU 4.1.

Regulació i ordenació de la caça i la pesca continental, així com la
gestió dels seus recursos biològics.

181,05

OBJECTIU 5.1.

Garantir la conservació dels hàbitats i de les espècies silvestres,
millorant-ne el coneixement, el règim normatiu i la gestió activa.

180,11

Atenció especial a la Xarxa Natura 2000.

OBJECTIU 6.1.

Aconseguir un nivell elevat de protecció del medi ambient i
contribuir a la integració dels aspectes ambientals en la preparació
l’adopció de plans i projectes mitjançant la realització d’una
avaluació ambiental dels que poden tindre efectes significatius
sobre el medi ambient.

OBJECTIU 6.2.

C oordinar els procediments d’avaluació ambiental amb els
procediments d’autorització d’òrgans sectorials.

0,00

OBJECTIU 7.1.

Facilitar la informació ambiental dels procediments d’avaluació
ambiental tant al públic en general com a les persones
interessades.

0,00

160,33

Amb caràcter general, cal destacar que un percentatge significatiu dels indicadors ha
aconseguit valors superiors a la previsió inicial, la qual cosa s’ha d’atribuir, almenys en part,
a una millora de la capacitat de gestió per part dels serveis de la Sotsdirecció General, que
deriva de la priorització d’objectius i de la millora de la coordinació interna. Entre els
indicadors que han aconseguit una desviació més significativa a l’alça, destaca el relatiu a
actuacions concretes de millora a espais naturals protegits, en què es compatibilitzen
sobretot accions dutes a terme per part de les brigades encarregades d’aquesta funció, i a
més, les previsions estan notablement infravalorades, aspecte que es corregirà en el futur.
Altres valors superiors a la previsió, com els relatius als plans de demarcació forestal, les
activitats de promoció dels equips dels espais naturals protegits, l’anàlisi de danys per fauna
cinegètica o les actuacions de gestió activa d’hàbitats i espècies, s’atribueixen, com ja s’ha
dit, a l’establiment de prioritats i a l’esforç gestor que han desplegat els equips responsables,
malgrat els mitjans humans limitats de què es disposa.
D’altra banda, els indicadors el valor dels quals ha quedat per davall de la previsió
inicial, se solen referir a tramitacions administratives més o menys complexes, com ara
l’aprovació de normes legals vàries o la declaració de paratges naturals municipals, sobre els
quals cal dir, en tot cas, que encara que no s’han culminat gaire els procediments que
s’havien previst, sí que s’ha seguit avançant en els diversos tràmits que s’havien previst
legalment sobre aquest tema.
Programa 542.20 “Qualitat, producció ecològica, I+D+i”
Execució del 198,91 %
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PROGRAMA 54220 QUALITAT, PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, I+D+i

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Fomentar el consum intern i extern de productes ecològics de
manera conscient i responsable i potenciar el menjar sa, de qualitat
i de proximitat als menjadors comunitaris.

OBJECTIU 2.1.

Promoció dels productes ecològics.

OBJECTIU 3.1.

Facilitar el relleu generacional.

8,60

OBJECTIU 4.1.

Efectuar millores dels entorns naturals de les àrees de producció
ecològica.

0,00

OBJECTIU 5.1.

Fer conéixer i promocionar el sistema agroalimentari de qualitat de
la C omunitat Valenciana: definició, divulgació i avaluació.

31,11

OBJECTIU 6.1.

Desenvolupar produccions diferenciades en el marc de la normativa
comunitària, estatal i autonòmica, fomentar-ne la consolidació i
supervisar les actuacions de control efectuades per les diverses
figures de qualitat reconegudes.

33,33

OBJECTIU 7.1.

Involucrar en un grau més alt les empreses agroalimentàries de la
C omunitat Valenciana en la comercialització dels seus productes
amb més qualitat i preferentment mitjançant les figures de qualitat
corresponents.

167,86

OBJECTIU 9.1.

Millorar la internacionalització i la posició competitiva del sector
agroalimentari amb l’objectiu d’augmentar les nostres exportacions
com a base de l’economia i el manteniment del nostre potencial
productiu.

84,61

Augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a
les activitats agroalimentàries per a l’obtenció de productes de
OBJECTIU 14.1. qualitat, l’ús de mètodes de producció compatibles amb el medi
ambient i la conservació i millora del paisatge i la producció
ecològica.

68,89

OBJECTIU 15.1. Executar l’estratègia territorial de suport als territoris rurals.

61,11

70,00

1587,00

Abordar els problemes demogràfics que hi ha al medi rural valencià
amb una atenció especial als col·lectius de dones i de joves.

100,48

OBJECTIU 17.1. Dotar-se d’un pla de formació del sector agroalimentari participatiu.

196,97

OBJECTIU 16.1.

OBJECTIU 17.4. Fomentar l’ús d’eines de transferència i divulgació noves.
OBJECTIU 20.1. Dur a terme una experimentació i transferència participatives.

80,00
294,83

Objectiu 1.1. Fomentar el consum intern i extern de productes ecològics de manera conscient
i responsable, i potenciar el menjar sa, de qualitat i de proximitat en els menjadors
comunitaris.
Indicador 1. Actuacions dirigides a fomentar el consum de productes ecològics d’una manera
conscient i responsable. Campanyes de promoció i sensibilització.
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S’està tramitant un expedient de contractació i no s’ha pogut executar durant el
2017.
Indicador 4. Actuacions dirigides a fomentar el consum de productes ecològics a menjadors
comunitaris. Menjadors comunitaris que inclouen PE en els seus menús.
No tenim dades fefaents sobre aquest tema.
Indicador 5. Actuacions dirigides a fomentar el consum de productes ecològics a menjadors
comunitaris. Empreses de catering que inclouen PE en els seus menús.
És una qüestió nova i costa entrar a les empreses pel temor de no tindre suficient
producte ecològic.
Objectiu 2.1. Promoció dels productes ecològics.
Indicador 2. Reducció de costos de certificació ecològica.
És la primera vegada que s’ha convocat aquesta ajuda i no l’han sol·licitat la totalitat
de persones beneficiàries possibles.
Objectiu 3.1. Facilitar el relleu generacional.
El motiu de l’escàs percentatge d’execució és que l’ordre per mitjà de la qual
s’auxilien aquestes accions, Ordre 21/2017, que es va publicar en el DOGV en data
25.08.2017, i es va convocar mitjançant la Resolució de 28 de setembre de 2017, del
director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les
ajudes a la participació per primera vegada de les persones agricultores i agrupacions de
persones agricultores en programes relatius a la qualitat diferenciada, inclosos en el
Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOGV núm.
8140, del 03.10.2017), la qual cosa va provocar que el nombre de persones sol·licitants que
van resultar finalment beneficiàries i, per tant, de parcel·les incorporades a la producció
ecològica, fora molt reduït.
Objectiu 4.1. Efectuar millores dels entorns naturals de les àrees de producció ecològica.
Indicador 1. Accions dirigides a augmentar plantacions lineals i zones naturalitzades a
l’interior de les finques. Concessió d’ajudes per a augmentar plantacions lineals.
S’està treballant amb el CIEF, amb la Diputació i amb ajuntaments.
Objectiu 5.1. Fer conéixer i promocionar el sistema agroalimentari de qualitat de la
Comunitat Valenciana: definició, divulgació i avaluació.
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Indicador 1. Creació de figures de qualitat noves. Denominacions d’origen protegides,
indicacions geogràfiques protegides i marques CV.
Finalment, encara que han sigut múltiples els contactes efectuats durant 2017 per a
reconéixer figures de qualitat noves (Tomata de Mutxamell, All Tendre, Confits de Casinos,
Bacora d’Albatera...), durant aquest exercici no se n’ha arribat a reconéixer formalment cap.
Sí que es van iniciar formalment els tràmits durant el 2017 per al reconeixement de la marca
CV “All Tendre”, però el reconeixement oficial es durà a terme ja el 2018.
Indicador 2. Ajudes concedides a figures de qualitat. Concessió d’ajudes a figures de qualitat
de la Comunitat Valenciana. Expedients.
El motiu de no aconseguir el 100 % que s’havia previst inicialment, és degut al fet
que l’ordre per mitjà de la qual s’auxilien part d’aquestes accions, Ordre 21/2017, es va
publicar en el DOGV en data 25.08.2017, i es va convocar mitjançant Resolució de 28 de
setembre de 2017, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la
qual es convoquen les ajudes a les activitats de promoció i informació dutes a terme per
grups de productors en el mercat interior en programes relatius a la qualitat diferenciada
inclosos en el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020
(DOGV núm. 8140, del 03.10.2017), la qual cosa va provocar que el nombre de persones
sol·licitants que van resultar finalment beneficiàries fora molt limitat.
Objectiu 9.1. Millorar la internacionalització i la posició competitiva del sector agroalimentari
amb l’objectiu d’augmentar les nostres exportacions com a base de l’economia i el
manteniment del nostre potencial productiu.
Indicador 1. Foment de la presència de les empreses de la Comunitat a l’exterior. Suport a
l’assistència a fires internacionals.
El nombre d’empreses que finalment van acudir com a coexpositores a les fires en les
quals es va participar el 2017 (Fruit Logística, Biofach, Prowein, Gourmets, Fruit Atraction,
Anuga i Iberflora), va ser 184, si bé les que van utilitzar els serveis que s’havien disposat a
la zona comuna del l’estand van ser prop de 250.
Objectiu 14.1. Augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a les
activitats agroalimentàries per a l’obtenció de productes de qualitat, l’ús de mètodes de
producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge i la
producció ecològica.
Indicadors 1 i 2. Activitats de formació professional i adquisició de capacitats.
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La no consecució dels objectius que s’havien marcat inicialment és deguda al fet que
l’ordre d’ajudes per mitjà de la qual se subvencionen activitats formatives es va publicar el
19 de desembre de 2017 (Ordre 31/2017, de 29 de novembre, 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 desenvolupament rural de la
Comunitat Valenciana 2014-2020), la qual cosa va impossibilitar convocar aquestes ajudes
l’any 2017.
Objectiu 15.1. Executar l’estratègia territorial de suport als territoris rurals.
Indicador 1. Grups d’acció local. Suport a costos d’explotació i dinamització.
S’ha corregit el valor de l’indicador valor, són 11 grups (s’ha modificat en el PDR-CV
14-20)
Indicador 2. Actuacions dirigides en el medi rural. Suport a projectes d’inversió.
Durant el 2017 no s’ha publicat l’ordre de bases i convocatòria d’ajudes, per la qual
cosa no s’ha concedit cap ajuda.
Objectiu 16.1. Abordar els problemes demogràfics que hi ha al medi rural valencià amb una
atenció especial als col·lectius de dones i de joves.
Indicador 1. Població coberta pels grups d’acció local. Àmbit d’aplicació en termes de
població potencialment afavorida.
Mitjançant la segona modificació del PDR-CV 2014-2020, aprovada en data 31
d’agost de 2017, s’ha modificat la població coberta pels GAL LEADER 14-20, i s’ha passat
d’una població de 417.495 a 420.232 habitants. Aquesta modificació té la causa en la
inclusió d’un nou municipi (s’ha passat de 330 a 331 municipis qualificats com a territori
LEADER), la qual cosa fa necessari modificar el valor de l’indicador.
Indicador 2. Municipis d’aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatiu.
Àmbit d’aplicació en termes de municipis potencialment afavorits.
Mitjançant la primera modificació del PDR-CV 2014-2020, aprovada en data 1 de
febrer de 2017, s’ha modificat el nombre de municipis d’aplicació de les estratègies de
desenvolupament local participatiu que s’han d’implementar els 11 GAL LEADER 14-20, de
manera que es passa de 330 a 331 municipis, per la qual cosa és necessari modificar el valor
de l’indicador.
Objectiu 17.4. Fomentar l’ús d’eines de transferència i divulgació noves.
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Indicador 2. Activitats de divulgació. Publicacions i eines divulgatives per al sector. Edició de
vídeos tècnics divulgatius.
S’està treballant en 7 vídeos de divulgació tècnica, però que encara no s’han divulgat
(no estan disponibles). També s’han realitzat altre tipus de vídeos de cursos, conferències,
ponències, alguns emesos en reproducció en línia, però que tampoc estan disponibles.
Programa 714.50 “Política agrària comuna i competitivitat”
Execució 155,52 %

PROGRAMA 71450 POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA I COMPETITIVITAT

OBJECTIUS
Garantir l’aplicació de la PAC a la C omunitat Valenciana i aprofitar
les possibilitats de les polítiques comunitàries. La Comunitat

OBJECTIU 1.1.

OBJECTIU 2.1.

OBJECTIU 3.1.

Valenciana s’ha de convertir en un actor present a les taules de
debat comunitari, i participar dels grups de treball de disseny de la
PAC, i per a fer-ho, cal incrementar-ne la capacitat d’estudi de les
polítiques agràries i millorar-ne els equips de gestió, mitjançant els
quals s’acumula el coneixement, i l’anàlisi de les oportunitats i de
les amenaces.
Aplicar la nova PAC , inclòs el PDR 2014-2020, amb un impacte
mediambiental positiu, que faça que l’activitat reduïsca l’impacte
negatiu de l’activitat agrària.
La nova PAC -2015 i el PDR 2014-2020 s’han d’interpretar com a
eines útils per a les explotacions, independentment de les febleses
estructurals que presenten, per això, els instruments de millora
d’estructures agràries s’han de recolzar en millores sensibles
d’aplicació de la PAC , amb l’impuls de sistemes de gestió i control
més eficients basats en noves tecnologies, que optimitzen els
recursos disponibles i doten els productes de més valor afegit,
vinculant en tot moment aquesta riquesa al territori.

%
D’EXECUCIÓ

122,50

121,95

265,71

La concentració de l’oferta en les diverses fases de la cadena
agroalimentària, prioritzant les empreses que incrementen la
participació del productor en el valor afegit de la producció, la
transformació i la comercialització, la qual cosa li permeta obtindre
rendes més dignes.
Incrementar el valor afegit en les produccions agràries i de
l’alimentació. Aconseguir una indústria agroalimentària millor

OBJECTIU 4.1.

dimensionada, competitiva, i compromesa amb valors socials i
mediambientals. Millorar la qualitat de les seues produccions i la
potenciació de la innovació i la investigació.

111,92

En general, es pot observar que l’evolució dels indicadors mostra nivells acceptables
de consecució de les expectatives inicials, però, no obstant això, es formulen els comentaris
següents:
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1) Objectiu 2.1 Aplicar la PAC nova, inclòs el PDR 2014-2020, amb un impacte
mediambiental positiu, que faça que l’activitat reduïsca l’impacte negatiu de l’activitat
agrària.
Els indicadors 1 i 2 mostren un desequilibri, ja que l’1 s’ha aconseguit amb escreix,
mentre que el 2 només s’ha aconseguit en un 65,33 %. No obstant això, tots dos es
refereixen a superfícies amb objectius mediambientals, i és evident que hi ha hagut un
transvasament d’hectàrees entre 1 i 2.
Les limitacions pressupostàries en la primera convocatòria de la Mesura 11 del PDRCV 2014-2020, han reduït les expectatives d’accedir a ajudes del PDR.
2) Objectiu 3.1. La nova PAC-2015 i el PDR 2014-2020.
L’indicador (controls efectuats per mètodes no clàssics) que s’havia previst
inicialment amb 35.000 unitats, s’ha excedit àmpliament a causa de la falta de recursos
propis en estructura de personal, la qual cosa obliga a recórrer a tècniques de control per
teledetecció. La interpretació d’aquesta ràtio permet

fer evident la incapacitat

de

l’organització per a efectuar determinades tasques, alhora que mostra la flexibilitat d’aquesta
metodologia de controls per a absorbir una càrrega de treball més gran.
2) Objectiu 4.1. Incrementar el valor afegit en les produccions agràries i de
l’alimentació. Aconseguir una indústria agroalimentària millor dimensionada, competitiva, i
compromesa amb valors socials i mediambientals. Millorar la qualitat de les seues
produccions i la potenciació de la innovació i la investigació.
L’indicador 1 revela l’estructura deficient de personal en els Serveis Centrals i,
especialment, en les seccions d’indústria de les direccions territorials, la qual cosa ha limitat
l’execució de la mesura. A més, la convocatòria 2017 no es va poder resoldre dins del
termini previst (es resoldrà el març de 2018).
Aquestes deficiències generen altres perjudicis econòmics a les arques de la
Generalitat i a les persones beneficiàries.
Programa 442.90 “Prevenció d’incendis forestals”
Execució: 141,81 %

PROGRAMA 44290 PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Disminuir el nombre d’incendis forestals per causes humanes.

%
D’EXECUCIÓ
135,62
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OBJECTIU 1.2.

Minimitzar la superfície afectada pels incendis.

OBJECTIU 2.1.

Dotar de nous recursos materials permanents destinats a l’educació
ambiental.

0,00

OBJECTIU 2.2.

Diversificar i actualitzar els diversos instruments materials
d’educació ambiental.

0,00

OBJECTIU 3.1.

Acostar la problemàtica de la sostenibilitat i el canvi climàtic a la
ciutadania i promocionar hàbits i pràctiques sostenibles.

210,84

OBJECTIU 3.2.

Impulsar l’educació ambiental amb la col·laboració i coordinació del
conjunt de l’Administració de la Generalitat i altres administracions.

226,50

OBJECTIU 4.1.

Formar especialistes, persones expertes i formadors i formadores
en medi ambient.

202,00

217,73

Objectiu 1.1. Disminuir el nombre d’incendis forestals per causes humanes.
Indicador 1. Elaboració de documents de difusió sobre prevenció d’incendis.
El Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis Forestals
té entre els seus objectius augmentar la implicació de la societat en els diversos aspectes de
la prevenció d’incendis forestals.
Per a aconseguir-ho, desenvolupa una campanya específica de conscienciació i
sensibilització dirigida a persones residents d’urbanitzacions, pobles i nuclis rurals dispersos
que es troben dins de sòl forestal o limitant-hi.
Per a la conscienciació del veïnat resident en aquestes urbanitzacions i per al públic
general s’ha editat un fullet per a informar sobre la protecció de les cases i les urbanitzacions
davant de possibles incendis a zones d’interfície pròxima a les àrees limítrofes a zona
forestal. Es tracta d’una GUIA INFORMATIVA AMB RECOMANACIONS DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS I AUTOPROTECCIÓ EN URBANITZACIONS.
Edició del fullet JARDINERIA DE BAIXA INFLAMABILITAT PER A LES ZONES
D’INTERFÍCIE URBÀ-FORESTAL, destinat al públic general per tal sensibilitzar-lo sobre
models de jardins que dificulten la propagació del foc per la distribució estratègica de plantes
i arbres, i per la utilització d’espècies menys inflamables.

Indicador 2. Aprovació i/o revisió dels plans locals de cremes.
El 2017, s’han aprovat o revisat els plans locals de cremes (PLC) següents:
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Núm.
1
2
3
4
5

Municipi
Aielo de Rugat
Aigües
Alberic
Benaguasil
la Vila Joiosa

Província
València
València
València
València
Alacant

Indicador 3. Subvencions de projectes de voluntariat mediambiental.
S’han convocat, per a l’exercici 2017, les subvencions destinades al voluntariat
ambiental, les bases reguladores de les quals estan contingudes en l’Ordre 21 /2016, de 2
d’agost, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural.
S’han subvencionat les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció
d’incendis forestals, campanyes de sensibilització, d’educació i conscienciació a les persones
visitants d’espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides al control i la informació de
visitants, al control del compliment de les diverses normatives aplicables, a la vigilància
dimissòria i a l’aplicació de programes d’educació ambiental amb una incidència especial en
el coneixement del medi forestal.
Mitjançant la Resolució de 21 de març de 2017, de la consellera d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions
destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2017, es
financien les subvencions amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses de la
Generalitat per a l’exercici 2017, aprovat per la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de
pressupostos

de

la

Generalitat

per

a

l’exercici

2017.

Aplicació

pressupostària

12.03.04.442.90.4, línia de subvenció: S1337000, consignació pressupostària: 400.000,00 €
Els projectes presentats, liderats per entitats socials d’índole diversa (ambientalistes,
juvenils, esportives, culturals...), entre les finalitats de les quals està la defensa i la
conservació de la naturalesa i l’educació ambiental, així com per ajuntaments de la
Comunitat Valenciana, impliquen més de 3300 persones voluntàries a l’any en projectes
dirigits a la prevenció d’incendis forestals, en campanyes de sensibilització i conscienciació
ciutadana, en conservació de la biodiversitat i dels espais naturals, i en la defensa del medi
forestal.
S’ha concedit ajudes a 79 projectes dels 90 que finalment s’han presentat, i s’han
desestimat o no admés a tràmit 11 sol·licituds, bé per falta de documentació o bé per
problemes en la tramitació telemàtica dels expedients. Territorialment, s’han concedit ajudes
a 34 projectes dels 40 presentats per municipis, organitzacions o entitats de voluntariat de la
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província d’Alacant. A Castelló s’han subvencionat 9 dels 11 projectes presentats. Per la seua
banda, a la província de València s’han finançat 36 dels 39 projectes presentats.
Indicador 4. Informes estadístics.
S’ha emés un informe mensual (el butlletí Espurna), que s’ha penjat en la pàgina web de la
Direcció General.
http://www.agroambient.gva.es/ca/web/prevencion-de-incendios/boletines-espurna
A més d’aquest informe, periòdicament s’emeten diversos informes estadístics d’incendis
forestals, principalment a demanda d’ajuntaments, ciutadania, altres departaments de la
Generalitat, etc.
Indicador 5. Incendis investigats.
Els agents mediambientals que formen part del grup operatiu d’investigació
d’incendis forestals (GOIIF), han emés un total de 614 informes d’investigació.
En els supòsits de causa humana, s’han emés els corresponents informes de causa
preliminars i definitius, i s’han traslladat en tots els casos a les fiscalies provincials. En cada
cas concret en què hi havien actuacions judicials, s’ha remés informe definitiu dirigit al jutjat
competent.

Província
Alacant
Castelló
València
Total

Investigació
prèvia
73
38
154
265

Investigació
definitiva
81
60
208
349

Quant a la participació en procediments judicials per delicte d’incendi com a perits,
testimonis perits o testimonis policials, hi ha hagut 21 compareixences: 4 corresponen a
Alacant, 3 a Castelló i 14 a València.
Indicador 6. Unitats de prevenció gestionades.
S’han gestionat un total de 111 unitats de prevenció, totes integrades en el Pla de
vigilància preventiva davant del risc d’incendis forestals, encomanat a l’empresa pública
VAERSA. El nombre d’unitats ha variat, atés que s’ha buscat augmentar la presència en el
temps dels recursos. Per tant, s’ha incrementat el nombre d’hores de contractació dels
treballadors i s’han unificat algunes unitats per tal d’aconseguir-ho. El resultat és un
increment en el nombre d’hores de treball anual d’aquestes unitats.
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Indicador 7. Observatoris forestals gestionats.
S’han gestionat un total de 67 observatoris forestals, integrats en el Pla de vigilància
preventiva davant del risc d’incendis forestals, encomanat a l’empresa pública VAERSA. S’ha
incrementat el nombre d’hores de treball anual dels observatoris, i se n’ha ajustat la
presència.
Indicador 8. Unitats tècniques gestionades.
S’ha gestionat 1 unitat tècnica UT902, integrada en el Pla de Vigilància Preventiva
davant del risc d’incendis forestals, encomanat a l’empresa pública VAERSA.
Indicador 9. Participants en meses de concertació postincendi forestal.
Actualment hi ha SET MESES ACTIVES, que corresponen als incendis de LA VALL
D’EBO, BOLBAIT, CARACAIXENT, ARTANA, CALLOSA D’EN SARRIÀ, XÀBIA i GATOVA, i en les
quals han participat més de 423 persones.

Incendi

Vall d’Ebo

Bolbaite

Carcaixent

Artana

Callosa d’en Sarrià
Benitatxell

Gàtova

Tipus de taula

Data

Lloc

Assistents

Preparatòria

15/10/2015

Pego

22

Acord de constitució

10/12/2015

l’Atzúbia

15

Grup de treball redacció

25/02/2016

Pego

8

Plans prevenció
Seguiment grup de treball

01/12/2016

Pego

15

Actuacions efectuades

18/05/2017

Pego

17

Formació voluntariat

10/06/2017

Pego

7

Preparatòria

20/07/2016

Bolbaite

21

Acord de constitució

05/10/2016

Bolbaite

15

Actuacions efectuades

04/05/2017

Chella

18

Preparatòria i acord

21/07/2016

Carcaixent

37

Acord de constitució

29/09/2016

Carcaixent

37

Actuacions efectuades

16/05/2017

Carcaixent

20

Preparatòria i acord

20/10/2016

Alcudia de Veo

37

Seguiment grup de treball

15/02/2017

Eslida

19

Actuacions efectuades

10/05/2017

Tales

17

Preparatòria i acord

17/11/2016

Callosa d’en Sarrià

25

Preparatòria i acord

24/11/2016

Xàbia

26

Seguiment grup de treball

26/05/2017

Xàbia

30

Preparatòria i acord

27/07/2017

Gàtova

37

Seguiment grup de treball

27/11/2017

Segorbe

19

Objectiu 1.2. Minimitzar la superfície afectada pels incendis.
Indicador 1. Seguiment de plans de prevenció de demarcació forestal.
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S’ha efectuat el seguiment dels 11 plans de prevenció d’incendis forestals de
demarcació forestal que hi ha a la Comunitat Valenciana, dins del servei encomanat a
l’empresa pública VAERSA “Seguiment i desenvolupament de la planificació de prevenció
d’incendis forestals de la Comunitat Valenciana” (CNCA16/0304/27 i CNCA17/0304/39).
Indicador 2. Revisió de plans de prevenció de demarcació.
No s’ha fet cap revisió de plans de prevenció de demarcació.
Indicador 3. Aprovació de plans locals de prevenció.
Durant l’any 2017 es van aprovar 8 plans locals de prevenció d’incendis forestals
(PLPIF).

MUNICIPI
PROVÍNCIA
Benifairó de les Valls
València
Alcalà de Xivert
Castelló
Xixona
Alacant
Benaguasil
València
Ibi
Alacant
Agres
Alacant
L’Alfás del Pi
Alacant
Tàrbena
Alacant

RESOLUCIÓ
2017/9386
2017/7902
2017/7917
2017/7424
2017/7165
2017/1118
2017/1124
2017/1121

DATA
04/10/17
09/08/17
17/08/17
08/08/17
17/07/17
19/01/17
19/01/17
19/01/17

DOGV
8173
8131
8127
8106
8105
7983
7985
7984

DATA
20/11/17
20/09/17
14/09/17
16/08/17
14/08/17
20/02/17
22/02/17
21/02/17

Indicador 4. Silvicultura preventiva.
S’han efectuat un total de 276,33 hectàrees de silvicultura preventiva, associada al
manteniment d’àrees tallafocs, treballs de desbrossament i manteniment d’àrees de
discontinuïtat, podes i retirada d’arbrat mort o cremat, condicionament de combustibles
forestals, etc.
Indicador 5. Manteniment de camins forestals.
S’han realitzat un total de 702,583 quilòmetres de manteniment de camins forestals,
en els quals s’han dut a terme diverses actuacions com ara perfilat, compactació, reg, neteja
de cunetes, aportació de materials, correcció de vessants, retirada de pedres, construcció de
capa de rodament, guals, passos d’aigua, etc.
Indicador 6. Manteniment de punts d’aigua.
S’ha efectuat la revisió i el manteniment dels 464 dipòsits específics d’extinció
d’incendis forestals gestionats per la Generalitat. En un total de 55 dipòsits s’han dut a
terme, a més, treballs de millora per a assegurar-ne l’operativitat o la conservació (canvi
d’arquetes, claus, arrebossats, pintat, reposició d’elements, etc.).
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Objectiu 2.1. Dotar de recursos materials permanents nous destinats a l’educació ambiental.
Indicador 1. Redacció del Pla estratègic del CEACV.
Ha quedat en la Guia d’acció per a l’EA-EAR i en els compromisos que se’n deriven
per al CEACV.
Indicador 2. Redacció del pla de voluntariat ambiental.
No s’ha dut a terme, es pretén efectuar l’any 2018.
Objectiu 2.2. Diversificar i actualitzar els diversos instruments materials d’educació
ambiental.
Indicador 1. Disseny i execució d’una exposició permanent sobre sostenibilitat.
No s’ha dut a terme, es pretén efectuar l’any 2018/2019.
Indicador 2. Disseny i execució d’una exposició itinerant sobre canvi climàtic.
Finalment es va realitzar una exposició itinerant sobre consum responsable (“LES
CLAUS DEL CANVI”).
Objectiu 3.1. Acostar la problemàtica de la sostenibilitat i el canvi climàtic a la ciutadania i
promocionar hàbits i pràctiques sostenibles.
Indicador 1. Accions d’informació, comunicació, sensibilització

i

formació

per a la

sostenibilitat efectuades a diversos col·lectius socials i als agents econòmics.
El CEACV desenvolupa diversos programes amb la finalitat de fer arribar al conjunt
de la societat els elements que permeten a la ciutadania conéixer millor els aspectes que
afecten el medi ambient i com poden millorar la seua relació amb aquest.
Al llarg de tot el període anual es duen a terme diverses línies de treball relacionades
amb la informació, la comunicació, la sensibilització i l’educació ambiental en diversos
camps.
Aquestes línies de treball es concreten en una oferta d’activitats sobre el medi
ambient i la sostenibilitat. Aquests programes de diverses temàtiques, s’ajusten en un
calendari, en el qual les activitats que es duen a terme giren al voltant d’un tema concret des
d’un enfocament sistèmic del medi ambient. Aquestes activitats, les dissenya i imparteix el
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personal del CEACV, adequant-les al tipus de persones participants i als objectius específics
que es plantegen.
També es duen a terme programes especials que responen a necessitats particulars
de les persones participants.
Les persones destinatàries d’aquestes accions i activitats són molt variades: escolars
de tots els nivells, universitaris i universitàries, associacions, grups familiars, grups de
tercera edat, etc.
L’oferta

inclou

activitats

independents

que

responen

a

diversos

àmbits

d’aprenentatge i es duen a terme durant tot l’any, i activitats incloses en programes
específics que es desenvolupen en períodes concrets.
A més, el CEACV desenvolupa altres programes de comunicació i educació ambiental
que no es duen a terme directament a les seues instal·lacions, com els programes “TIN LES
CLAUS”, “LLARS VERDES”, etc.
L’ús de les xarxes socials també és una via per a acostar al conjunt de la societat
diversos aspectes de caràcter ambiental amb la finalitat d’aconseguir una conscienciació i
una reflexió ciutadana sobre els aspectes que s’inclouen en els missatges enviats. El CEACV,
en concret, realitza una tasca contínua d’enviament d’informacions ambientals diverses per
mitjà de les xarxes socials en què participa (Facebook i Twitter), en les quals disposa de
centenars d’interlocutors.
El Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis Forestals
ha realitzat la CAMPANYA D’INFORMACIÓ PER A PREVINDRE I REDUIR EL RISC D’INCENDI
FORESTAL EN LA INTERFÍCIE URBÀFORESTAL. Des de Setmana Santa fins a finals de
setembre, s’han dut a terme 28 de xarrades informativodivulgatives (3 a Alacant, 5 a
Castelló i 20 a València), dirigides a 93 urbanitzacions/disseminats amb un risc d’incendi més
elevat (aproximadament unes 110) i més de 50 ajuntaments, amb 623 participants en total.
L’objectiu és una campanya informativodivulgativa dirigida a les persones que
resideixen a urbanitzacions situades damunt de terreny forestal o limítrofes a aquest, i a
l’ampli col·lectiu de població estrangera que resideix o que eventualment passa les seues
vacances en aquests llocs, per mitjà de la celebració de sessions informatives (xarrades) de
sensibilització i conscienciació sobre el risc que comporta viure en aquesta zones, les
mesures més eficaces que es poden adoptar per a previndre/minimitzar el risc d’incendis i
fomentar l’autoprotecció, per tal d’anticipar-se al sinistre.
Indicador 2. Participants en les accions anteriors. (Vegeu l’indicador 1).
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Indicador 3. Accions de divulgació de temes relacionats amb la sostenibilitat en temes
socials. (Vegeu l’indicador 1).
Objectiu 3.2. Impulsar l’educació ambiental amb la col·laboració i coordinació del conjunt de
l’Administració de la Generalitat i altres administracions.
Indicador 1. Accions en matèria d’educació ambiental (reunions, cursos, seminaris, tallers,
etc.).
El Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis Forestals
ha dut a terme accions per a col·lectius o entitats concretes, com ara les dirigides a les
associacions del voluntariat ambiental i a les empreses agroforestals de la Comunitat
Valenciana i la campanya d’informació ciutadana #Stopalfoc.
La 1a Jornada per a PIMES i Empreses Agroforestals Valencianes es va celebrar el
passat 18 de desembre per iniciativa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, i pretenia afavorir un espai
de diàleg directe entre l’Administració i les petites i mitjanes empreses que ens conduïsca de
manera sostenible a l’ordenació del territori forestal. Amb aquest document de conclusions
de la jornada es pretén proposar directrius a la Generalitat Valenciana orientades a afavorir
el desenvolupament econòmic i empresarial de les PIMES valencianes vinculades al món
rural, així com els vincles entre els diversos actors que en conformen el sector. En total, en
la jornada, van participar més de 108 persones de més de 25 empreses, professionals
autònoms, personal tècnic de diverses administracions, del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Forestals, del Col·legi Oficial d’Enginyers de Forests, del Col·legi Professional
d’Ambientòlegs i del Col·legi Oficial de Biòlegs, així com de l’Associació Valenciana
d’Empreses Forestals (AVEFOR), de l’Associació Espanyola d’Empreses Forestals (ASEMFO), i
de l’Associació de Propietaris Forestals del Massís del Caroig i Muntanyes d’Alacant (AFOCA),
entre altres.
El 5 de desembre de 2017 es va celebrar la 2a Trobada del Voluntariat Ambiental,
que va ser una iniciativa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural per a afavorir un espai de diàleg directe entre l’Administració i les
associacions de voluntariat ambiental.
L’objectiu fonamental va ser avançar en la constitució de la Xarxa de Voluntariat en
una jornada participativa, en la qual es va informar sobre les ajudes convocades i es va
oferir la possibilitat a les associacions perquè donen visibilitat als seus projectes i plantegen
els seus dubtes. Durant la jornada es va donar cabuda a diverses associacions que van
aportar la seua experiència.
La

Campanya

de

conscienciació

ciutadana

en

prevenció

d’incendis

forestals

encapçalada pel lema “Stop al Foc. La teua actitud pot marcar la diferència”.
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La campanya, que es va executar en dues fases, va centrar els seus missatges en la
importància d’evitar conductes de risc en l’ús del foc que puguen provocar una ignició i de
tindre actituds cíviques responsables davant dels incendis forestals.
Per a difondre-la, es va desplegar una estratègia de comunicació àmplia en diversos
mitjans: televisió, ràdio, premsa escrita, publicitat exterior (cartells, tanques i autobusos
urbans), mitjans en línia…
En televisió es van efectuar 7.993 insercions d’un espot de 20” de durada o
sobreimpressions del l’etiqueta de la campanya en 21 televisions d’abast local, comarcal i
autonòmic durant 90 dies, des del 26 de juny al 24 de setembre de 2017 (pressupostos de
Presidència).
En ràdio, es van dur a terme 1.814 insercions durant 99 dies en 12 emissores, entre
el 4 d’abril i el 24 de setembre de 2017 (pressupostos de Presidència).
Es van efectuar 456 insercions en 9 mitjans de comunicació escrita de tiratge
autonòmic i/o provincial. Hi ha hagut insercions del cartell divulgatiu de la campanya tots els
dies de durada de la campanya (pressupostos de Presidència).
Es van realitzar 37 insercions diàries (durant 95 dies) en altres mitjans en línia, la
qual cosa ha implicat un total de 3.515 missatges llançats ininterrompudament durant 95
dies (pressupostos de Presidència).
Es van instal·lar 16 tanques publicitàries, de 8 x 3 metres, en altres emplaçaments
estratègics, on l’afluència per desplaçament de la població cap a àrees de muntanya o zones
forestals és massiva (7 tanques a les eixides de València, 4 a Alacant, 3 a Castelló i 2 a Elx).
Des de juny fins a juliol, 6 línies d’autobusos urbans de les ciutats de València,
Castelló, Alacant i Elx (en concret 6 línies: 2 línies de l’EMT a València i 1 línia en la resta de
poblacions) van difondre els missatges en la part posterior i els laterals dels autobusos.
A València i la seua àrea metropolitana, entre el 26 de juny i el 24 de setembre, en
tota la flota de 450 autobusos, es va emetre un espot de 20” cada 15 minuts (el que ha
implicat una emissió de 16 hores al dia) en el seu circuit tancat de televisió: BUSSI
(pressupostos de Presidència).
En la xarxa de METROVALÈNCIA es van instal·lar, entre l’11 de juliol i el 31 d’agost,
cartells informatius de la campanya en vint estacions de la xarxa: Àngel Quimera (2 cartells),
av. del Cid, Bailén, Beniferri, Benimaclet, Campanar-La Fe (2 cartells), Colón, Empalme (2
cartells), Estadi del Llevant, Facultats (2 cartells), Foios, Jesús, Mislata, Mislata-Almassil,
Sant Isidre i Túria.
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Indicador 2. Participants de les meses de concertació post-incendi forestal.
Actualment hi ha SET MESES ACTIVES, que corresponen als incendis de LA VALL
D’EBO, BOLBAIT, CARACAIXENT, ARTANA, CALLOSA D’EN SARRIÀ, XÀBIA i GATOVA, en les
quals han participat més de 423 persones.
Objectiu 4.1. Formar especialistes, persones expertes i formadors i formadores en medi
ambient.
Indicador 1. Accions formatives (cursos, seminaris, tallers etc.) efectuades.
La formació de persones especialistes i expertes en el camp ambiental, i més
concretament en el de la comunicació i l’educació ambiental és bàsica per a aconseguir
difondre, estendre i amplificar d’una manera progressiva els aspectes que han d’arribar al
conjunt de la ciutadania per a tractar d’aconseguir una societat més sostenible i
ambientalment responsable.
El CEACV desenvolupa un programa formatiu gratuït amb diverses modalitats:
presencial, semipresencial i en línia.
L’objectiu del programa de formació del CEACV és proporcionar coneixements i
experiències pràctiques que ajuden a ampliar els recursos de l’alumnat per a desenvolupar
activitats d’educació ambiental i de gestió de medi ambient, aprofitant l’experiència del
CEACV.
Aquestes accions formatives, les desenvolupa i imparteix majoritàriament el personal
tècnic mateix del CEACV, encara que una part es fa en col·laboració amb altres entitats i
professionals.
Anualment es fan diversos cursos en plataformes de formació en línia: en la
plataforma e-formació de la Generalitat (SAPS i Campus Ambiental) i en la plataforma
Moodle en col·laboració amb els CEFIRE. Aquests cursos són de caràcter digital o
semipresencial.
També de manera anual, el CEACV organitza i desenvolupa un programa de formació
presencial que s’imparteix íntegrament a les instal·lacions del centre.
A més, el CEACV col·labora des de fa ja anys amb diverses entitats educatives per a
completar la formació especialitzada en temes ambientals del seu alumnat. Aquest alumnat
realitza pràctiques formatives en les instal·lacions del CEACV amb diverses funcions i
tipologies de treball. Entre les entitats amb les quals es col·labora, hi ha, entre altres, les
universitats valencianes i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

188

Puntualment i a demanda, s’organitzen accions formatives per a col·lectius o entitats
concretes. L’organització, coordinació i desenvolupament d’aquestes accions és a càrrec del
CEACV mateix, i les imparteix el seu personal. Els continguts sempre estan relacionats amb
temàtiques ambientals i d’educació ambiental. Entre els col·lectius als quals s’han dirigit
accions d’aquest tipus trobem, entre altres: la Creu Roja, el col·lectiu d’agents ambientals
(per mitjà de l’IVAP), etc.
Indicador 2. Participants de les accions de formació. (vegeu l’indicador 1).
Indicador 3. Hores de formació. (vegeu l’indicador 1).
Programa 714.20 “Ordenació i millora de la producció agrària”
Execució: 112,02 %

PROGRAMA 71420 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

Potenciar estructures productives competitives. Afavorir la incorporació

OBJECTIU 1.1.

d’agricultors que revitalitzen l’agricultura de la Comunitat Valenciana
donant suport a les seues iniciatives de millora i als projectes de
consolidació de les explotacions i de millora de la seua viabilitat
econòmica.

OBJECTIU 1.3.

Reconvertir cultius per a incrementar la productivitat i la competitivitat.

OBJECTIU 2.2.

Incrementar l’assegurament de les produccions agràries com a mesura per
a l’estabilització de rendes.

82,40

91,33
162,33

A continuació, s’indiquen els indicadors relatius als objectius inclosos en el
pressupostos del 2017 que han tingut una execució diferent a la que s’havia previst.
Objectiu 1.1. Potenciar estructures productives competitives. Afavorir la incorporació
d’agricultors i agricultores que revitalitzen l’agricultura de la Comunitat Valenciana donant
suport a les seues iniciatives de millora i als projectes de consolidació de les explotacions i de
millora de la seua viabilitat econòmica.
Indicador 1. Incorporació de joves agricultors i agricultores.
Aquest indicador es refereix a l’ajuda a la instal·lació de joves agricultors i
agricultores cofinançada per la Generalitat Valenciana per mitjà de la línia pressupostària
X7295000: Finançament operacions corrents de l’AVFGA. L’objectiu de 250 joves inclosos en
els pressupostos del 2017 es va estimar a partir del pressupost de 10.000.000 EUR de la
convocatòria 2016 d’aquesta mesura. Finalment, en l’últim trimestre de 2016 es va resoldre
la concessió de l’ajuda a 244 joves, que disposaven de 9 mesos per a complir els requisits
per tal d’acreditar la seua instal·lació efectiva i accedir al primer pagament de l’ajuda.
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Finalment, només 206 joves han acreditat aquesta instal·lació efectiva, després que la resta
haja renunciat a l’ajuda o no n’haja complit els requisits reglamentaris.
Objectiu 1.3. Reconvertir cultius per a incrementar la productivitat i la competitivitat
Indicador 1. Superfície de vinyes acollida a plans de reestructuració.
Aquest indicador es refereix a l’ajuda a la reestructuració i reconversió de vinyes.
L’objectiu de 900 es va estimar a partir dels plans plurianuals aprovats el 2015, el 2016 i el
2017, amb execució prevista el 2017. Després de la renúncia d’alguns viticultors, finalment
la superfície reestructurada en aquest exercici ha sigut de 822 ha.
Objectiu 2.2. Incrementar l’assegurament de les produccions agràries com a mesura per a
l’estabilització de rendes.
Indicador 1. Impuls a la contractació de l’assegurança agrària.
La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
du a terme labors de promoció i suport a la contractació d’assegurances agràries com a l’únic
instrument que té l’administració per a garantir els ingressos dels agricultors i ramaders a
través línia pressupostària S309200, que implica un estímul per a la seua contractació a fi de
garantir la rendibilitat de les explotacions agràries, sobretot en els cultius com ara l’olivera i
l’ametler, o en la ramaderia, en què l’assegurament no és una pràctica habitual. Com a
resultat d’aquestes accions de foment s’ha aconseguit superar àmpliament els objectius que
s’assenyalaven en els pressupost del 2017.
Programa 512.10 “Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i
depuració d’aigües”
Execució: 109,44 %
PROGRAMA 51210 GESTIÓ I INFRAESTRUCTURES DE RECURSOS
HIDRÀULICS, SANEJAMENT I DEPURACIÓ D’AIGÜES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 2.1.

Garantir el proveïment total d’aigua potable en quantitat i qualitat a
totes les poblacions de la C omunitat Valenciana.

120,00

OBJECTIU 3.1.

Disminuir el risc d’inundacions a les poblacions de la C omunitat
Valenciana.

108,33

OBJECTIU 4.1.

C ontribuir a la construcció i millora d’infraestructures hidràuliques
promogudes per entitats locals.

100,00

En aquest programa s’han aconseguit tots els objectius que s’havien previst.
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Programa 711.10 “Direcció i Serveis Generals”
Execució: 105,91 %

PROGRAMA 71110 DIRECCIÓ i SERVEIS GENERALS

OBJECTIUS
OBJECTIU 2.1.

Obtindre, analitzar i fer el seguiment i la difusió de les estadístiques
agroalimentàries de la C omunitat Valenciana.

%
D’EXECUCIÓ
105,91

Indicador 1. Parcel·les investigades en camp per a determinar superfícies de cultiu a la
Comunitat Valenciana: 96,1 %
Quan s’investiga en camp, s’elaboren uns pressupostos sobre la base d’unes
parcel·les que es volen analitzar. La visita pot oferir més o menys parcel·les en relació a les
que s’havien previst inicialment per: obres públiques que fan desaparéixer parcel·les,
arrancades, modificacions de fites per fusió o per divisió, etc.
Indicador 3. Publicació web d’informes setmanals dels preus agraris a la Comunitat
Valenciana: 96,3 %
Per error es va introduir la dada de 54. L’any té 52 setmanes. Que és el nombre
d’informes fets i publicats.
Indicador 5. Publicació web d’informes mensuals de conjuntura de mercats a la Comunitat
Valenciana: 16,7 %
Es va plantejar la possibilitat de publicar un informe de conjuntura de mercat
mensual per a la proposta de creació dels llocs de treball: “Informador de conjuntura i
cultius”, però per a Castelló i València no es va dur a terme.
Programa 531.10 “Estructures agràries”
Execució: 101,11 %
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PROGRAMA 53110 ESTRUCTURES AGRÀRIES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Augmentar la renda dels i les agricultores, i dels i les habitants del
medi rural, i millorar la seua qualitat de vida, mitjançant el
desenvolupament de les estructures agràries i el foment del
patrimoni natural.

166,67

OBJECTIU 2.1.

Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a ferles més rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions
integradores.

140,00

OBJECTIU 3.1.

Incrementar la competitivitat de les nostres explotacions agràries:
programes de modernització i millora d’explotacions agràries.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Efectuar un estalvi i una racionalització en la gestió i l’aprofitament
dels recursos hídrics.

0,00

OBJECTIU 5.1.

Optimitzar l’ús i la gestió dels recursos hídrics disponibles per al
reg.

100,00

OBJECTIU 6.1.

Modernitzar els regadius mitjançant la racionalització i l’estalvi de
recursos hídrics, així com amb l’optimització de l’eficiència hídrica i
energètica de les inversions executades.

100,00

Objectiu 1.1. Augmentar la renda dels agricultors i agricultores, i dels i les habitants del medi
rural, i millorar la seua qualitat de vida, mitjançant el desenvolupament de les estructures
agràries i el foment del patrimoni natural.
Indicador 1. Condicionament de camins rurals.
Valor expedients: 3.
Execució a 31/12/2017: 6
Percentatge d’execució: 166,67 %
Per mitjà d’aquest indicador s’han valorat el nombre d’expedients relatius a les obres
en camins rurals i altres infraestructures agràries.
Es tenia la previsió de dur a terme tres actuacions per procediment obert de
contractació, però s’han dut a terme dues actuacions més mitjançant encàrrecs de gestió, la
qual cosa ha permés agilitzar-ne la tramitació i executar-les en l’exercici 2017.
Objectiu 2.1. Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a fer-les més
rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions integradores.
Indicador 1. Foment de les actuacions integradores dirigides a les cooperatives de la
Comunitat Valenciana.
Valor expedients: 5.
Execució a 31/12/2017: 7
Percentatge d’execució: 140 %
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Per mitjà d’aquest indicador s’han valorat el nombre d’expedients que s’han destinat
a fomentar la fusió, la integració i la intercooperació de les cooperatives perquè s’adeqüen
millor a la conjuntura del comerç actual.
S’han considerat els expedients de la convocatòria d’ajudes 2017 i alguns expedients
de valor econòmic escàs que provenien de concessions efectuades el 2011 i que finalitzaven
l’any 2017.
Objectiu 3.1. Incrementar la competitivitat de les nostres explotacions agràries: programes
de modernització i millora d’explotacions agràries.
Indicador 1. Redactar un programa de consens de modernització i millora de les explotacions
agràries.
Valor expedients: 1
Execució a 31/12/2017: 1
Percentatge d’execució: 100 %
Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat la realització d’un estudi i anàlisi de
l’avantprojecte de la Llei d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana.
Objectiu 4.1. Efectuar un estalvi i una racionalització en la gestió i l’aprofitament dels
recursos hídrics
Indicador 1. Elaboració de plans d’obres
Valor expedients: 1
Execució a 31/12/2017: 0
Percentatge d’execució: 0 %
Per mitjà d’aquest indicador es valorava l’elaboració i redacció d’un pla nou d’obres
d’infraestructures de modernització de regadius en una comarca, però la falta de seguretat
en la disponibilitat d’aigua per a reg, així com la manca d’acord de les diverses entitats de
reg afectades sobre les solucions tècniques que s’han d’adoptar, han impedit que es puga
acordar la solució tècnica adequada i les infraestructures agràries necessàries que cal
desenvolupar, per la qual cosa no s’ha pogut finalitzar l’elaboració del pla d’obra mencionat.
Objectiu 5.1. Optimitzar l’ús i la gestió dels recursos hídrics disponibles per al reg
Indicador 1. Ordre de convocatòria d’ajudes
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Valor expedients: 1
Execució a 31/12/2017: 1
Percentatge d’execució: 100 %

S’ha publicat i tramitat una convocatòria nova d’ajudes a entitats de reg per al
foment de la utilització racional de l’aigua en els aprofitaments hidràulics i regadius.
Objectiu 6.1. Modernitzar els regadius mitjançant la racionalització i l’estalvi de recursos
hídrics, així com amb l’optimització de l’eficiència hídrica i energètica de les inversions
executades
Indicador 1. Ordre de selecció d’inversions en regadius en el PDR.
Valor expedients1
Execució a 31/12/2017: 1
Percentatge d’execució: 100 %
S’ha publicat l’Ordre que regula el procés de selecció d’inversions proposades per les
comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament
d’operacions de modernització de regadius en el marc del programa de desenvolupament
rural de la Comunitat Valenciana, i es va publicar també la resolució de la convocatòria per a
la presentació d’aquestes sol·licituds d’inversió en modernització de regadius.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el
100 %
Programa 442.50 “Canvi climàtic i qualitat ambiental”

Execució: 85,81 %

PROGRAMA 44250 CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 1.2.
OBJECTIU 1.3.

Previndre la producció de residus i, si escau, potenciar la recollida
selectiva i la valorització.
Garantir la gestió correcta dels residus mitjançant la implantació de
les infraestructures previstes en els plans zonals i en altres
sistemes de planejament.
Potenciar la prevenció, la preparació per a la reutilització, el
reciclatge o altres formes de valorització, inclosa la
valoració energètica.

%
D’EXECUCIÓ
101,96
97,06
82,73
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OBJECTIU 2.1.

Millorar l’entorn ambiental i paisatgístic restaurant els espais
degradats.

67,86

OBJECTIU 3.1.

Previndre i corregir la contaminació atmosfèrica causada per les
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a abocadors.

80,04

OBJECTIU 4.1.

Facilitar la gestió administrativa als operadors econòmics.

110,00

OBJECTIU 5.1.

Previndre, estudiar, controlar, vigilar i corregir la contaminació
acústica.

101,38

OBJECTIU 6.1.

Fomentar tecnologies netes i sistemes de gestió que milloren la
relació entre l’activitat industrial i el medi ambient.

80,46

OBJECTIU 6.2.

Fomentar el control integrat de la contaminació.

18,43

OBJECTIU 7.1.

Dur a terme actuacions en matèria de control de les emissions
atmosfèriques.

80,00

OBJECTIU 8.1.

Aplicar el règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle a la C omunitat Valenciana.

100,00

OBJECTIU 8.2.

Fer el seguiment del desenvolupament de l’Estratègia valenciana
davant del canvi climàtic.

100,00

OBJECTIU 9.1.

Dur a terme la vigilància i el control de la qualitat de l’aire
mitjançant la Xarxa Valenciana de Vigilància i C ontrol de la
C ontaminació Atmosfèrica a fi d’avaluar el compliment dels
objectius de qualitat de l’aire relatius a la salut, la vegetació i els
ecosistemes.

95,63

En aquest programa no s’ha aconseguit la totalitat dels objectius del pressupost del
2017 a causa de la falta de mitjans personals, així com de mitjans materials. D’altra banda,
cal assenyalar que no es disposa de les aplicacions informàtiques sol·licitades i no s’han
efectuat les actualitzacions necessàries per a poder agilitzar les tasques administratives.
En relació amb el compliment del programa pressupostari en matèria de gestió de
residus i dels indicadors establits per al programa 442.50 en l’exercici 2017, cal indicar el
següent:
• Respecte a l’objectiu 1.1 (indicadors 1 i 3), no s’han aconseguit els objectius que
s’havien previst, ja que els resultats depenen de les inversions dels municipis per a la
implantació i foment de la recollida separada de residus municipals, en el desenvolupament
de les seues competències. Enguany, el 2017, la Generalitat Valenciana, en l’àmbit de les
seues competències, ha subministrat contenidors als municipis per a la recollida separada de
bioresidus. No obstant això, el lliurament d’aquests s’ha fet a la fi del 2017, per tant, la
implantació de la recollida separada de bioresidus no ha sigut efectiva als municipis que
preveuen dur-la a terme. En qualsevol cas, es posa de manifest que s’ha d’implementar un
nombre de campanyes de comunicació i sensibilització per a la prevenció i/o recollida
separada de residus.
• Respecte a l’objectiu 1.2 (indicador 1, Quantitat de residus tractats en les
instal·lacions de la Comunitat Valenciana) s’aconsegueixen pràcticament les previsions de
tractament, encara que les deficiències d’algunes instal·lacions a la província d’Alacant han
provocat que alguns residus domèstics s’hagen destinat a instal·lacions situades a Múrcia.
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• Respecte a l’objectiu 1.3 (indicador 1, Quantitats recuperades de residus
domèstics) no ha aconseguit els valors esperats, d’una banda, a causa de la falta
d’inversions en algunes instal·lacions de tractament (Reciclase-Onda, Elx, El Campillo) o
l’estat de remodelació d’altres (Guadassuar, Villena). En qualsevol cas, es constata la
necessitat d’efectuar inversions noves per a augmentar els percentatges de material
recuperat i oferir una destinació adequada als materials bioestabilitzats que no s’han pogut
comercialitzar com a compost.
• Respecte a l’objectiu 3.1 (indicador 2, Inversions en segellat i restauració
d’abocadors) no s’ha pogut efectuar l’execució global del pressupost per falta d’obtenció de
permisos en algunes obres, per la dificultat en la tramitació dels expedients de contractació
amb mitjans propis de la Generalitat i per les carències de personal en el Servei de Gestió de
Residus.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %
Programa 714.10 “Ordenació i millora de la producció pesquera”

Execució: 51,93 %

PROGRAMA 71410 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA PRODUCCIÓ PESQUERA

OBJECTIUS

OBJECTIU 1.1.

Impulsar la gestió del Programa operatiu de pesca i del Pla estratègic d’aqüicultura,
incrementant la capacitat de producció, competitivitat, qualitat, innovació, imatge i
promoció dels recursos pesquers i de l’aqüicultura de la nostra C omunitat, partint
de l’avaluació diagnòstica del sector en la dimensió biològica, econòmica i social, i
respectant els principis de la PPC . Modernització de la flota, millorant-ne les

%
D’EXECUCIÓ

190,00

condicions de seguretat i higiene a bord, l’eficiència energètica i el respecte al
medi ambient.
OBJECTIU 1.2.

Modernització de les infraestructures portuàries, adaptant-les a les exigències
noves relacionades amb els rebutjos, la comercialització, l’eficiència energètica i la
gestió de residus.

0,00

OBJECTIU 2.1.

Fomentar el desenvolupament d’organitzacions de productors pesquers que
racionalitzen la producció, adaptant-la a les necessitats reals del mercat i
incrementen el valor afegit de les nostres captures mitjançant l’elaboració de plans
de comercialització i de producció.

0,00

OBJECTIU 2.2.

Estimular activitats de diversificació de l’activitat pesquera o aqüícola,
desenvolupades per professionals d’aquests sectors, amb la finalitat d’aconseguir
ingressos complementaris a la seua activitat principal.

0,00

OBJECTIU 2.3.

Dotar el nostre sector comercialitzador i transformador dels productes pesquers
d’una línia d’ajudes que en satisfaça l’adequació a les situacions del mercat
canviants.

0,00

OBJECTIU 3.1.

Millorar la consideració del pescador professional i la formació maritimopesquera,
mitjançant la formació del professorat, de l’alumnat i de l’adequació als
ensenyaments nous. Adaptar l’IPMPM perquè siga capaç de satisfer les

98,34

necessitats del nostre sector pesquer i aqüícola.
OBJECTIU 3.2.

Promoure l’activitat dels grups d’acció local pesquers, amb l’objectiu d’incrementar
la promoció social d’aquests col·lectius, preservar-ne el llegat cultural i millorar-ne
la qualitat de vida.

0,00
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OBJECTIU 3.2.

Promoure l’activitat dels grups d’acció local pesquers, amb l’objectiu d’incrementar
la promoció social d’aquests col·lectius, preservar-ne el llegat cultural i millorar-ne
la qualitat de vida.

OBJECTIU 4.1.

Fomentar un pla de conservació i recuperació dels caladors, mitjançant
paralitzacions temporals de la flota pesquera, de manera consensuada amb el
sector, inversions en infraestructures de conservació, establiment de zones de veda
temporal o permanent, d’acord amb el sector pesquer i els informes científics
pertinents.

OBJECTIU 4.2.

Gestionar de manera sostenible els recursos pesquers, mitjançant la implicació
directa de les confraries de pescadors, els professionals, els científics, els
ajuntaments, els majoristes i minoristes de peix, les associacions de consumidors i
consumidores i altres agents socials i institucionals relacionats amb la pesca, amb
la finalitat de preservar la conservació d’aquests recursos, i per mitjà de la
conscienciació d’aquesta població en el respecte al medi en què desenvolupen la
seua activitat.

0,00

75,00

104,00

Una vegada finalitzat l’exercici de 2017, i havent vist el compliment dels objectius
que s’havien previst en el pressupost, es pot concloure que els fets més rellevants que han
motivat aquesta execució han sigut els següents:
- Els indicadors referits a la gestió d’ajudes finançades amb càrrec al Programa
operatiu Fons Europeu Marítim i de la Pesca FEMP, que figuren amb un grau de
compliment 0, indiquen que no s’han pogut complir els objectius marcats per falta de temps
material per a poder resoldre les convocatòries.
- Quant a les actuacions incloses en l’objectiu 1, indicador 1, Tramitació de llicències
de pesca recreativa, esparver i marisqueig, s’ha produït una demanda ciutadana molt per
damunt del que s’havia previst.
- I finalment, quant a l’actuació que es recull en l’objectiu 4.2, indicador 2, de la
Inspecció Pesquera, s’han tramitat moltes més sancions de les que s’havien previst.
Aquestes són les consideracions més significatives si tenim en compte el grau de
compliment dels objectius marcats en l’exercici pressupostari de 2017, programa 714.10
“Ordenació i millora de la producció pesquera”.

CONCLUSIONS
La

informació

subministrada

pels

indicadors

d’execució

de

la

Conselleria

d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, mostra que es van
aconseguir, de mitjana, els seus objectius en un 338,20 %, d’acord amb el que s’havia
previst.
No obstant això, el grau d’execució dels programes presenta una disparitat elevada,
que

es

manifesta,

principalment,

en

els

programes

pressupostaris

que

presenten

percentatges d’execució fora dels valors que es podrien considerar normals.

197

En qualsevol cas, l’execució per programes mostra que el 81,82 % d’aquests
finalitzen l’exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que s’havia previst.
El percentatge restant es reparteix entre els programes que aconsegueixen els seus objectius
entre el 80 % i el 100 % (9,09 %) i en un percentatge inferior al 80 % (9,09 %).

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució igual o
superior al 100 %; 81,82%

Quant a l’anàlisi per centres gestors, la Direcció General del Medi Natural i
d’Avaluació Ambiental (267,62 %); la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política
Agrària Comuna (177,22 %); la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals (141,81
%); la Direcció General de l’Aigua (109,44 %) i la Sotssecretària aconsegueixen el 100 %
dels objectius dels seus programes. No obstant això, la Direcció General d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, aconsegueix una execució del 96,18 % i la Direcció General del Canvi
Climàtic i Qualitat Ambiental se situa en un percentatge d’execució del 85,81 %, tal com
s’observa en el gràfic següent.
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INFORME D’EXECUCIÓ DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI. EXERCICI 2017

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori, segons els seus indicadors a 31 de desembre de
2017, mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un
130 % sobre els valors que s’havien previst.
No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, i en
va variar el grau de consecució entre el 223,00 % del programa 431.10 “Arquitectura,
habitatge i projectes urbans” i el 47,43 % del programa 514.30 “Ports, aeroports i costes”.
En funció del nivell de consecució, els programes pressupostaris es podrien classificar
en tres grups:

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o

superior. En aquest grup hi ha els programes següents: el programa 431.10 “Arquitectura,
habitatge i projectes urbans” (223,00 %); el programa 442.70 “Ordenació del territori i
paisatge” (188,20 %); el programa 511.10 “Direcció i Serveis Generals” (171,97 %);
programa 513.30 “Planificació, transports i logística” (109,01 %), i el programa 513.10
“Infraestructures públiques” (102,16 %);

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el

80 % i el 100 %. En aquest grup no s’inclou cap programa.

-

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.

Dins d’aquest grup es troba el programa 432.20 “Urbanisme”, amb una execució del
67,20 %, i el programa 514.30 “Ports, aeroports i costes”, executat al 47,43 %.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, segons el grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre de
2017.
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Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius en un 100 % i per
damunt del que s’havia previst
Programa 431.10 “Arquitectura, habitatge i projectes urbans”
Execució: 223,00 %

PROGRAMA 43110 ARQUITECTURA, HABITATGE I PROJECTES URBANS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Frenar la pèrdua d’habitatge habitual.

121,07

OBJECTIU 1.2.

Establir un marc legal de garanties en matèria d’habitatge.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Mobilitzar l’habitatge buit.

OBJECTIU 2.2.

Impulsar el mercat de lloguer i ajudar els inquilins amb problemes econòmics.

153,09

OBJECTIU 3.1.

C onéixer la situació dels habitatges buits per tal d’identificar-los i mobilitzar-los.

370,00

OBJECTIU 4.1.

Impulsar el coneixement de l’estat dels edificis mitjançant les inspeccions tècniques.

235,00

OBJECTIU 4.2.

Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de la qualitat, la sostenibilitat i la
conservació en els edificis d’habitatges.

275,89

44,64
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OBJECTIU 4.3.

Millorar les condicions d’accessibilitat i adaptació en edificis i habitatges. Impulsar la
rehabilitació edificatòria per a la millora de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges.

262,59

OBJECTIU 4.4.

Impulsar la rehabilitació per a millorar la qualitat dels habitatges.

302,00

OBJECTIU 5.1.

Adequar els habitatges del parc públic per a disponibilitat de la demanda vulnerable.

77,07

OBJECTIU 5.2.

Abordar un pla de conservació de tot el parc públic d’habitatges.

14,00

OBJECTIU 6.1.

Millorar els instruments i serveis de gestió pública destinats a la rehabilitació.

OBJECTIU 6.2.

Formar i informar en matèria de rehabilitació.

OBJECTIU 7.1.

Millorar les àrees urbanes degradades amb una regeneració urbana integrada i promoure
espais públics de qualitat, per a aconseguir que les ciutats i els assentaments humans
siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

60,61

OBJECTIU 8.1.

Millorar la coordinació interadministrativa i oferir als ajuntaments eines i assessorament
per a intervindre en el teixit existent de les ciutats amb un model de regeneració urbana
integrada i sostenible.

133,33

OBJECTIU 9.1.

Enfocar l’atenció en la prestació del servei d’habitatge cap a la ciutadania.

OBJECTIU 10.1.

C onsensuar un pacte per la rehabilitació i la construcció sostenible.

200,00

1200,00

41,67

200,00

Objectiu 1.1. Frenar la pèrdua d’habitatge habitual.
Indicador 1. Disminució del nombre de desnonaments.
Per a l’obtenció d’aquest indicador, s’ha comparat el nombre de llançaments
practicats en habitatges en règim de lloguer durant l’exercici 2017 amb el nombre de
solucions habitacionals en les quals han intervingut la Conselleria d’Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori i l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.
La dada referent a llançaments s’ha obtingut a partir de la informació publicada pels
jutjats de primera instància corresponent als tres primers trimestres de 2017, ja que la dada
corresponent al quart trimestre encara no s’ha publicat, de manera que el valor corresponent
a aquest s’ha obtingut de la mitjana aritmètica dels valors dels tres primers trimestres.
La dada referent a les solucions habitacionals oferides s’obté del sumatori del nombre
d’habitatges del parc públic de la Generalitat adjudicades per l’Entitat Valenciana d’Habitatge
i Sòl, del nombre d’habitatges adjudicats per mitjà del conveni subscrit entre aquesta
entitat i l’entitat financera Bankia, i de les solucions habitacionals de les quals s’ha tingut
constància i en què hi ha hagut mediació de serveis socials municipals.
Així doncs, el nombre total de llançaments practicats durant l’exercici 2017 s’ha
estimat en 4.049. El 7 % d’aquesta quantia n’implica 283 i el nombre de solucions
habitacionals oferides durant l’exercici 2017 ha sigut de 188. En conseqüència, el grau
d’execució a data 31 de desembre de 2017 ha sigut del 4,64 % pel que fa al total de
llançaments, i el percentatge d’execució sobre el valor inicial de referència és del 66,29%.

Indicador 2. Disminució del nombre d’execucions hipotecàries.
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En aquest indicador es consideren els casos d’execucions hipotecàries a les quals s’ha
donat una solució habitacional mitjançant la concessió de subvencions al lloguer. El grau
d’execució s’obté mitjançant la comparació entre el nombre d’execucions hipotecàries
efectuades durant l’exercici 2017 i el nombre d’ajudes al lloguer atorgades a persones
beneficiàries que provenien d’un desnonament.
La dada referent a execucions hipotecàries s’ha obtingut a partir de la informació
proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística per als tres primers trimestres de
l’exercici, ja que la dada corresponent al quart trimestre encara no s’ha publicat per aquest
institut. Per a obtindre aquesta última dada s’ha calculat la tendència en l’evolució dels
valors dels tres primers trimestres i, a partir d’aquesta dada, s’ha obtingut, per extrapolació,
el valor corresponent al quart trimestre. Aquest valor s’hauria de revisar quan l’Institut
Nacional d’Estadística publique la dada corresponent.
Així mateix, el nombre d’ajudes per al lloguer atorgades a sol·licitants provinents de
situacions de desnonaments, s’obté de la pròpia base de dades de l’aplicació informàtica
corporativa de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana.
Així doncs, el nombre total d’execucions hipotecàries durant l’exercici 2017 s’ha
estimat en 4.526. El 7 % d’aquesta quantia n’implica 317 i el nombre d’ajudes al lloguer
atorgades durant l’exercici 2017 a persones beneficiàries en situació de desnonament ha
sigut de 557. En conseqüència, el grau d’execució a data 31 de desembre de 2017 ha sigut
del 12,31 % pel que fa al total d’execucions hipotecàries, i el percentatge d’execució sobre el
valor inicial de referència és del 175,81 %.

Objectiu 1.2. Establir un marc legal de garanties en matèria d’habitatge.
Indicador 1. Llei de la funció social de l’habitatge.
La Llei per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana és va publicar en
el DOGV de data 9 de febrer de 2017, i se’n va produir l’entrada en vigor l’1 de març de
2017. A partir d’aquest moment s’ha iniciat el desplegament, la implantació i l’aplicació de la
Llei pel que fa als preceptes que no van ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat (registre
de demandants d’habitatge, labors de mediació davant de desnonaments, creació de la
plataforma InfoHabitatge, etc.). S’ha considerat que el nombre d’actuacions és 1. En
conseqüència, el percentatge d’execució sobre el valor inicial de l’indicador és del 100 %.

Objectiu 2.1. Mobilitzar l’habitatge buit.
Indicador 1. Nombre d’entitats amb les quals es negocia.
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En aquest indicador s’inclouen les tres entitats financeres que s’han adherit a la mesa
per desnonaments. En conseqüència, el percentatge d’execució sobre el valor inicial de
l’indicador és del 27,27%.
Indicador 2. Nombre d’habitatges buits posats en el mercat.
El nombre d’habitatges buits posats en el mercat durant l’exercici 2017 ha sigut de
186, per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de referència de l’indicador, que és de
300, és el 62 %, segons les dades proporcionades per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

Objectiu 2.2. Impulsar el mercat de lloguer i ajudar les inquilines i els inquilins amb
problemes econòmics.
Indicador 1. Nombre d’ajudes de lloguer gestionades.
El nombre d’ajudes al lloguer gestionades ha sigut de 18.524, per tant, el
percentatge d’execució sobre el valor de referència de l’indicador, que és de 12.100, és
el 153,09 %.

Objectiu 3.1. Conéixer la situació dels habitatges buits per tal d’identificar-los i mobilitzarlos.
Indicador 1. Nombre d’estudis.
El nombre d’estudis duts a terme durant l’exercici 2017 ha sigut de 185, per tant, el
percentatge d’execució sobre el valor de referència de l’indicador, que és de 50, és
el 370 %, segons dades proporcionades per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

Objectiu 4.1. Impulsar el coneixement de l’estat dels edificis mitjançant les inspeccions
tècniques.
Indicador 1. Nombre d’ajudes d’IAE gestionades.
El nombre d’ajudes a la implantació de l’informe d’avaluació de l’edifici (IAE)
gestionades ha sigut de 1.410, per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de
referència de l’indicador, que és de 600, és el 235,00 %.

Objectiu 4.2. Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de la qualitat, la
sostenibilitat i la conservació en els edificis d’habitatges.
Indicador 1. Nombre d’ajudes gestionades per a la millora de la qualitat, la sostenibilitat i la
conservació.
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El nombre d’ajudes per a la millora de la qualitat, la sostenibilitat i la conservació
gestionades ha sigut de 1.556, per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de
referència de l’indicador, que és de 564, és el 275,89 %.

Objectiu 4.3. Millorar les condicions d’accessibilitat i adaptació en edificis d’habitatges.
Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de l’accessibilitat en els edificis
d’habitatges.
Indicador 1. Nombre d’ajudes gestionades per a la millora de l’accessibilitat.
El nombre d’ajudes per a la millora de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges ha
sigut de 1.481, per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de referència de l’indicador,
que és de 564, és el 262,59 %.

Objectiu 4.4. Impulsar la rehabilitació per a millorar la qualitat dels habitatges.
Indicador 1. Nombre d’ajudes gestionades per a rehabilitació interior d’habitatges.
El nombre d’ajudes per a la rehabilitació interior d’habitatges ha sigut de 1.812, per
tant, el percentatge d’execució sobre el valor de referència de l’indicador, que és de 600, és
el 302,00 %.

Objectiu 5.1. Adequar els habitatges del parc públic per a disponibilitat de la demanda
vulnerable.
Indicador 1. Import de les inversions en habitatge públic.
La inversió duta a terme durant l’exercici 2017 en habitatge públic ha sigut de
5.588.474,00 €, per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de referència, que és
de 7.250.940,00 €, és el 77,07 %, segons dades les proporcionades per l’Entitat Valenciana
d’Habitatge i Sòl.

Objectiu 5.2. Abordar un pla de conservació de tot el parc públic d’habitatges.
Indicador 1. Nombre d’acords.
S’inclouen els set acords bilaterals subscrits amb el Ministeri de Foment i determinats
ajuntaments per a l’execució d’actuacions de regeneració i renovació de diversos grups
d’habitatges del parc públic de la Generalitat (el grup Sant Llorenç a Castelló de la Plana, el
grup La Coma a Paterna, grup Sota Vies a Sagunt, el grup Miguel Hernández a Alacant, el
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barri del Carme a Alacant, el barri els Palmerars a Elx i el barri Barbacana a Alcoi), en el
marc del Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2013-2016, prorrogat a 2017. Per tant, el
nombre d’acords subscrits és de 7 i el percentatge d’execució sobre el valor de referència,
que és 50, és el 14,00 %.

Objectiu 6.1. Millorar els instruments i serveis de gestió pública destinats a la rehabilitació.
Indicador 1. Nombre d’acords.
S’inclouen els següents convenis i adhesions de diverses entitats:
- Nombre de convenis subscrits amb els ajuntaments dins de la Xarxa OIR (Oficines
d’Informació de Rehabilitació): en l’actualitat hi ha 107 municipis adherits.
- Nombre d’adhesions a la Mesa per la Rehabilitació (44 membres des de la seua
fundació al juny de 2016). Durant 2017 s’hi han adherit 5 organitzacions: Mancomunitat de
la Ribera Alta (MANRA); Associació Provincial d’Empreses de la Construcció de Castelló
(APECC); Col·legi Oficial Graduats Enginyeria en Telecomunicació i TIC de la CV (COGITCV AGITCV); Institut Universitari de Restauració del Patrimoni (IRP - UPV), i Diputació Provincial
de València.
Per a l’obtenció del grau i el percentatge d’execució sobre el valor inicial es poden fer
les dues consideracions següents:
- Considerar que el nombre total d’acords és el sumatori del nombre de convenis
subscrits amb ajuntaments en el marc de la Xarxa OIR i el nombre d’adhesions a la Mesa per
la Rehabilitació, la qual cosa implica un total de 112 convenis i adhesions i un 11.200 %
d’execució sobre el valor de referència.
- Considerar només com a acords la Xarxa OIR i la Mesa per la Rehabilitació, la qual
cosa implica un total de 2 acords i un 200 % d’execució sobre el valor inicial.
En conseqüència, el percentatge d’execució de l’indicador oscil·laria entre un mínim
d’un 200 % i un màxim d’un 11.200 %. En tot cas, sota qualsevol dels dos supòsits se
supera el valor establit de referència, que és 1.

Objectiu 6.2. Formar i informar en matèria de rehabilitació.
Indicador 1. Nombre d’actuacions.
S’inclouen les actuacions següents:
- Jornades informatives de les ajudes del Pla RENHATA de reforma interior
d’habitatges: València (en dates 20.02.17 i 21.03.17); Alacant (en data 13.03.17); Castelló
(en data 21.03.17).
- Màster RERU (Rehabilitació d’Edificis i Regeneració Urbana)
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- Documents i eines:
- Guia de millora de l’accessibilitat en edificis d’habitatge existent.
- Guia de millora de l’accessibilitat en edificis d’ús públic existents.
- Col·lecció “Quaderns de lesions”.
- Cartilles d’obra de rehabilitació.
-

Eina

en

línia:

“Pressupost

estimat

per

a

l’eliminació

de

barreres

arquitectòniques en edificis”.
- Portals web:
- www.renhata.es: informació actualitzada sobre ajudes econòmiques per a la
rehabilitació, consells per a rehabilitar habitatges i altra informació tècnica relacionada amb
la rehabilitació i renovació d’habitatges.
- www.mesarenhata.com: portal de la Mesa de Rehabilitació de la Comunitat
Valenciana (plataforma de cooperació i intercanvi en què els agents implicats troben un marc
adequat per a fomentar i facilitar el procés de rehabilitació).
En conseqüència, el nombre d’actuacions efectuades és de 12, i el percentatge
d’execució sobre el valor de referència, que és 1, és un 1.200 %.

Objectiu 7.1. Millorar les àrees urbanes degradades amb una regeneració urbana integrada i
promoure espais públics de qualitat, per a aconseguir que les ciutats i els assentaments
humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
Indicador 1. Nombre de municipis amb ajudes gestionades per a la regeneració urbana.
S’hi inclouen els municipis on s’estan executant actuacions de regeneració i renovació
urbana. La majoria d’aquestes actuacions s’estan duent a terme a l’empara d’acords
bilaterals subscrits amb el Ministeri de Foment vinculats al Pla estatal d’habitatge i
rehabilitació per al període 2013-2016, prorrogat a 2017, i es desenvolupen als municipis de
València, Llíria, Xàtiva, Ontinyent, Oliva, Elx, Sant Vicent del Raspeig, Alcoi i Onda. Així
mateix, hi ha altres actuacions que no estan cofinançades pel Ministeri de Foment, que són la
finalització de les actuacions de regeneració al barri de Sant Jordi d’Alcoi, la regeneració del
barri Joan XXIII d’Alacant, i determinades actuacions de renovació urbana al barri de la Vila
d’Ontinyent. En conseqüència, el nombre de municipis on s’estan desenvolupant actuacions
de regeneració i renovació urbana és de 10 i el percentatge d’execució sobre el valor de
referència, que és de 30, és un 33,33 %.

Indicador 2. Població dels municipis afectats per les ajudes gestionades per a la regeneració
urbana de determinades àrees.
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La població global dels municipis afectats és d’1.600.252 habitants, segons dades de
l’INE, per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de referència, que és d’1.820.644
habitants, és un 87,89 %.

Objectiu 8.1. Millorar la coordinació interadministrativa i oferir als ajuntaments eines i
assessorament per a intervindre en el teixit existent de les ciutats amb un model de
regeneració urbana integrada i sostenible.
Indicador 1. Nombre de trobades, fòrums i jornades per al diagnòstic, anàlisi i propostes
d’actuació.
S’inclouen les actuacions següents:
- “Pensar la ciutat” València (en dates 2.06.17 i 9.06.17).
- “Nous enfocaments en la regeneració urbana d’àrees turístiques: cap a un turisme
de qualitat i sostenible”. Benidorm (en data 4.07.17)- “Criteris d’intervenció per a la millora
de l’accessibilitat dels edificis”. València (en data 15.12.17).
- Cursos d’estiu en línia: “Intensificació IAE (informe d’avaluació de l’edifici)”;
“Intensificació ENE (rehabilitació energètica d’edificis)”; Curs Accessibilitat; “Casos reals de
rehabilitació energètica”; “Incorporació d’ER (estratègies de rehabilitació) en edificis
existents”.
-

“Intensificacions

en

REHABILITACIÓ

D’EDIFICIS

i

REGENERACIÓ

URBANA”

(S’anomena INTENSIFICACIÓ l’oferta formativa que s’organitza entorn d’un tema concret,
amb una durada que oscil·la entre les 25 i les 60 hores, i que pretén aprofundir en una
matèria i arribar a un nivell de detall i coneixement més elevat).
En conseqüència, el nombre d’actuacions efectuades és de 5 i el percentatge
d’execució sobre el valor de referència, que és 3, és un 166,67 %.

Indicador 2. Nombre d’estratègies, orientacions.
En aquest indicador s’inclou el text de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a finançar actuacions de regeneració i renovació urbana, i l’elaboració del
Visor d’Espais Urbans Sensibles, per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de
referència, que és de 2, és un 100,00 %.

Objectiu 9.1. Enfocar l’atenció en la prestació del servei d’habitatge cap a la ciutadania.
Indicador 1. Nombre de models de gestió.
En aquest indicador s’inclou la implantació de la plataforma InfoHabitatge prevista en
la Llei per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana com a model de gestió
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en l’atenció a la ciutadania. Per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de referència,
que és de 3, és un 33,33 %.

Indicador 2. Nombre d’acords.
S’inclouen els diversos departaments i entitats constituents de la plataforma
InfoHabitatge al tancament de l’exercici, que són la Direcció General d’Habitatge,
Rehabilitació i Regeneració Urbana, els serveis territorials d’habitatge i rehabilitació
d’Alacant, Castelló i València i l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), actual
Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl. Per tant, el percentatge d’execució sobre el valor de
referència, que és de 10, és un 50,00 %.

Objectiu 10.1. Consensuar un pacte per la rehabilitació i la construcció sostenible.
Indicador 1. Nombre de plans.
En aquest indicador s’inclou el Pla d’acció per a la rehabilitació i renovació
d’habitatges a la Comunitat Valenciana (RENHATA) per mitjà del qual es contribueix a
millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges de la Comunitat Valenciana. Per tant, el
percentatge d’execució sobre el valor de referència, que és d’1, és un 100,00 %.
Indicador 2. Nombre d’estratègies.
S’inclouen les següents estratègies:
- Estratègies de rehabilitació i regeneració urbana. Presentada a València en data
30.01.17.
- Estratègies noves de regeneració urbana en les àrees de valor patrimonial.
(Presentades a València en dates 22.06.17 i 23.06.17).
En conseqüència, el percentatge d’execució sobre el valor de referència, que és d’1,
és un 200 %.

Indicador 3. Nombre d’accions.
En aquest indicador s’inclou el nombre de reunions de la Mesa per la Rehabilitació.
Durant l’exercici 2017 els grups de treball d’aquesta mesa es van reunir en tres ocasions.
Dues corresponents al grup d’ajuntaments per a confirmar la seua adhesió a la Xarxa
d’Oficines d’Informació de Rehabilitació (Xarxa OIR), i una tercera amb tots els grups (en
data 8.06.2017), en la qual es van presentar les eines desenvolupades en matèria de
rehabilitació d’habitatge i accessibilitat universal. En conseqüència, el percentatge d’execució
sobre el valor de referència, que és d’1, és un 300 %.
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Programa 442.70 “Ordenació del territori i paisatge”
Execució: 188,20 %
PROGRAMA 44270 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE

OBJECTIUS

%
D’EXECUCI

OBJECTIU 1.1.

Elaborar instruments d’ordenació del territori capaços de coordinar el planejament
municipal a escala metropolitana.

153,33

OBJECTIU 2.1.

Formular un pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral.

360,00

OBJECTIU 3.1.

Elaborar normes i instruments d’ordenació per a la protecció i dinamització de
l’Horta de València

240,00

OBJECTIU 4.1.

Mantindre el temps d’elaboració i tramitació dels informes en matèria d’ordenació
del territori i paisatge.

OBJECTIU 5.1.

Fer difusió pública dels instruments d’ordenació del territori i del paisatge i
participar-hi.

85,00
102,67

Objectiu 1.1. Elaborar instruments d’ordenació del territori capaços de coordinar el
planejament municipal a escala metropolitana.
En aquest objectiu cap dels tres indicadors aconsegueix el 100 % d’execució. En
l’indicador 1 s’esperava aconseguir la fase 4 del procediment, Proposta d’aprovació del Pla, i
en els indicadors 2 i 3, la fase 2, Versió preliminar i participació pública. En cap dels casos
s’ha aconseguit arribar a la fase de versió preliminar i participació pública, a causa,
principalment, del fet que per a elaborar aquests treballs ha calgut licitar-los mitjançant
diversos procediments de contractació oberts, els quals s’han dilatat més temps del que
s’havia previst, amb la qual cosa ha sigut impossible que els documents necessaris per al
compliment dels indicadors estigueren acabats en el termini previst.

Objectiu 2.1. Formular un pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral.
L’execució total d’aquest indicador s’aconseguia amb l’elaboració de la proposta
d’aprovació del pla. No obstant això, aquest indicador no s’ha complit íntegrament perquè el
pla s’ha hagut de sotmetre a dos processos de consultes, participació i informació pública
(resolucions 11 de novembre de 2016 i 8 de maig de 2017), la qual cosa ha prolongat el
temps d’elaboració dels documents.

Objectiu 3.1. Elaborar normes i instruments d’ordenació per a la protecció i dinamització de
l’Horta de València.
Per a l’execució d’aquest indicador s’havia d’elaborar la proposta d’aprovació del pla.
No obstant això, aquest indicador no s’ha complit íntegrament perquè el pla s’ha hagut de
sotmetre a dos processos de consultes, participació i informació pública (resolucions 23 de
juny de 2016 i 15 de novembre de 2017), la qual cosa ha perllongat el temps d’elaboració
dels documents. Així mateix, l’aprovació d’aquest pla estava subjecta a l’aprovació de la Llei
de l’Horta, les determinacions de la qual s’han d’incloure en els documents del pla. Aquesta
llei va ser aprovada pel ple de les Corts el passat 22 de febrer.
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Objectiu 4.1. Mantindre el temps d’elaboració i tramitació dels informes en matèria
d’ordenació del territori i paisatge.
En aquest objectiu s’han complit els indicadors 2 i 3, però no l’indicador 1, que té un
índex molt baix. S’estan tramitant diversos plans d’acció territorial en la Sotsdirecció i, per
tant, el personal de la Sotsdirecció ha de dedicar gran part del seu temps a la gestió
d’aquests plans (tramitació de l’expedient, al·legacions, etc.), la qual cosa resta temps a
l’elaboració d’informes.

Objectiu 5.1. Fer difusió pública dels instruments d’ordenació del territori i del paisatge i
participar-hi.
En aquest objectiu no s’han complit els tres indicadors relacionats amb els plans
metropolitans. Aquests indicadors estan relacionats amb l’objectiu 1.1, per la qual cosa, la
justificació al fet que no s’hagen complit és la mateixa que en l’objectiu esmentat, és a dir,
per a l’elaboració d’aquests treballs ha calgut licitar-los mitjançant diversos procediments de
contractació oberts, que han necessitat més temps del que s’havia previst. D’aquesta
manera, no s’ha pogut complir amb el pla de participació pública previst.
Quant als indicadors 4 i 5, s’ha complit amb escreix l’execució dels indicadors, a
causa, especialment, del fet que s’ha comentat en els objectius 2.1 i 3.1, en què s’ha
assenyalat que s’han efectuat dos processos de consultes, participació i informació pública, i,
per tant, s’han hagut de fer més jornades de les que s’havien previst inicialment, ja que
s’han realitzat jornades per a presentar les modificacions sorgides després de les al·legacions
rebudes.

Programa 511.10 “Direcció i Serveis Generals”
Execució: 171,97 %
PROGRAMA 51110 DIRECCIÓ i SERVEIS GENERALS

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

Garantir el compliment eficaç de les competències assignades a la
C onselleria.

%
D’EXECUCIÓ
171,97

Dels 38 indicadors que s’estableixen en aquest programa només 6 estan per davall
del 50 % i, entre aquestes, 3 per davall del 40 %:
Indicador 27. Nombre d’autoritzacions de redacció de projectes modificats (37,50 %)
Indicador 29. Nombre de liquidacions o projectes de final d’obra (38 %)
Indicador 25. Tipus d’expedients d’arxiu realitzats per al seu tractament definitiu (0 %).
Aquest últim indicador posa de manifest que es tracta d’una activitat pendent d’un
tractament general i de personal qualificat que la lidere i la impulse.
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De la resta d’indicadors, 20 d’aquests superen el 100 %, i els altres 12 estan pròxims
al 100 %.
En alguns casos s’observa que l’estimació inicial ha sigut baixa i per això el
percentatge d’execució a 31 de desembre de 2017 s’ha disparat:
Indicador 8. Nombre d’entrades per registre telemàtic. S’ha incrementat molt al llarg
d’enguany, el 2017.
Altres que destaquen pel seu nivell d’execució són:
Indicador 7. Procediments de caràcter específic (TECE). S’ha executat un 600 %, a causa de
l’impuls de la tramitació telemàtica.
Indicador 12. Nombre de nomenaments de personal interí. S’ha executat un 640 %, pel fet
que també s’han comptabilitzat les millores d’ocupació.
Indicador 35. Tramitació d’expedients de pagament d’expropiacions. S’ha executat el 670 %,
ja que, l’any 2017, s’ha iniciat un nombre superior d’expedients de pagament.
Programa 513.30 “Planificació, transports i logística”
Execució: 109,01 %
PROGRAMA 51330 PLANIFICACIÓ, TRANSPORTS I LOGÍSTICA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 4.1.

Impulsar mesures que tendisquen a millorar la seguretat del transport.

97,14

OBJECTIU 4.2.

C omplir els requisits normatius establits en l’àmbit del transport públic.

120,87

Objectiu 4.1. Impulsar mesures que tendisquen a millorar la seguretat del transport.
Aquest objectiu engloba cinc indicadors. L’execució d’aquests s’ha aconseguit al
100 % en la majoria, de fet, només en l’indicador 5. Exàmens de conductors/ores, no se
n’ha assolit l’execució total, s’hi ha arribat a un 85,71 %. Això ha sigut a causa del fet que,
en realitat, segons la normativa vigent actualment, només es poden fer sis exàmens a
l’any. Considerem, per tant, que la quantitat que es va pressupostar inicialment estava
sobrevalorada.
Objectiu 4.2. Compliment dels requisits normatius establits en l’àmbit del transport públic.
Aquest objectiu engloba tres indicadors.
Indicador 4.2.1. Nombre d’actuacions inspectores.
Les actuacions inspectores venen determinades per diversos motius:
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Com a conseqüència de l’execució del pla anual d’inspecció de

transport per carretera del Ministeri de Foment, que es du a terme en col·laboració
amb les comunitats autònomes i amb la Guàrdia Civil. Cada província col·labora amb
els agents de la Guàrdia Civil en controls de carretera, que es duen a terme sota la
programació anual que figura com a annex del pla d’inspecció del Ministeri.


Actuacions inspectores mitjançant requeriment de documentació

sociolaboral de les empreses, i controls de conducció i descans dels transportistes, en
compliment de la normativa aplicable.


Inspecció dels cursos, almenys una vegada a cada un, que són

d’ensenyament presencial obligat per als alumnes que opten a l’obtenció del
Certificat d’Aptitud Professional, i dels de formació contínua, en compliment del
reglament de la UE que regula els cursos de formació.
Indicador 4.2.2. Nombre d’actes i butlletins iniciats.
El nombre d’actes i butlletins iniciats és el resultat de les actuacions inspectores
referides en el punt precedent, a més de les actuacions dels cossos i forces de seguretat de
l’Estat, policies locals, policies autonòmiques i Guàrdia Civil, en matèria de transport.
Indicador 4.2.3. Expedients sancionadors tramitats.
La tramitació administrativa del procediment sancionador derivat de les infraccions
detectades en les respectives inspeccions i butlletins iniciats que donen lloc a la imposició
de sancions, que han sigut descrites en els punts precedents.
L’execució dels indicadors esmentats anteriorment ha sigut molt dispar. En alguns
casos s’ha sobrepassat i en altres s’ha quedat per davall del que s’havia pressupostat. Així,
tenim que en relació amb els indicadors 4.2.1 i 4.2.2, en què s’han duta terme més
actuacions i actes respecte dels que s’havien pressupostat inicialment, cal tindre en compte
que les estimacions per a efectuar aquestes tasques depenen de les sol·licituds d’altes
d’operadors de transport que tenen entrada al llarg de l’exercici. També depenen de la
disponibilitat del personal inspector, del qual, al llarg d’aquest any, s’ha pogut tingut una
disponibilitat de quasi el 100 %.
En relació a “l’indicador 4.2.3”, cal dir que la quantitat que apareix inicialment ens
sembla bastant elevada, tenint en compte el nombre de personal funcionari que du a terme
aquestes tasques. Pensem que, potser, en la quantitat que es va posar en el pressupost es
va interpretar la suma dels iniciats i els resolts.
Programa 513.10 “Infraestructures públiques”

Execució: 102,16 %
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PROGRAMA 51310 INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Dur a terme una vertebració territorial basada més en serveis de mobilitat que en
infraestructures noves.

OBJECTIU 1.2.

Aconseguir l’accessibilitat universal de la xarxa viària i d’infraestructures del
transport a persones amb mobilitat reduïda.

OBJECTIU 2.1.

Prioritzar el transport públic i els modes no motoritzats, especialment a ciutats i
àrees metropolitanes.

75,00

OBJECTIU 2.2.

Aconseguir una ciutadania que coneix, proposa i decideix en matèria de mobilitat.

73,33

OBJECTIU 3.1.

C rear unes infraestructures resilients i més segures per a les persones usuàries.

88,75

OBJECTIU 3.2.

Dura a terme una política integrada de transport i usos del sòl ambientalment
sostenible.

129,84
141,50

104,56

Objectiu 1.1. “Dur a terme una vertebració territorial basada més en serveis de mobilitat que
en infraestructures noves”.
S’ha superat objectiu que s’havia previst inicialment en un 30 %. En consonància
amb la política de mantindre la titularitat viària de caràcter autonòmic en unes condicions
òptimes quant a nivells de servei i seguretat, es destaca l’esforç efectuat quant a quilòmetres
de plataforma ampliada, que duplica el que s’havia previst inicialment, i als quilòmetres en
què les defenses s’han reposat.

Objectiu 1.2. “Aconseguir l’accessibilitat universal de la xarxa viària i d’infraestructures del
transport per a persones amb mobilitat reduïda”.
S’ha executat un 41,50 % més del que s’havia previst. Cal destacar el nombre de
barreres arquitectòniques eliminades en les travessies de la xarxa de carreteres, ja que quasi
duplica el que s’havia estimat.

Objectiu 2.1. “Prioritzar el transport públic i els modes no motoritzats, especialment a ciutats
i àrees metropolitanes”.
Executat en un 75 %. Els plans de mobilitat tenen com a objectiu fomentar un
desenvolupament equilibrat de tots els modes de transport i afavorir un canvi cap a modes
més sostenibles, com es reflecteix en el document que ja ha sigut redactat, el Pla de
mobilitat del Complex Administratiu 9 d’Octubre. Com a actuacions prèvies, es duen a terme
accions de difusió i participació de plans de mobilitat supramunicipals, amb els quals es
pretén garantir en totes les fases la participació de la ciutadania, amb especial atenció a
grups d’interés.

214

Objectiu 2.2. “Aconseguir una ciutadania que coneix, proposa i decideix en matèria de
mobilitat”.
S’ha executat un 73,33 %. Amb la posada en funcionament del Fòrum de la Mobilitat
i de la Mesa per l’Accessibilitat a la Comunitat Valenciana s’han impulsat diverses línies de
treball, com ara l’harmonització legislativa en matèria d’accessibilitat, l’impuls de la Xarxa de
Municipis per l’Accessibilitat, la posada en marxa de l’Observatori de la Mobilitat de la
Comunitat Valenciana, les eines de difusió de bones pràctiques, etc.

Objectiu 3.1. “Crear unes infraestructures resilients i més segures per a les persones
usuàries”.
Amb un percentatge d’execució del 88,75 %, es manifesta el gran esforç efectuat en
seguretat, ja que s’han complit les previsions ambicioses quant a la resolució de la totalitat
de les incidències que s’han produït en la xarxa viària, del nombre de trams aforats (580
trams), i quant a l’anàlisi dels trams de concentració d’accidents.

Objectiu 3.2. “Dur a terme un política integrada de transport i usos del sòl ambientalment
sostenible”.
S’ha superat l’objectiu amb un 104,56 %. Ha finalitzat la redacció d’un 40 % més del
que s’havia previst quant a projectes d’actuacions ciclovianants. També destaca el
percentatge elevat d’expedients informats, en particular els relacionats amb l’establiment
d’accessos nous accessos o modificació dels que ja hi ha. Aquest és un objectiu fonamental
per a la integració de les estratègies de mobilitat en els usos del sòl.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %
Programa 432.20 “Urbanisme”
Execució: 67,20 %

PROGRAMA 43220 URBANISME

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Agilitzar la tramitació dels expedients urbanístics, amb l’objectiu de
contribuir a la generació d’ocupació i riquesa en la conjuntura econòmica
actual.

OBJECTIU 1.2.

Integrar en l’ordenació urbanística i territorial de la C omunitat els principis
de sostenibilitat i qualitat de vida.

OBJECTIU 1.3.

C ol·laborar en la gestió territorial i urbanística de les administracions
públiques.

114,53

OBJECTIU 2.1.

Proporcionar informació urbanística, (SIU) com a eina per a tècnics i
professionals, empreses, administracions i ciutadania en general.

95,63

137,50

0,00
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OBJECTIU 2.2.

Avançar en el camp de la informació urbanística, mitjançant la utilització de
noves tecnologies, amb la finalitat d’aconseguir una transparència i agilitat
més elevada en la tramitació dels documents urbanístics.

OBJECTIU 3.1.

Facilitar la comprensió i el coneixement del marc jurídic als operadors
urbanístics públics i privats.

0,00

55,56

Programa 514.30 “Ports, aeroports i costes”
Execució: 47,43 %

PROGRAMA 51430 PORTS, AEROPORTS I COSTES

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Planificar l’ocupació del domini públic portuari per a un millor
aprofitament d’aquest.

0,00

OBJECTIU 1.2.

Millorar l’explotació i la gestió de les instal·lacions portuàries.

112,83

OBJECTIU 1.4.

C onservar les infraestructures en condicions funcionals.

OBJECTIU 1.5.

Millorar la connexió port-ciutat.

OBJECTIU 2.1.

Millorar els processos de proves, l’expedició de títols i l’autorització de
centres d’ensenyaments nàutic i subaquàtic esportius.

OBJECTIU 3.1.

Tramitar expedients en matèria de costes.

82,33

OBJECTIU 3.2.

Implantar el C atàleg de Platges de la C omunitat Valenciana.

62,83

OBJECTIU 3.3.

Millorar l’accessibilitat a la costa.

0,00

OBJECTIU 3.4.

Restituir espais costaners.

0,00

OBJECTIU 3.5.

Recuperar espais públics al litoral.

0,00

OBJECTIU 3.6.

Millorar les eines i processos del Servei de C ostes.

50,00

OBJECTIU 4.1.

Gestionar les instal·lacions aeronàutiques.

70,00

OBJECTIU 4.2.

Implantar el Pla d’inspecció aeronàutic.

OBJECTIU 4.3.

Millorar l’ordenació del servei d’instal·lacions aeronàutiques al territori de
la C omunitat.

85,00
0,00
111,00

0,00
90,00

CONCLUSIONS
La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori mostra que es van aconseguir, de mitjana, els
seus objectius en un 129,85 % respecte del que s’havia previst.
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No obstant això, el grau d’execució dels programes presenta una disparitat elevada,
que deriva, principalment, de dos programes pressupostaris que presenten percentatges
d’execució fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del programa 431.10
“Arquitectura, habitatge i projectes urbans”, amb un grau d’execució del 223,00 %, i del
programa 514.30 “Ports, aeroports i costes”, que no es va arribar a executar íntegrament, i
que, per tant, presenta un grau d’execució del 47,43 %.
En qualsevol cas, l’execució per programes mostra que un 71,43 % d’aquests
finalitzen l’exercici havent aconseguit els objectius per damunt del que s’havia previst. No
obstant això, el 28,57 % dels programes van presentar graus de compliment dels seus
objectius per davall del 80 %.

Programes pressupostaris amb un
grau d‘execució inferior al 80 %
28,57%

Programes pressupostaris amb un
grau d‘execució igual o superior al
100 %; 71,43%

Quant a l’anàlisi per centres gestors, destaquen la Sotssecretaria, la Direcció General
d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana i la Direcció General d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, que superen el 100 % dels objectius dels seus programes. No
obstant això, la Direcció General d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat, presenta una
execució del 86,20 %, tal com s’observa en el gràfic següent.
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INFORME

D’EXECUCIÓ

DE

LA

CONSELLERIA

DE

TRANSPARÈNCIA,

RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ. EXERCICI 2017
L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, segons els seus indicadors a
31 de desembre de 2017, mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es
disposa d’indicadors en un 94 % sobre els valors que s’havien previst.
No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, ja
que va variar el grau de consecució d’aquests entre el 139,15 % del programa 134.10
“Cooperació internacional al desenvolupament” i el 44,67 % del programa 112.80 “Consell
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern”.
En funció del nivell de consecució, els programes pressupostaris es podrien classificar
en tres grups:



Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o

superior. En aquest grup hi ha els programes següents: el programa 134.10 “Cooperació
internacional al desenvolupament” (139,15 %) i el programa 112.90 “Transparència en
l’Activitat Pública i Participació Ciutadana” (120,75 %).



Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el

80 % i el 100 %. En aquest grup es troba el programa 121.10 “Atenció al ciutadà, qualitat i
inspecció de serveis” amb una execució del 98,47 %, seguit del programa 121.80 “Direcció i
Serveis Generals” (81,12 %) i del programa 111.80 “Responsabilitat social i foment de
l’autogovern” (81,41 %).



Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.

Dins d’aquest grup es troba el programa 112.80 “Consell de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern” l’execució del qual és del 44,67 %.
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Gràfic 1. Programes pressupostaris de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat social,
Participació i Cooperació, segons el grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre
de 2017.
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Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius en un 100 % i per
damunt del que s’havia previst
Programa 134.10 “Cooperació internacional al desenvolupament”
Execució: 139,15 %
PROGRAMA 13410 COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL
DESENVOLUPAMENT

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.

OBJECTIU 1.2.

OBJECTIU 1.3.

OBJECTIU 1.4.

OBJECTIU 1.5.

Alinear, d’acord amb el principi de coherència de polítiques per al
desenvolupament, així com difondre i avaluar quantitativament, les
polítiques del C onsell per a la consecució dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Impulsar l’articulació d’actors, a escala local, autonòmica, estatal i
internacional, mitjançant la generació d’aliances per al
desenvolupament sostenible per a la consecució de l’Agenda 2030
de Nacions Unides.
Impulsar i reforçar la col·laboració i l'intercanvi d’informació amb
altres comunitats autònomes de l’estat espanyol i altres regions
europees, mitjançant la participació en estratègies, programes o
projectes comuns, així com per mitjà de l’assistència i la
participació en accions en matèria de cooperació al
desenvolupament, a més de participar en organismes i institucions
estatals o internacionals.
Planificar la cooperació al desenvolupament sostenible d’acord amb
les nostres fortaleses institucionals, socials i culturals.
Impulsar la coordinació, l’intercanvi d’informació, la coherència, la
complementarietat, així com la transparència i la rendició de
comptes de l’activitat de la Generalitat en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament sostenible.

%
D’EXECUCIÓ
50,00

166,67

111,07

100,00

120,50
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Promoure i impulsar programes i projectes de cooperació al
desenvolupament, amb un enfocament estratègic de gènere basat
en Drets Humans.

OBJECTIU 1.6.

98,82

Promoure i impulsar projectes i actuacions en l’àmbit de l’educació
per a la ciutadania global i la sensibilització, encaminats a enfortir
una ciutadania valenciana solidària, crítica i responsable.

OBJECTIU 1.7.

OBJECTIU 1.8.

Atenció a les crisis humanitàries i emergències causades per
desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de
vulnerabilitat extrema.

OBJECTIU 1.9.

Promoure actuacions en acció humanitària projectes de prevenció
de desastres, de conflictes humans i de promoció i defensa de drets
humans.

360,50

183,30

53,32

Promoure conjuntament amb les universitats i altres agents socials,
projectes de formació al desenvolupament, Màster Interuniversitari
OBJECTIU 1.10. de C ooperació al Desenvolupament, així com, la realització de
jornades, trobades, seminaris i congressos, en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament sostenible.

362,50

Impulsar i posar en marxa projectes i actuacions socialment

OBJECTIU 1.11. compromesos amb la consecució dels Objectius de

76,67

Desenvolupament Sostenible a la C omunitat Valenciana.

Desenvolupar programes de formació per al desenvolupament
sostenible: dirigits a millorar les capacitats del professorat i del
personal docent, del personal de les administracions públiques
OBJECTIU 1.12. valencianes, dels agents de la cooperació valenciana, així com la
formació d’especialistes en cooperació per al desenvolupament i del
voluntariat internacional de cooperació per al desenvolupament.

26,66

Potenciar l’avaluació com a instrument de transparència que, a

OBJECTIU 1.13. més, contribueix a la generació de coneixement i a l’aprenentatge

93,87

per part de tots els actors de la cooperació.

Impulsar, desenvolupar i mantindre un sistema de gestió de

OBJECTIU 1.14. coneixement que garantisca un aprenentatge continu i la innovació

227,08

de la cooperació valenciana.

Potenciar la participació social per a la cooperació de les ONGD i els

OBJECTIU 1.15. agents socials i l’enfortiment de la participació ciutadana valenciana.

En

relació

Internacional

al

als

indicadors

desenvolupament”

del

programa

corresponents

pressupostari
a

l’exercici

56,24

134.10
2017,

“Cooperació

s’efectuen

les

consideracions següents:

Objectiu 1.1. Alinear, d’acord amb el principi de coherència de polítiques per al
desenvolupament, així com difondre i avaluar quantitativament, les polítiques del Consell per
a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Indicador 1. Nombre de reunions dutes a terme.
Per

a

la

quantificar-les

s’ha

tingut

en

compte

la

reunió

de

la

Comissió

Interdepartamental, prevista en la Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de
cooperació al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, del mes de juny.
Indicador 2. Nombre d’informes emesos.
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Per a quantificar-los s’ha tingut en compte la reunió efectuada per la Comissió
Interdepartamental i les avaluacions del III Pla director que s’han dut a terme.

Objectiu

1.2.

Impulsar

l’articulació

d’actors,

a

escala

local,

autonòmica,

estatal

i

internacional, mitjançant la generació d’aliances per al desenvolupament sostenible per a la
consecució de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.
Indicador 1. Nombre d’acords establits entre actors de diversos àmbits territorials.
Indicador 2. Nombre de reunions dutes a terme.
Indicador 3. Nombre de compromisos aconseguits.
En relació a l’objectiu 1.2, s’han superat els valors assenyalats en els indicadors 1 i
3, a causa de l’enfortiment de l’Aliança de Ciutats Sostenibles, i s’ha mantingut el de
l’indicador 2.

Objectiu 1.3. Impulsar i reforçar la col·laboració i l’intercanvi d’informació amb altres
comunitats autònomes de l’estat espanyol i altres regions europees, mitjançant la
participació en estratègies, programes o projectes comuns, així com per mitjà de
l’assistència i la participació en accions en matèria de cooperació al desenvolupament, a més
de participar en organismes i institucions estatals o internacionals.
En relació amb l’objectiu 1.3, s’han celebrat dues trobades: d’una banda, la Direcció
General de Cooperació i Solidaritat ha participat en la X Trobada Anual de Cooperació al
Desenvolupament de Comunitats Autònomes, celebrada a Sevilla, i de l’altra, la Direcció
General ha organitzat la I Trobada de Governs Regionals “Una agenda territorial per als
ODS: aprenentatge entre regions”, que s’ha celebrat a València. Com a resultat d’aquestes
dues trobades s’ha produït l’establiment de sengles compromisos sobre la base de
documents de conclusions d’aquestes.

Objectiu 1.4. Planificar la cooperació al desenvolupament sostenible d’acord amb les nostres
fortaleses institucionals, socials i culturals.
Indicador 1. Aprovació pel Ple del Consell i publicació en el DOCV del IV Pla director de
cooperació Valenciana.
El IV Pla director de la cooperació Valenciana es va aprovar per Acord del Consell de
26 de maig de 2017 i es va publicar en el DOGV número 8063, de 15 de juny de 2017.
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Objectiu

1.5.

Impulsar

la

coordinació,

l’intercanvi

d’informació,

la

coherència,

la

complementarietat, així com la transparència i la rendició de comptes de l’activitat de la
Generalitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament sostenible.
Indicador 1. Nombre d’accions, reunions i trobades de coordinació dutes a terme.
Han tingut lloc 3 sessions informatives (Alacant, Castelló i València) per a la presentació de
les convocatòries de subvencions del 2017 i el procediment telemàtic corresponent. S’han
dut a terme 2 tallers de devolució de resultats corresponents a cadascuna de les
convocatòries de subvencions del 2017.
S’han efectuat 4 tallers participatius (València i Alacant) amb els actors de la
cooperació valenciana per a l’elaboració de l’Estratègia d’acció humanitària de la Comunitat
Valenciana 2018-2022.
S’han realitzat 6 tallers participatius amb els agents de la cooperació valenciana, per
a l’elaboració del Pla d’acció humanitària dels territoris palestins i la població refugiada
palestina, del Pla d’Acció humanitària dels territoris del Sahel, i del Pla d’acció humanitària de
la població sahrauí.

Indicador 2. Nombre d’agents participants.
En el conjunt de les reunions i tallers d’intercanvi d’informació, complementarietat de
les actuacions i transparència mencionats, han participat almenys 160 persones en
representació dels agents de la cooperació valenciana.

Indicador 3. Nombre d’informes d’avaluació de la cooperació valenciana al desenvolupament.
Correspon als informes d’avaluació presentats per les ONGD de projectes finançats
per

la

Generalitat

Valenciana

que

s’han

publicat

en

la

pàgina

web

http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/inicio.

Indicador 4. Actualització i manteniment dels continguts de la web de la Direcció General.
S’ha creat una web nova, www.cooperaciovalenciana.es/inicio, que permet tindre
totes les dades actualitzades d’una manera més àgil i accessible, sense necessitat de dur a
terme tantes actualitzacions.
Objectiu 1.6. Promoure i impulsar programes i projectes de cooperació al desenvolupament,
amb un enfocament estratègic de gènere basat en drets humans.
Per a l’execució de tots els indicadors d’aquest objectiu s’ha tingut en compte el
nombre de sol·licituds de projectes que s’han presentat a la convocatòria efectuada
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mitjançant la Resolució de 19 de juny de 2017, de la Conselleria de Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen per a l’any 2017
subvencions a ONGD per al finançament de projectes de cooperació internacional per al
desenvolupament que s’han d’executar en països i poblacions estructuralment empobrides
(DOGV, núm. 8069 de 23/06/2017). El resultat ha sigut en general molt satisfactori, atés
que, malgrat que s’han rebut menys sol·licituds, els projectes presentats són de més
qualitat.
La cooperació internacional al desenvolupament de la Generalitat, com a política
pública, té com a objectiu essencial promoure: el desenvolupament humà sostenible,
equitatiu i inclusiu mitjançant accions que contribuïsquen a l’erradicació de la pobresa, la
desocupació, la desigualtat i l’exclusió social; l’augment permanent dels nivells educatiu,
tècnic, científic i cultural; la disminució de les asimetries entre els països; la cerca de la
protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, i sobre la base dels principis de
solidaritat internacional, la defensa i la promoció dels drets humans, l’enfortiment de l’estat
de dret i la millora de la governança, l’equitat de gènere mitjançant un enfocament
estratègic que integre l’enfocament de gènere i l’enfocament basat en drets humans, la
transparència i la rendició de comptes i els criteris d’apropiació, alineació, harmonització,
gestió orientada a resultats i mútua responsabilitat, i a més, està compromesa amb l’Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de Nacions
Unides, el 27 de setembre de 2015.

Objectiu 1.7. Promoure i impulsar projectes i actuacions en l’àmbit de l’educació per a la
ciutadania global i la sensibilització, encaminats a enfortir una ciutadania valenciana
solidària, crítica i responsable.
Per a l’execució de tots els indicadors d’aquest objectiu s’ha tingut en compte el
nombre de sol·licituds presentades en la convocatòria efectuada mitjançant la Resolució de
19 de juny de 2017, Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació, per la qual es convoquen per a l’any 2017 subvencions a ONGD per al
finançament de projectes d’educació per a la ciutadania global en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana.
La planificació de la cooperació internacional al desenvolupament de la Generalitat
inclou la sensibilització social i l’educació per a la ciutadania global entre els seus instruments
i modalitats específiques, amb l’objectiu de contribuir a la construcció d’una ciutadania
valenciana crítica, compromesa, tant en l’àmbit personal com en el col·lectiu, amb la
transformació de la realitat local i global cada vegada més interdependents, i amb el
desenvolupament humà sostenible, inclusiu i equitatiu des del compromís i la solidaritat.
Mitjançant la convocatòria d’ajudes, s’ha permés que els projectes es duguen a terme en un
nombre de centres més elevat, amb la qual cosa se n’ha obtingut una repercussió important
en l’alumnat i el professorat.
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Objectiu 1.8. Atenció a les crisis humanitàries i emergències causades per desastres naturals
i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.
Tots els indicadors d’aquest objectiu s’han complit de manera satisfactòria, i fins i
tot, malgrat les dificultats que en algunes ocasions implica signar convenis amb entitats que
treballen en països amb greus crisis humanitàries o que es troben en situació de conflicte
bèl·lic, s’ha aconseguit el 100 % del pressupost consignat.

Objectiu 1.9. Promoure actuacions en acció humanitària projectes de prevenció de desastres,
de conflictes humans i promoció i de defensa de drets humans.
Els indicadors corresponents a aquest objectiu s’han aconseguit per mitjà de la
convocatòria del Comité Permanent d’Acció Humanitària que va tindre lloc l’11 d’octubre de
2017 per a finançar projectes a Mali i Níger. Aquests projectes es van concedir mitjançant el
Decret 179/2017, de 10 de novembre, del Consell, d’aprovació d’ajudes per a actuacions
d’emergència en els països del Sahel per a crisi alimentària.
Els indicadors corresponents als informes de seguiment i d’avaluació final no s’han
pogut desenvolupar, ja que els projectes encara s’estan executant perquè es van adjudicar el
mes de novembre del 2017.

Objectiu 1.10. Promoure conjuntament amb les universitats i altres agents socials, projectes
de

formació

al

desenvolupament,

Màster

Interuniversitari

de

Cooperació

al

Desenvolupament, així com, la realització de jornades, trobades, seminaris i congressos, en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament sostenible.
Els indicadors d’aquest objectiu s’han executat per mitjà dels convenis signats amb
les cinc universitats públiques valencianes, i és especialment significatiu el gran acolliment
de participants en les diverses activitats que es planificaven en els convenis, especialment la
relativa a l’”Universitat d’Hivern”.

Objectiu 1.11. Impulsar i posar en marxa projectes i actuacions socialment compromesos
amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la Comunitat Valenciana.
Els indicadors d’aquest objectiu s’han executat per mitjà de la signatura de diversos
convenis de col·laboració amb pobles i ciutats del territori de la Comunitat Valenciana,
després de l’aprovació de l’Acord del Consell de 15 de gener de 2016, pel qual s’aprova
impulsar la creació de l’Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible per tal de
sensibilitzar a la societat valenciana sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible
aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides. Mitjançant aquesta aliança es pretén
implicar els pobles i les ciutats de la Comunitat Valenciana en la informació, la difusió, la
sensibilització i el compromís dels ODS, i s’encarrega a la Direcció General de Cooperació i
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Solidaritat la posada en marxa de l’Aliança de Ciutats mitjançant la subscripció de convenis o
de les actuacions que es consideren necessàries.

Objectiu 1.13. Potenciar l’avaluació com a instrument de transparència que, a més,
contribueix a la generació de coneixement i a l’aprenentatge per part de tots els actors de la
cooperació.
Indicador 1. Es troba en la fase final d’elaboració un instrument informàtic per a
establir un sistema de seguiment i mesurament del compliment de l’IV Pla director de la
cooperació Valenciana.
Indicador 2. Es troba en fase final d’elaboració un instrument destinat a les
organitzacions amb l’objectiu de millorar el sistema d’avaluació, la rendició de comptes i la
transparència de les actuacions.
Indicador 3. Tots els projectes que han sigut aprovats (98) en la convocatòria de
subvencions del 2017 preveuen la incorporació d’un sistema d’avaluació final en la formulació
del projecte.

Objectiu 1.14. Impulsar, desenvolupar i mantindre un sistema de gestió de coneixement que
garantisca un aprenentatge continu i la innovació de la cooperació valenciana.
Indicador 1. Les accions en matèria d’investigació i estudis per al desenvolupament
s’articulen per mitjà de la subscripció de convenis amb les cinc universitats públiques de la
Comunitat Valenciana.
Indicador 2. Celebració de la I Trobada de Governs Regionals “Una agenda territorial
per als ODS: aprenentatge entre regions”, Conferència de Ciutats Solidàries amb el Poble
Sahrauí, Connecta amb els ODS.
Indicador 3. Tot el pressupost executat.
Indicador 4. S’han dut a terme les publicacions i edicions següents:



Guia Municipal dels ODS. “L’Agenda 2030. Full de ruta per a ciutats i

pobles de la Comunitat Valenciana”



IV Pla director de la cooperació Valenciana.



Estratègia d’acció humanitària de la Comunitat Valenciana



Avaluació intermèdia de l’III Pla director
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Avaluació final de l’III Pla director



Què està fent la cooperació valenciana en els països empobrits? 2018

Informe sobre la destinació dels fons que la Generalitat Valenciana destina a la
cooperació internacional al desenvolupament



Informe de recepció de les sol·licituds presentades a la convocatòria

de subvencions per a projectes d’educació per a la ciutadania global 2017



Informe de recepció de les sol·licituds presentades a la convocatòria

de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament 2017



Pla d’acció humanitària dels territoris palestins i població refugiada

palestina.



Pla d’acció humanitària dels territoris del Sahel.



Pla d’acció humanitària de la població sahrauí.



Mapa

de

seguiment

de

la

consecució

dels

Objectius

de

Desenvolupament Sostenible a la Comunitat Valenciana.



Mapa bàsic de seguiment de la consecució dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible a la Comunitat Valenciana.



Els Objectius de Desenvolupament Sostenible en els pressupostos de

la Generalitat de 2017.

Objectiu 1.15. Potenciar la participació social per a la cooperació de les ONGD i els agents
socials, i per a l’enfortiment de la participació ciutadana valenciana.
Els indicadors corresponents a les reunions de l’Alt Consell Consultiu per al
Desenvolupament de l’Agenda 2030, el Consell Territorial Sectorial per al Compliment de
l’Agenda 2030 i la Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament, no s’han
aconseguit, atés que aquests òrgans eren de creació nova i estan previstos en la nova Llei
18/2017, de 14 de desembre, que es va publicar en el DOGV núm. 8191 de 15 de desembre
de 2017.
La resta d’indicadors s’han complit de manera satisfactòria, i fins i tot s’ha superat el
nombre

de

convocatòries,

com

és

el

cas

del

Consell

Valencià

de

Cooperació

al
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Desenvolupament, la qual cosa posa de manifest l’alt grau de participació, consens i
transparència, que hi ha actualment.

Programa 112.90 “Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana”
Execució: 120,75 %
PROGRAMA 11290 TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Impulsar mesures per a millorar la qualitat democràtica de les
institucions de la Generalitat.

166,67

OBJECTIU 1.2.

Fomentar la confiança de la ciutadania en els i les integrants del
C onsell i en els seus alts càrrecs.

100,00

OBJECTIU 1.3.

Impulsar l’aplicació de la llei a les entitats locals i altres subjectes
compresos en el seu àmbit d’aplicació.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Facilitar una nova cultura d’obertura informativa, la reutilització de
dades obertes, i fomentar una relació proactiva de la ciutadania
amb les institucions de la Generalitat.

76,67

OBJECTIU 2.2.

C oordinar les diverses conselleries i el sector públic instrumental de
la Generalitat perquè faciliten les dades necessàries per al
compliment de la llei i les seues normes de desplegament.

100,00

OBJECTIU 2.3.

Impulsar i millorar la comunicació proactiva mitjançant les xarxes
socials.

100,00

OBJECTIU 2.4.

Avaluar l’aplicació de la Llei 2/2015 en l’àmbit de la Generalitat i del
seu sector públic, i del portal de transparència GVA Oberta.

100,00

OBJECTIU 3.1.

C onvertir la Generalitat en referent per a la ciutadania i per a altres
administracions en matèria de transparència en l’activitat pública i
el bon govern.

100,00

OBJECTIU 3.2.

Impulsar iniciatives i accions de la societat civil per a divulgar i
donar a conéixer la Llei de transparència, el reglament de
desplegament d’aquesta, així com el C odi de Bon Govern de la
Generalitat.

117,33

OBJECTIU 3.3.

Facilitar l’accés de la ciutadania a una informació pública veraç i de
qualitat.

100,00

OBJECTIU 4.1.

Promoure el coneixement de la Llei de transparència i les normes
reglamentàries que la despleguen en l’àmbit de la Generalitat, per
mitjà de formació específica.

292,90

OBJECTIU 5.1.

Supervisar el compliment de l’obligació de presentar les
declaracions d’activitats, de béns i interessos i rendes al Registre
d’Alts C àrrecs de l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic
Instrumental.

100,00

OBJECTIU 6.1.

C oordinar la publicació en GVA Oberta de tots els comptes dels
subjectes obligats per l’article 1 de la Llei 5/2016.

100,00

OBJECTIU 7.1.

Aplicar la Llei 2/2015 en matèria de participació ciutadana.

476,66

OBJECTIU 7.2.

Aplicar i executar el Decret del C onsell pel qual es regula el C onsell
de Participació C iutadana de la C omunitat Valenciana

67,00

OBJECTIU 7.3.

Executar i desenvolupar el programa “Palaus Transparents”.

75,00

OBJECTIU 7.4.

Implementar mecanismes per a la implicació ciutadana en
l’elaboració de normes, plans, procediments i altres instruments de
planificació.

300,00
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OBJECTIU 8.1.

Enfortir el teixit associatiu.

0,00

OBJECTIU 8.2.

Promoure espais ciutadans de comunicació, treball i trobada de les
entitats ciutadanes.

0,00

OBJECTIU 9.1.

Potenciar el coneixement de la cultura, les tradicions, la llengua i la
música valenciana als centres valencians a l’exterior (C EVEX).

57,69

OBJECTIU 9.2.

Donar un suport especial les i els joves valencians residents a
l’exterior per raons econòmiques.

OBJECTIU 10.1.

Mantindre les relacions amb les cases regionals i les federacions
d’associacions d’altres comunitats autònomes en la nostra
C omunitat.

0,00

126,66

L’execució dels objectius del programa 112.90 “Transparència en l’activitat pública i
participació ciutadana”, en el 2017, s’ha situat en el 120,75 %, per tant, s’ha aconseguit un
nivell d’execució superior al de les previsions inicials.
Dels objectius establits per al pressupost 2017, un 68,18 % s’ha executat
íntegrament o per damunt dels valors que s’havien previst inicialment. Un 18,18 % dels
objectius s’ha executat entre un percentatge que oscil·la entre el 50 % i el 100 %.
Finalment, només un 13,6 % dels objectius no s’ha executat, ja que les activitats que
s’havien previst no s’han implementat.
Cal destacar el compliment per damunt de les previsions inicials dels objectius 1.1,
3.2, 4.1, 7.1, 7.4 i 10.1, a causa, sobretot, de l’elevada concurrència de sol·licituds a les
convocatòries de subvencions per al foment de la transparència i la participació ciutadana.
Així, s’ha superat àmpliament les xifres que s’havien previst al principi pel nombre elevat de
participants en els cursos de formació de l’IVAP (147 %); pel nombre de tallers efectuats i de
materials elaborats per a la difusió i el coneixement de la Llei 2/2015 i les seues normes de
desplegament, que supera amb escreix (825 %) la previsió inicial, i a causa de les consultes
prèvies dutes a terme en l’elaboració del text dels projectes normatius (300 %):
Avantprojecte de llei de la Generalitat de participació ciutadana i suport a l’associacionisme
de la Comunitat Valenciana, Projecte de decret del Consell, pel qual es crea i es regula la
Bústia Responsable i de Bon Govern, i Avantprojecte de llei, de la Generalitat, de govern
obert de la Comunitat Valenciana.
Íntegrament, i amb un grau d’execució del 100 %, es troben els objectius 1.2.
Fomentar la confiança de la ciutadania en els i les integrants del Consell i en els seus alts
càrrecs; 2.2. Coordinar les diverses conselleries i el sector públic instrumental de la
Generalitat perquè faciliten les dades necessàries per al compliment de la llei i les seues
normes de desplegament; 2.3. Impulsar i millorar la comunicació proactiva mitjançant les
xarxes socials; 2.4. Avaluar l’aplicació de la Llei 2/2015 en l’àmbit de la Generalitat i del seu
sector públic, i del portal de transparència GVA Oberta; 3.1 Convertir la Generalitat en
referent per a la ciutadania i per a altres administracions en matèria de transparència en
l’activitat pública i el bon govern; 3.1. Facilitar l’accés de la ciutadania a una informació
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pública veraç i de qualitat; 5.1. Supervisar el compliment de l’obligació de presentar les
declaracions d’activitats, de béns i interessos i rendes al Registre d’Alts Càrrecs de
l’Administració de la Generalitat i del Sector Públic Instrumental, i 6.1. Coordinar la
publicació en GVA Oberta de tots els comptes dels subjectes obligats per l’article 1 de la Llei
5/2016.
Amb un percentatge d’execució que oscil·la entre el 50 % i el 100 %, se situa
l’objectiu 2.1, l’indicador del qual 2.1.3. Gestió, actualització i millora del portal de
transparència, GVA Oberta, quant a dades obertes (open data), situa aquest objectiu per
davall del 100 %. A pesar que s’han incorporat conjunts de dades nous al portal Dades
Obertes o se n’han actualitzat conjunts que ja hi havia, aquest objectiu necessita una
dedicació i un seguiment que per la manca de personal no s’ha pogut aconseguir
satisfactòriament el 2017.
L’objectiu 7.2, amb un únic indicador que es compleix quasi íntegrament, ja que
s’han fet dues reunions del Ple del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
L’objectiu 7.3. “Executar i desenvolupar el programa “Palaus Transparents”, el qual
s’hauria de considerar entre els que superen el 100 %, ja que si bé és cert que no es duen a
terme visites guiades (indicador 1), sí que es permet l’accés lliure als edificis públics
(indicador 2), encara que no és possible quantificar el nombre de visitants que hi accedeix, el
qual supera amb escreix el que s’havia calculat inicialment. Es valora molt positivament el
programa, sobretot tenint en compte els mitjans personals insuficients que es disposava per
a posar en marxa el programa i executar el contracte.
L’objectiu 9.1. “Potenciar el coneixement de la cultura, les tradicions, la llengua i la
música valenciana als centres valencians a l’exterior (CEVEX)” hauria d’estar també entre els
objectius executats íntegrament, ja que tot i que no es duen a terme exposicions itinerants
pròpiament dites (indicador 1) per falta de mitjans, sí que es compleix amb escreix
l’indicador 2, Ajudes per a activitats i inversions dels CEVEX, esmentat anteriorment. A més,
s’han dut a terme nombroses actuacions dins del programa d’activitats previstes adscrites als
CEVEX per a aconseguir el compliment de l’objectiu, per la qual cosa la valoració general dels
resultats de l’objectiu és positiva, encara que la realització d’exposicions itinerants quede
pendent per al 2018.
Finalment, entre els objectius que no s’han implementat completament, per
diverses raons, cal destacar: l’objectiu 8.1, Enfortir el teixit associatiu, a causa de les
dificultats en la tramitació de l’expedient de contractació per a l’establiment d’un servei
d’assessorament i de formació permanent dirigit a les entitats ciutadanes, la necessitat
d’efectuar una segona licitació en no haver concorregut ofertes al primer procés, i la
complexitat del programa mateix, la qual cosa ha provocat que l’inici d’aquest s’haja retardat
al 2018 i, per tant, no s’hagen pogut complir les expectatives que s’havien previst per el
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2017; l’objectiu 8.2, que es troba directament relacionat amb l’anterior, i l’objectiu 9.2,
Donar un suport especial a les i els joves valencians residents a l’exterior per raons
econòmiques, objectiu que, per falta de mitjans, no ha vist executat els seu indicador únic de
realització d’estudis sobre els joves valencians a l’exterior.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el
100 %
Programa 121.10 “Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis”
Execució: 98,47 %
PROGRAMA 12110 ATENCIÓ AL CIUTADÀ, QUALITAT I INSPECCIÓ DE
SERVEIS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Mantindre el gestor únic de continguts (GUC ) normalitzat i
actualitzat, així com el Directori Nacional C omú d’Unitats
Orgàniques i Oficines (DIR3).

100,00

OBJECTIU 1.2.

Desenvolupar un sistema nou que incorpore totes les funcionalitats
de l’actual GUC , que n’incorpore les necessàries com a
conseqüència del nou model d’administració pública electrònica i
integrada.

100,00

OBJECTIU 2.1.

Oferir un nivell alt de qualitat en l’atenció a la ciutadania tant a les
oficines PROP com per mitjà dels canals no presencials.

101,20

OBJECTIU 2.2.

Mantindre un nivell adequat de formació entre el personal d’atenció
a la ciutadania.

25,00

OBJECTIU 2.3.

Ampliar la xarxa d’atenció a la ciutadania.

OBJECTIU 3.1.

Implantar el registre d’entrada i eixida electrònic unificat de la
Generalitat, integrat en el Sistema d’Interconnexió de Registres
(SIR), d’àmbit estatal.

90,00

OBJECTIU 3.2.

Dissenyar un nou sistema d’atenció a la ciutadania, d’acord amb el
marc nou establit per la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, i a partir
l’experiència acumulada en la matèria.

62,50

OBJECTIU 4.1.

Desenvolupar i implantar el nou sistema de gestió de queixes
derivat del Decret 41/2016.

100,00

OBJECTIU 4.2.

Impulsar la realització d’autoavaluacions de qualitat.

100,00

OBJECTIU 4.3.

Potenciar el sistema de cartes de serveis.

100,00

OBJECTIU 4.4.

Dissenyar i impulsar el sistema de certificació de qualitat de la
Generalitat.

OBJECTIU 4.5.

Avançar en la simplificació administrativa, per mitjà del
desenvolupament d’actuacions de revisió i simplificació de
procediments encaminades a l'administració electrònica nova
conseqüència de la Llei 39/2015. Establir la comunicació amb el SIA
(Sistema d’Informació Administrativa Estatal).

100,00

OBJECTIU 4.6.

C ontinuar la implantació del sistema d’informació del mercat interior
europeu (Sistema IMI) i assegurar-ne un manteniment adequat.

100,00

OBJECTIU 5.1.

Dirigir accions específiques, en diferents àmbits de gestió, per a fer
un efectiu control de legalitat en les actuacions de l’Administració de
la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

91,00

OBJECTIU 5.2.

Prestar una atenció efectiva i àgil a les denúncies i queixes
presentades davant de la Inspecció de Serveis.

102,75

0,00

100,00
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OBJECTIU 6.1.

OBJECTIU 7.1.

OBJECTIU 7.2.

Reforçar, des del control i la pràctica d’avaluacions i auditories
específiques, el desenvolupament del bon govern i la participació
ciutadana en la Generalitat, de manera que es contribuïsca a la
detecció preventiva de situacions que puguen afavorir un clima de
corrupció.
Exercir una coordinació efectiva dels òrgans sectorials d’inspecció,
unint esforços i evitant duplicitats en el desenvolupament de les
actuacions d'aquests.
C ol·laborar i cooperar de manera efectiva amb altres òrgans de la
nostra administració i amb altres administracions públiques en
matèria d’atenció a la ciutadania, qualitat i inspecció de serveis.

100,00

100,00

300,00

En relació amb l’execució de les actuacions més rellevants que s’havien previst en el
pressupost de 2017, en el programa pressupostari 121.10 cal fer les consideracions
següents:
Objectiu 1.1. Mantindre el Gestor Únic de Continguts de la Generalitat (GUC) normalitzat i
actualitzat, així com el Directori Nacional Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3).
L’objectiu s’ha complit. Al llarg de 2017 s’ha mantingut al dia tota la informació
rellevant per a la ciutadania i la Generalitat mateixa en el repositori comú anomenat GUC.
Aquest abasta, entre altres, informació de la guia de persones i departaments; informació de
tots els tràmits de la Generalitat dirigits a tercers; totes les ofertes d’ocupació pública en siga
quin en siga el sector; informacions útils que cal proporcionar a la ciutadania pels diversos
canals d’informació que hi ha…
L’actualització del DIR3 es du a terme a partir de la guia de departaments del GUC, i
s’ha d’efectuar, per tant, al llarg de tot l’exercici, de manera que se solucionen tots els
problemes que s’han anat produint.
Objectiu 1.2. Desenvolupar un sistema nou que incorpore totes les funcionalitats de l’actual
GUC, que n’incorpore les necessàries com a conseqüència del nou model d’administració
pública electrònica i integrada.
El 2017 s’ha dut a terme l’anàlisi del nou sistema, i en queda pendent la
implementació, competència de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (DGTIC). Per tant, l’objectiu s’ha aconseguit.
Objectiu 2.1. Oferir un nivell alt de qualitat en l’atenció a la ciutadania tant a les oficines
PROP com per mitjà dels canals no presencials.
Tots els indicadors inclosos per a aquest objectiu n’aconsegueixen i fins i tot en
superen les metes. En aquest sentit, cal destacar que l’estudi recent de satisfacció de la
ciutadania en relació amb les oficines PROP (atenció presencial) i a l’atenció telefònica (012)
mostra uns resultats excel·lents que en breu es publicaran. L’objectiu s’ha aconseguit i, fins i
tot, s’ha superat.
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Objectiu 2.2. Mantindre un nivell adequat de formació entre el personal d’atenció a la
ciutadania.
Aquest objectiu no s’ha aconseguit a causa dels endarreriments patits en la
implementació dels processos nous en les oficines d’assistència en matèria de registre
vinculats a la Llei 39/2015. Aquests endarreriments s’han produït per la mancança, el 2017,
d’alguns desenvolupaments tecnològics necessaris, que són responsabilitat de la DGTIC. No
obstant això, en la mesura que s’ha pogut, s’ha format determinat personal en matèries com
ara ORVE i registre departamental. Aquesta formació ha sigut impartida, en part, per la
DGTIC mateixa.
Objectiu 2.3. Ampliar la xarxa d’atenció a la ciutadania.
Tots els indicadors inclosos per a aquest objectiu n’arriben a les metes i, fins i tot, les
superen. S’han creat tres oficines PROP noves (la Cigonya, Alcoi i Dénia); s’ha implantat el
xat de vídeo en llengua de signes atés pel servei 012, i s’ha implantat també la queixa
telefònica. Aquests últims dos serveis, per la seua significació, marquen una fita en l’atenció
a la ciutadania en la Generalitat.

Objectiu 3.1. Implantar el registre d’entrada i eixida electrònic unificat de la Generalitat,
integrat en el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR), d’àmbit estatal.
Si bé totes les oficines de registre de la Generalitat no estan integrades en el SIR
perquè la DGTIC encara no ha certificat davant del Ministeri la nostra aplicació corporativa de
registre; mitjançant l’ús del sistema ORVE (Oficina de Registre Virtual Electrònic), en totes
les Conselleries s’ha pogut complir aquest objectiu, que és, a més, exigència per a la
recepció dels fons del FLA.
Respecte a la implantació del registre departamental, s’ha aconseguit el 80 %
d’execució, ja que ha quedat pendent la Conselleria de Sanitat i determinats organismes del
sector públic instrumental. L’endarreriment ha tingut la causa en els canvis en la planificació
d’implantació prevista de l’eina informàtica en la DGTIC.
Objectiu 3.2. Dissenyar un sistema nou d’atenció a la ciutadania, d’acord amb el marc nou
establit per la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015, i a partir l’experiència acumulada en la matèria.
Aquest objectiu s’ha aconseguit, si bé s’ha produït un endarreriment en l’elaboració
de la norma nova d’atenció a la ciutadania i registres, ja que no s’ha disposat el 2017 de les
eines informàtiques noves necessàries, que és un aspecte previ a la redacció detallada de la
norma necessària per a l’atenció a la ciutadania i registre.

233

Objectiu 4.1. Desenvolupar i implantar el sistema nou de gestió de queixes derivat del
Decret 41/2016.
L’objectiu s’ha aconseguit incloent la queixa electrònica sense certificat digital i la
queixa telefònica. Queda pendent per la DGTIC la finalització d’alguns treballs de
desenvolupament del sistema nou.
Objectiu 4.2. Impulsar la realització d’autoavaluacions de qualitat.
L’objectiu s’ha aconseguit. S’ha revisat la metodologia/aplicació informàtica pròpia de
la Generalitat per a la realització d’autoavaluacions de qualitat i s’ha dut a terme un estudi
pilot sobre aquesta.
Objectiu 4.3. Potenciar el sistema de cartes de serveis.
L’objectiu s’ha aconseguit amb escreix en haver atés totes les peticions de cartes
noves de servei i haver iniciat la revisió de les vigents.
Objectiu 4.4. Dissenyar i impulsar el sistema de certificació de qualitat de la Generalitat.
Aquest objectiu no s’ha aconseguit, ja que s’ha valorat la conveniència d’endarrerir-lo
al 2019, en tindre en compte la càrrega de treball que hi ha i la necessitat de disposar d’un
nombre considerable d’unitats que ja hagen passat per un procés d’autoavaluació,
circumstància que no s’ha produït.
Objectiu 4.5. Avançar en la simplificació administrativa, per mitjà del desenvolupament
d’actuacions de revisió i simplificació de procediments encaminades a l’administració
electrònica nova conseqüència de la Llei 39/2015. Establir la comunicació amb el SIA
(Sistema d’Informació Administrativa Estatal).
S’han dut a terme les actuacions de simplificació determinades en el marc de la
Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del
Coneixement de la Comunitat Valenciana (CITEC) i s’ha establit la comunicació del nostre
catàleg de procediments amb el SIA. Per tant, s’ha aconseguit l’objectiu.
Objectiu 4.6. Continuar la implantació del sistema d’informació del mercat interior europeu
(Sistema IMI) i assegurar-ne un manteniment adequat.
L’objectiu s’ha aconseguit en atendre totes les sol·licituds d’alta, consulta i atenció
rebudes.
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Objectiu 5.1. Dirigir accions específiques, en diversos àmbits de gestió, per a fer un control
efectiu de legalitat en les actuacions de l’Administració de la Generalitat i el sector públic
instrumental d’aquesta.
En l’exercici 2017, el grau de compliment de les 11 actuacions ordinàries d’inspecció i
control considerades com a avaluables i incloses en el Pla de la inspecció general de serveis
2016-2017 ha sigut del 91 %, ja que una de les actuacions que s’havia previst no es va
executar. Com a conseqüència d’això, el Pla de la inspecció general de serveis 2018-2019
aprovat recentment inclou l’actuació que va quedar pendent d’executar l’exercici 2017.

Respecte a aquesta actuació referida al funcionament dels controls que hi ha en
matèria de contractació administrativa en relació amb l’existència de conflictes d’interessos
eventuals, cal assenyalar que, en funció de les dades recaptades inicialment el 2017, es va
considerar convenient l’ampliació de l’actuació amb l’objecte d’avaluar els controls de la
Generalitat en relació amb la veracitat de les dades aportades per mitjà de les declaracions
responsables i comunicacions prèvies, la qual cosa va implicar que l’actuació quedara
posposada per a l’exercici 2018.

D’acord amb les consideracions que s’han exposat, considerem que l’objectiu s’ha
aconseguit.
Objectiu 5.2. Prestar una atenció efectiva i àgil a les denúncies i queixes presentades davant
de la Inspecció de Serveis.
L’objectiu s’ha aconseguit en tramitar i resoldre totes les denúncies i queixes que
s’han presentat.
Objectiu 6.1. Reforçar, des del control i la pràctica d’avaluacions i auditories específiques, el
desenvolupament del bon govern i la participació ciutadana en la Generalitat, de manera que
es contribuïsca a la detecció preventiva de situacions que puguen afavorir un clima de
corrupció.
En relació amb l’indicador “Disseny i elaboració d’una metodologia d’auditories
ètiques”, cal dir que els principis d’actuació i conducta en matèria de bon govern van ser
objecte de desenvolupament parlamentari per mitjà de l’aprovació del Codi de Bon Govern
(Decret 56/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el Codi de bon govern de la Generalitat), el
compliment del qual hauria de ser objecte d’auditoria.
Actualment, en l’àmbit de les administracions públiques, no hi ha un model ni un
protocol acreditat per a la realització d’aquestes auditories. Aquest fet, unit a la falta de
definició de l’òrgan competent per a realitzar d’aquestes auditories, determina que no es
puga avaluar el compliment d’aquest objectiu.
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Respecte al disseny d’un sistema d’alertes per a previndre situacions de frau, aquest
es un projecte a futur, del qual però, durant el 2017, s’han efectuat accions determinades
que han permés fer un primer disseny del sistema. Aquestes han sigut:
- S’han identificat àrees de risc (contractació, subvencions, conflicte d’interessos,
caixa fixa, incompatibilitats, etc.).
- S’han elaborat indicadors per a l’àrea de risc de contractació i alguns sobre caixa
fixa.
- S’ha creat un prototip del sistema d’alertes, sobre el qual s’han efectuat proves de
viabilitat.
- Per mitjà de convenis, s’ha col·laborat amb entitats externes per a realitzar la
definició del sistema. També s’ha publicat una convocatòria d’ajudes a entitats amb
experiència

en

la

matèria

per

a

promoure

activitats

d’intercanvi

d’experiències

i

coneixement.
Objectiu 7.1. Exercir una coordinació efectiva dels òrgans sectorials d’inspecció, unint
esforços i evitant duplicitats en el desenvolupament de les actuacions d’aquests.
L’objectiu s’ha aconseguit en haver dut a terme les reunions que s’havien previst. La
coordinació i col·laboració s’ha estés a diverses àrees i, fins i tot, s’ha iniciat una actuació
conjunta de les tres inspeccions sectorials i la inspecció general de serveis, coordinada i
dirigida per aquesta última.
Objectiu 7.2. Col·laborar i cooperar de manera efectiva amb altres òrgans de la nostra
administració i amb altres administracions públiques en matèria d’atenció a la ciutadania,
qualitat i inspecció de serveis.
L’objectiu s’ha aconseguit superant, fins i tot de manera considerable, el nombre de
trobades o jornades, sobretot en relació amb la prevenció de males pràctiques i
irregularitats.
Programa 121.80 “Direcció i Serveis Generals”
Execució: 81,12 %

PROGRAMA 12180 DIRECCIÓ i SERVEIS GENERALS

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Assistir i assessorar la persona titular de la C onselleria, els òrgans
superiors, els centres directius i els serveis territorials d’aquesta, si
escau, facilitant el compliment dels objectius de la resta de
programes adscrits en la C onselleria.

100,00

OBJECTIU 1.2.

Facilitar suport tècnic a tots els projectes del departament.

128,62
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OBJECTIU 2.1.

Donar el suport tècnic legal, pressupostari, econòmic i administratiu
dels programes i línies desenvolupats per les diverses unitats.

97,68

OBJECTIU 2.2.

Gestionar, racionalitzar i modernitzar els procediments
administratius per a aconseguir el nivell d’eficiència en la gestió
més alt.

85,44

OBJECTIU 2.3.

Millorar els procediments interns de tramitació i gestió, i fomentar
l’augment continuat de la qualitat dels serveis i la transparència en
la gestió.

108,44

OBJECTIU 3.1.

Realitzar i executar els resultats d’una auditoria energètica, que
permeta reduir els costos de manteniment i els corrents en la seu
central de la C onselleria, d’acord amb la sostenibilitat
mediambiental i el foment de les energies renovables.

10,00

OBJECTIU 3.2.

Racionalitzar i gestionar amb eficiència les despeses públiques.

79,94

OBJECTIU 4.1.

Establir el marc normatiu de les direccions territorials.

OBJECTIU 4.2.

Procurar la dotació dels recursos materials i humans
imprescindibles per al funcionament adequat dels serveis
territorials.

100,00
20,00

En l’exercici 2017 s’han implementat les actuacions de la Subsecretaria quant a
suport i ajuda tècnica als òrgans superiors i centres directius, des de la tramitació
d’expedients, la realització d’informes, les actuacions de control i seguiment, i la coordinació
i assessorament tècnic, administratiu i econòmic, amb la finalitat de millorar i racionalitzar
els procediments interns de tramitació, l’optimització dels recursos personals, materials i
financers, i el foment de la transparència en la gestió.
Objectiu 3.2, indicador 2 (Contractes menors adjudicats), s’han tramitat únicament
contractes necessaris per al funcionament correcte de les dependències administratives, així
com els proposats des de la Subsecretaria per a atendre altres despeses de funcionament.
Objectiu 3.2, indicador contractes majors adjudicats, s’han tramitat els contractes necessaris
per al funcionament de les dependències administratives de la Conselleria, així com els
sol·licitats des de les diverses unitats proponents. No s’han inclòs els contractes la iniciació
dels quals s’ha efectuat el 2017 però s’han adjudicat el 2018.
Objectiu 2.1, indicador 12. (Impuls i difusió de les clàusules socials en matèria de
contractació i subvencions). En tots els contractes majors iniciats el 2017 s’han inclòs
clàusules socials com a condicions especials d’execució.

Així mateix, també s’inclouen les clàusules socials en les diverses bases reguladores
de subvencions.

Programa 111.80 “Responsabilitat social i foment de l’autogovern”
Execució: 81,41 %
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PROGRAMA 11180 RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT DE
L’AUTOGOVERN

OBJECTIUS
OBJECTIU 1.1.
OBJECTIU 1.2.
OBJECTIU 1.3.

OBJECTIU 1.4.

OBJECTIU 2.1.

OBJECTIU 2.2.
OBJECTIU 2.3.
OBJECTIU 3.1.
OBJECTIU 3.2.
OBJECTIU 3.3.
OBJECTIU 4.1.

Impulsar i orientar les iniciatives legislatives del desplegament
estatutari.
Impulsar les relacions institucionals amb la resta de les
administracions públiques relacionades amb cada iniciativa de
desplegament estatutari.
Impulsar i orientar les iniciatives de desplegament estatutari d’índole
no legislativa.
Avaluar les necessitats competencials de la C omunitat Valenciana i
coordinar i proposar les iniciatives pertinents als efectes previstos en
l’article 60 de l’Estatut d’Autonomia, així com preparar els informes i
peticions necessaris per a complir amb aquests objectius.
Impulsar la recuperació i el desenvolupament del dret civil foral
valencià per totes les vies possibles, incloent-hi l’estudi d’actuacions
dirigides a canvis constitucionals per a garantir-lo, i impulsar totes les
iniciatives relacionades amb la seua investigació, divulgació,
promoció, consolidació i implantació en la societat.
Exercir les atribucions relacionades amb la promoció de l’autogovern
i el desenvolupament institucional, així com la formació i divulgació
en aquesta matèria.
Divulgar i promoure els valors, la història i les institucions pròpies de
la C omunitat Valenciana.
C onvertir la C omunitat Valenciana en referent quant a la inclusió de
polítiques de responsabilitat social en la gestió de les seues
organitzacions.
Diagnosticar el coneixement i la pràctica de la cultura de la
responsabilitat social per les organitzacions i la ciutadania.
Fomentar les relacions de la C omunitat Valenciana amb altres
territoris en matèria de responsabilitat social per a l’intercanvi
d’experiències.
Promoure la cultura de la responsabilitat social entre les
organitzacions i la ciutadania.

OBJECTIU 4.3.

Promocionar la inclusió de polítiques de responsabilitat social en les
organitzacions públiques i privades, i difondre el coneixement
d’aquestes polítiques entre la ciutadania.
Dinamitzar l’aplicació de la responsabilitat social en les
administracions i el sector públic valencià.

OBJECTIU 4.4.

Difondre un suport gràfic per a articular la comunicació sobre
responsabilitat social.

OBJECTIU 4.2.

%
D’EXECUCIÓ
140,00
88,34
100,00

0,00

62,50

100,00
91,67
300,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00

Aplicar les TIC per a la difusió de la responsabilitat social.

OBJECTIU 4.5.
OBJECTIU 4.6.

100,00
Impulsar i orientar iniciatives normatives en matèria de
responsabilitat social.

120,00

L’execució dels objectius del programa 111.80 “Responsabilitat social i foment de
l’autogovern”, al 2017, s’ha situat en el 81,41 %, per tant, se n’ha aconseguit un òptim nivell
mitjà de compliment.
Cal destacar el compliment per damunt del 100 % dels objectius següents: els
objectius 1.1, 3.1, 4.6.
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En el primer dels casos, l’objectiu 1.1, referit a impulsar i orientar les iniciatives
legislatives del desplegament estatutari, s’ha complit per damunt de les previsions en haverse superat l’indicador corresponent a l’objectiu, que és l’elaboració d’informes sobre textos
normatius.

L’objectiu 3.1, Convertir la Comunitat Valenciana en referent quant a la inclusió de
polítiques de responsabilitat social en la gestió de les seues organitzacions, s’ha complit i, a
més, ha superat les previsions inicials amb la celebració de fòrums o trobades per a
promoure el reconeixement en aquesta matèria.

I pel que fa a l’objectiu 4.6, Impulsar i orientar iniciatives normatives en matèria de
responsabilitat social, també en destaca el compliment per damunt de les previsions en
haver-se realitzat un nombre d’informes i textos normatius superior al que s’havia previst
des de l’inici.
Grau d’execució del 100 %. Trobem l’objectiu 1.2, Impulsar les relacions
institucionals amb la resta de les Administracions Públiques relacionades amb cada iniciativa
de

desplegament

estatutari;

l’objectiu

1.3,

Impulsar

i

orientar

les

iniciatives

de

desenvolupament estatutari d’índole no legislativa; l’objectiu 2.2, Exercir les atribucions
relacionades amb la promoció de l’autogovern i el desenvolupament institucional, així com la
formació i la divulgació en aquesta matèria; l’objectiu 3.3, Fomentar les relacions de la
Comunitat Valenciana amb altres territoris en matèria de responsabilitat social per a
l’intercanvi

d’experiències;

l’objectiu

4.2,

Promocionar

la

inclusió

de

polítiques

de

responsabilitat social en les organitzacions públiques i privades, i difondre el coneixement
d’aquestes polítiques entre la ciutadania, i l’objectiu 4.5, Aplicar les TIC per a la difusió de la
responsabilitat social.
Finalment, hi ha els objectius que no s’han implementat completament, la qual
cosa ha ocorregut per raons diverses. En alguns, el motiu ha sigut que el compliment no en
depén únicament de les actuacions d’aquest centre directiu, com ara l’objectiu 1.4, Avaluar
les necessitats competencials de la Comunitat Valenciana i coordinar i proposar les iniciatives
pertinents als efectes previstos en l’article 60 de l’Estatut d’Autonomia, així com preparar els
informes i les peticions que calga per a complir amb aquests objectius, que depenia per a
aconseguir-ho de la convocatòria de la Comissió Mixta de Transferències, i com l’objectiu
2.1, Impulsar la recuperació i el desenvolupament del dret civil foral valencià per totes les
vies possibles, incloent-hi l’estudi d’actuacions dirigides a canvis constitucionals per a
garantir-lo, i impulsar totes les iniciatives relacionades amb la investigació, divulgació,
promoció, consolidació i implantació d’aquest en la societat, objectiu que no s’ha complit al
100 %, perquè si bé alguns dels indicadors sí que han aconseguit un grau total de
compliment, altres no, per exemple l’indicador 3, ja que el seu compliment no depén
estrictament d’aquest centre directiu.
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Altre dels motius pels quals alguns dels objectius no s’han complit, i en concret
alguns dels referits a responsabilitat social, té el fonament en la tramitació de la Llei de
foment de la responsabilitat valenciana, de manera que s’haurà d’esperar que aquesta
s’aprove o es desplegue reglamentàriament perquè es complisquen alguns dels indicadors.

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %
Programa 112.80 “Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern”
Execució: 44,67 %
PROGRAMA 11280 CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

OBJECTIUS

%
D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1.1.

Garantir, en l’àmbit de la C omunitat Valenciana, l’exercici del
principi de transparència i el dret de lliure accés a la informació
pública, de manera que s’assegure la llibertat de totes les persones
de formar les seues opinions i prendre decisions amb base en
aquesta informació.

54,00

OBJECTIU 2.1.

Fomentar la millora contínua de la qualitat democràtica de la nostra
societat i el compliment dels principis bàsics de bon govern en
l’àmbit de l’Administració autonòmica.

0,00

OBJECTIU 3.1.

Promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes
públics, així com les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i
amb organitzacions i entitats de la societat civil de la C omunitat
Valenciana.

80,00

Del total dels objectius previstos en el programa 112.80 “Consell de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern”, en l’execució de 2017, l’objectiu 1 “Garantir, en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana, l’exercici del principi de transparència i el dret de lliure
accés a la informació pública, de manera que s’assegure la llibertat de totes les persones de
formar les seues opinions i prendre decisions amb base en aquesta informació”, es compleix
íntegrament en més del 50 %, amb l’excepció dels indicadors 1 i 5, que estan condicionats
per circumstàncies externes. En el cas de l’indicador 1, es comprova de manera satisfactòria
que les previsions van ser superiors al que realment s’ha instat com a procediment
sancionador, i respecte de l’indicador 5, està molt condicionat al desplegament normatiu.
Finalment, i quant a l’indicador 2, els criteris interpretatius estan en fase d’elaboració.
Respecte a l’objectiu 2 “Fomentar la millora contínua de la qualitat democràtica de la
nostra societat i el compliment dels principis bàsics de bon govern en l’àmbit de
l’Administració autonòmica”, no s’ha complit cap dels indicadors; no obstant això, s’han
iniciat actuacions que tendeixen a la materialització d’aquest.
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L’objectiu 3 “Promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics,
així com les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i amb organitzacions i entitats de la
societat civil de la Comunitat Valenciana”, s’ha satisfet pràcticament íntegrament, fins i tot
en l’indicador 3 s’ha superat la previsió que s’havia fet inicialment. Cal tindre en compte que
es tracta d’indicadors que estan igualment subjectes a una demanda externa.

CONCLUSIONS
La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria de
Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, mostra que es van
aconseguir, de mitjana, els seus objectius en un 94 % respecte del que s’havia previst.
No obstant això, el grau d’execució dels programes presenta una disparitat elevada,
que deriva, principalment, de dos programes pressupostaris que presenten percentatges
d’execució fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del programa 134.10
“Cooperació internacional al desenvolupament”, amb una execució del 139,15 %, i del
programa 112.80 “Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern”,
amb una execució del 44,67 %.
En qualsevol cas, l’execució per programes mostra que el 33,33 % finalitzen l’exercici
havent aconseguit els seus objectius per damunt del que s’havia previst. No obstant això,
el 16,67 % dels programes van presentar graus de compliment dels seus objectius per davall
del 80 %, i un 50 % dels programes presenten un grau d’execució comprés entre el 80 % i
el 100 %.

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució inferior al 80
%; 16,67%

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució igual o
superior al 100 %; 33,33%

Programes pressupostaris amb
un grau d‘execució comprés
entre el 80 % i el 100 %;
50,00%
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Quant a l’anàlisi per centres gestors, destaquen la Direcció General de Cooperació i
Solidaritat, que aconsegueix el 100 % dels objectius dels seus programes. No obstant això,
la Subsecretaria se situa en un percentatge d’execució del 89,79 %, seguida de la Direcció
General de Transparència i Participació, així com de la Direcció General de Responsabilitat
Social i Foment de l’Autogovern, que superen el 80 % en l’execució dels seus objectius, tal
com s’observa en el gràfic següent.
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