Presidència de la Generalitat Valenciana - juliol 2020
Direcció General de Coordinació del Diàleg Social
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1. Introducció: objectius i
metodologia
MESA DE DIÀLEG SOCIAL
El dia 22 de maig, al Palau de la Generalitat, la Mesa de Diàleg Social va establir el full de
ruta per a arribar a un gran acord per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat.

En aquesta reunió es va establir l’estructura i el calendari de treball per a accelerar les
reformes que permeten assegurar una “normalitat millorada”. Es va decidir que els
treballs es realitzaren a través de les quatre meses sectorials en què s’estructura la Mesa
de Diàleg Social (polítiques públiques, economia, recuperació social i polítiques verdes)
i van ser coordinats per la Direcció General de Coordinació del Diàleg Social
conjuntament amb la Comissió Tècnica de la Mesa de Diàleg Social.

Al seu torn, dins de cada mesa es va establir una sèrie de grups de treball liderats per
cada un dels membres del Consell, i els treballs van quedar estructurats de la manera
següent:
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Estructura i objectius
MESA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
La Mesa de Polítiques Públiques, presidida pel conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
compta com a membres, per part de la Generalitat, amb la consellera de Justícia, Interior
i Administracions Públiques, la consellera d’Innovació, Ciència i Societat Digital i, actuant
com a secretària de la mesa, la directora general de Coordinació del Diàleg Social. A més,
per part dels agents socials la taula compta amb una representació de quatre membres
de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), amb el seu president
liderant-la, i quatre membres dels sindicats, dos per cada un, Comissions Obreres
(CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), amb els seus secretaris generals
respectius liderant la representació sindical.

1. Grup de Treball de Justícia, Interior i Administracions Públiques: liderat per la
consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, centra la seua anàlisi
i estratègia en els temes de funció pública, justícia i emergència.

2. Grup de Treball d’Investigació, Innovació i Digitalització: liderat per la consellera
d’Innovació, Ciència i Societat Digital, centra la seua anàlisi i estratègia en els
temes de ciència, investigació, innovació i digitalització, amb els objectius
següents:

▪

Suport a la ciència i a la investigació com a factors clau de la recuperació. No
sols amb pressupostos, sinó també flexibilitzant el sistema administratiu
perquè el procés investigador siga més àgil.

▪

Potenciació de l’atracció i el retorn de talent en el camí ja iniciat a través del
programa Gen-T i els programes d’excel·lència.
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▪

Connexió de la ciència, la investigació i el coneixement amb el teixit
productiu: transferència del coneixement. Aquest objectiu és comú en els
dos grups tècnics Digitalització, Intel·ligència Artificial i Avanç de la Societat
Digital Bretxa Digital: Competències Digitals i Formació. Marc de
competències digitals i Centre de Formació per a la Ciutadania. Diagnòstic a
la Comunitat Valenciana a través de l’Observatori de Bretxa Digital en
l’Administració Pública.

3. Grup de Treball d’Hisenda i Model Econòmic: liderat pel conseller d’Hisenda i
Model Econòmic, centra la seua anàlisi i estratègia en els temes de finançament,
model econòmic i noves tecnologies, amb els objectius següents:

▪

Reforma del sistema de finançament autonòmic, basat en els principis de
suficiència, equitat i corresponsabilitat.

▪

Identificació de noves fonts de finançament: eficiència i justícia fiscal en
tributs propis i noves fonts financeres en el Marc Financer Pluriennal 20212017 de la Unió Europea.

▪

Alineació amb els grans objectius estratègics marcats per la Comissió
Europea basats en la doble transició ecològica i digital.

▪

Desenvolupament d’un model econòmic basat en la triple sostenibilitat:
econòmica, social i mediambiental.

▪

Desenvolupament i implementació de les noves tecnologies per a dotar de
major eficiència el treball intern i la comunicació externa amb la societat.
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MESA DE RECUPERACIÓ SOCIAL
La Mesa de Recuperació Social, presidida per la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, compta com a membres, per part de la Generalitat, amb la
consellera de Sanitat i Salut Pública, el conseller d’Educació Cultura i Esport i, actuant
com a secretària de la mesa, la directora general de Coordinació del Diàleg Social. A més,
per part dels agents socials la taula compta amb una representació de quatre membres
de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), amb el seu president
liderant-la, i quatre membres dels sindicats, dos per cada un, Comissions Obreres
(CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), amb els seus secretaris generals
respectius liderant la representació sindical.

La Mesa va establir com a reptes els següents:
▪

Consolidació d’uns serveis públics potents i de qualitat.

▪

Impuls de l’espai sociosanitari de la Generalitat Valenciana.

▪

Garantia dels recursos econòmics, humans i materials per a dotar de fortalesa la
xarxa de suport a les persones.

▪

Establiment de mesures efectives de lluita contra les desigualtats i de garantia
de compliment dels drets de la ciutadania, amb especial atenció a les persones i
col·lectius més vulnerables o invisibilitzats.

Per a intentar afrontar aquests reptes, establir línies estratègiques i consensuar mesures
es van constituir els grups de treball següents:

1. Grup de Treball de Sanitat: liderat per la consellera de Sanitat i Salut Pública,
amb els objectius següents:
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▪

Reforç del sistema sanitari públic amb la dotació de recursos humans i
econòmics necessaris, així com la millora d’infraestructures.

▪

Renovació de les tecnologies sanitàries tant en l’àmbit hospitalari com en
atenció primària.

▪

Aprofitament de les tecnologies de la informació i la comunicació per a una
millor atenció a les persones usuàries.

▪

Enfortiment de la participació ciutadana i la coordinació amb les
administracions locals per a desenvolupar una “cultura de la salut”, entesa
com un bé personal i col·lectiu.

▪

Reforç de la coordinació entre l’àmbit sanitari i el sociosanitari.

2. Grup de Treball de Serveis Socials: liderat per la vicepresidenta i consellera
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb els objectius següents:
▪

Millora, adequació i increment de la xarxa pública d’espais sociosanitaris.

▪

Atenció individualitzada a la diversitat de col·lectius.

▪

Adequació de l’ús dels temps amb la necessitat de criança, la
corresponsabilitat familiar, l’atenció de persones majors, amb diversitat
funcional o persones en situació de dependència.

▪

Lluita contra l’empobriment i enfortiment de l’acció comunitària.

▪

Continuar desenvolupant el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

▪

Atenció a les conseqüències comunitàries agreujades per la crisi de la COVID19, com ara addiccions, conflictes familiars, soledat no desitjada, violència
masclista, maltractament infantil, situacions de dol no viscut…
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3. Grup de Treball d’Educació: liderat pel conseller d’Educació, Cultura i Esport,
amb els objectius següents:

▪

Abordar la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat; la lluita contra la bretxa
digital; continuar potenciant l’educació de 0-3 anys; la inclusió a les aules dels
nostres centres educatius; el suport als serveis complementaris, o l’impuls a
la visió comunitària de l’educació.

▪

Aposta, entre altres prioritats, per la potenciació de la formació professional
com a instrument fonamental per a possibilitar l’eixida de la crisi; l’ús de la
formació professional per a contribuir al canvi del model productiu, o l’impuls
de les especialitats que aporten una millora de la sostenibilitat.

▪

Incidir, entre altres, en el suport a l’ús de noves metodologies que suposen
una millora educativa; implantar progressivament noves maneres
d’entendre l’organització escolar o el disseny, a través de plans com
Edificant, de nous espais per a permetre una vertadera innovació en la
manera d’ensenyar i d’aprendre.

4. Grup de Polítiques d’Habitatge: liderat pel vicepresident segon i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb els objectius següents:

▪

Increment del parc públic d’habitatge, per a garantir l’accés a aquest del
major nombre de persones.

▪

Enfortiment de la connexió entre habitatge i el Sistema Públic Valencià de
Serveis Socials.

▪

Garantir l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats,
segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.
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▪

Augment de la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la
planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles dels
assentaments humans.

▪

Proporcionar accés universal en zones verdes i espais públics segurs inclusius
i accessibles en particular per a dones, xiquets i xiquetes, persones majors i
persones amb diversitat funcional.

MESA DE POLÍTIQUES VERDES
La Mesa de Polítiques Verdes, presidida pel vicepresident segon i conseller d’Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica, compta com a membres, per part de la Generalitat, amb el
conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat , la consellera d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i, actuant com a
secretària de la mesa, la directora General de Coordinació del Diàleg Social. A més, per
part dels agents socials la taula compta amb una representació de quatre membres de
la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), amb el seu president
liderant-la, i quatre membres dels sindicats, dos per cada un, Comissions Obreres
(CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), amb els seus secretaris generals
respectius liderant la representació sindical.

En la reunió de la Mesa de Polítiques Verdes es van marcar els reptes següents:

▪

Impulsar un canvi de model econòmic i social, basat en l’economia ecològica i
circular, el foment de l’ús de les energies renovables, la sostenibilitat, la creació
d’ocupació estable i la promoció de la igualtat.
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▪

Avançar cap a nous models de mobilitat i transports sostenibles, de mercaderies
i persones, urbans i interurbans, alineats amb els objectius socials,
mediambientals i econòmics.

▪

Potenciar la indústria respectuosa amb el medi ambient, la producció neta i la
creació de treball de qualitat.

▪

Impulsar la creació de treballs verds des del sector públic, enfocant la inversió
pública amb criteris de sostenibilitat, dignificació del treball, repartiment del
treball, erradicació de les discriminacions i foment de la corresponsabilitat.

▪

Eliminar la pobresa energètica i assegurar l’accés universal a l’energia assequible
i sostenible per a totes les famílies.

▪

Millorar l’hàbitat i entorns urbans amb criteris de sostenibilitat, inclusió i amb
capacitat de resiliència.

▪

Apostar fermament per la sobirania alimentària per a aconseguir un sistema de
consum d’aliments sostenible i socialment just, que prioritze el consum de
proximitat i l’agricultura ecològica.

▪

Fomentar una gestió del territori sostenible, protegint els recursos naturals,
assegurant el benestar de la població de manera justa, equilibrada i solidària,
lluitant contra el despoblament per mitjà de la provisió de serveis públics
necessaris en tots els pobles. Tots aquests reptes han d’integrar els objectius
transversals de la lluita per la igualtat de gènere i contra el canvi climàtic.

1. Grup de Treball de Polítiques Verdes: liderat pel vicepresident segon i conseller
d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, amb els objectius següents:
▪

Canviar les fonts d’energia fòssil per energies renovables per a aconseguir
una disminució del 40 % de les emissions contaminants en els pròxims 10
anys.
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▪

Apostar per un model energètic distribuït i distributiu orientat a l’eliminació
de la pobresa energètica.

▪

Estimular la creació d’empreses en el sector de les renovables.

▪

Afavorir fiscalment l’autoconsum i promoure l’electrificació.

▪

Fomentar plans de reconversió dels sectors més afectats en el trànsit cap a
una indústria mediambientalment respectuosa i, especialment, de l’energia
nuclear cap a noves activitats econòmiques.

▪

Impulsar la creació de llocs de treball verds des del sector públic i privat.

▪

Agilitar les tramitacions administratives lligades a impactes mediambientals
a fi d’assegurar el màxim rigor en el compliment normatiu i la seguretat
jurídica i impulsar la contractació pública verda.

▪

Aprovar un pla marc per a l’impuls de la rehabilitació del parc privat
d’habitatge i millora de l’entorn urbà amb criteris de sostenibilitat, inclusió i
resiliència.

▪

Impulsar un pla d’acció per a la lluita contra el despoblament fomentant la
rehabilitació d’habitatges en l’entorn rural.

▪

Ampliació del Pla Renhata per a garantir habitatges dignes amb criteris de
sostenibilitat.

▪

Suport a les iniciatives socials que ajuden a la protecció de la biodiversitat, a
la fixació de la població en l’àmbit rural i reconeixement i compensació dels
serveis mediambientals.

▪

Afavorir l’economia circular, la reducció al mínim de la producció de deixalles
i desenvolupament del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana.
Millora en la gestió de residus en àmbits com ara la separació en origen, la
recuperació d’envasos i les restes d’obres.

▪

Pla de foment del tractament i aprofitament d’aigües residuals per a garantir
l’aprofitament sostenible que ajude, en paral·lel, a millorar l’estat de les
masses d’aigua.
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▪

Desenvolupament de noves competències professionals per al treball verd i
la transició ecològica.

▪

Foment de la participació de les persones treballadores en la gestió
mediambiental de les empreses.

▪

Ecologització dels pressupostos.

▪

Mobilització de la investigació i foment de la innovació. Les noves
tecnologies, les solucions sostenibles i la innovació disruptiva són elements
essencials per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible.

▪

Reforçar el paper exemplaritzant de l’Administració a través de les
actuacions que realitza amb la concessió de les seues subvencions,
ecologització de totes les iniciatives com a denominador comú.

2. Grup de Treball d’Infraestructures i Mobilitat: liderat pel conseller de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb els objectius següents:
▪

Nova mobilitat per a la normalitat millorada. A la recerca d’un transport més
eficient, segur i sostenible.

▪

Impuls al transport sostenible. Pla d’impuls a la bicicleta. Millora de les
connexions interurbanes i de la resta d’itineraris ciclistes.

▪

Agenda Urbana Valenciana. Ciutats resilients i sostenibles. Dret a la ciutat.
Urbanisme tàctic i recuperació de l’espai per al vianant i el ciclista.

▪

Fomentar per mitjà del diàleg social la flexibilitat horària per a escalonar les
entrades als llocs de treball i evitar aglomeracions en hores punta.

▪

Apostar per una globalització més pròxima i regionalitzada. Complementar
els grans hubs interoceànics amb xarxes de transport i logística d’àmbit
regional. Impuls al ferrocarril i al Corredor Mediterrani. Pla d’agilitació de
l’Administració pública. Agilitació de tràmits i procediments amb plenes
garanties de seguretat jurídica per a impulsar l’activitat econòmica.
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▪

Augmentar la interlocució entre Administració i agents del sector de la
construcció per a agilitar i facilitar l’obra pública com a sector fonamental en
la recuperació econòmica.

3. Grup de Treball d’Agricultura: liderat per la consellera d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, amb els
objectius següents:

▪

Escometre reformes normatives en diversos àmbits (estructures agràries,
regadiu, ús de l’aigua, regeneració, etc.), indústria agroalimentària.

▪

Incentivar la demanda de productes agraris i obertura de nous mercats.

▪

Digitalització i modernització del sistema de producció en l’agricultura i la
ramaderia.

▪

Formació i especialització dels agricultors i de les persones treballadores del
camp.

▪

Modificació de la política agrària comuna (per a evitar el maltractament i la
ja tradicional discriminació de l’agricultura mediterrània davant de la
continental.
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MESA D’ECONOMIA
La Mesa d’Economia, presidida pel conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, compta com a membres, per part de la Generalitat, amb el conseller
d’Hisenda i Model Econòmic, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica i, actuant com a secretària de la mesa, la directora general de
Coordinació del Diàleg Social. A més, per part dels agents socials la mesa compta amb
una representació de quatre membres de la Confederació Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV), amb el seu president liderant-la, i quatre membres dels sindicats, dos
per cada un, Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), amb
els seus secretaris generals respectius liderant la representació sindical.

1. Grup de Treball de Transparència i Responsabilitat Social: liderat per la
consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica,
amb els objectius següents:

▪

Impuls de la responsabilitat social en el territori valencià.

▪

Implementació de les clàusules socials, laborals i mediambientals, així com la
priorització del teixit econòmic valencià, en la contractació publica.

▪

Reforç de la transparència com a motor de cohesió social, confiança i
integritat en els àmbits públic i privat.

2. Grup de Treball de Treball i Reactivació Econòmica: liderat pel conseller
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb els objectius
següents:
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▪

Desenvolupament i consolidació d’una indústria productiva, d’alt valor
afegit, resilient, diversificada (procés, producte, mercat) i arrelada en el
territori.

▪

Impuls d’una transició energètica justa, de la descarbonització de l’economia
i de l’economia circular i dels nínxols d’economia verda, de les cures, cultural,
etc.

▪

Desenvolupament i consolidació d’un model d’economia de proximitat,
social i solidària.

▪

Aposta pel comerç sostenible i de proximitat i pel consum responsable i
protecció de les persones consumidores.

▪

Impuls de la transformació digital de l’economia, l’R+D+I aplicada i el disseny.

▪

Aposta per nous models d’ocupació i conciliació laboral, fórmules de
teletreball, reforma horària, prevenció de la seguretat i salut en el lloc de
treball, formació, drets laborals i lluita contra l’economia submergida.

▪

Garantia d’un turisme sostenible i inclusiu.
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Metodologia de treball
Al llarg de l’últim mes, cada un d’aquests grups de treball ha desenvolupat un procés
participatiu entre l’Administració i els agents socials i econòmics (CCOO, UGT i CEV).
S’han realitzat més de 40 reunions d’aquests grups de treball i hi han participat prop de
200 persones.

A més, la base dels treballs la va marcar un informe realitzat per l’IVIE, “La superació de
la crisi de la COVID-19 a la Comunitat Valenciana: un full de ruta de la reconstrucció de
l’economia”, un document que algunes meses, com la de Polítiques Públiques, ha
complementat amb la realització d’una anàlisi DAFO (que s’adjunta a aquest document).

Sobre la base d’aquest document, les meses sectorials van marcar en la seua primera
reunió una sèrie d’objectius que dirigirien les línies de treball. Prenent com a punt de
partida el document de l’IVIE i les propostes de l’anàlisi DAFO, s’ha identificat una sèrie
de línies estratègiques i accions vinculades a aquestes línies que permeten donar una
resposta adequada relacionada amb els següents espais de combinació entre:

▪

Estratègia ofensiva: enfortir les capacitats i fortaleses internes per a aprofitar les
oportunitats detectades i millorar les possibilitats d’èxit.

▪

Estratègia adaptativa: minimitzar les debilitats que arrossega la Comunitat
Valenciana que li impedeixen aprofitar o maximitzar les oportunitats que ofereix
l’entorn.

▪

Estratègia defensiva: optimitzar les fortaleses per a minimitzar, reduir o eliminar
l’efecte de les amenaces perquè la Comunitat Valenciana estiga més protegida
contra els impactes i augmente la resiliència.
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▪

Estratègia de supervivència: propostes orientades al fet que la Comunitat
Valenciana minimitze les seues deficiències per a ser menys vulnerable i puga
protegir-se de l’impacte de les amenaces del seu entorn.

Aquest acord té en compte tres factors:

a) Finançament: la importància de l’obtenció de recursos financers que permeten
el desenvolupament de polítiques públiques per a la recuperació econòmica.

b) Acció: Una estratègia econòmica basada en una transformació digital i ecològica,
juntament amb una indústria competitiva i resilient. Per a això serà necessària
l’aportació de la ciència, la transferència de coneixement, la societat digital i les
TIC, el finançament empresarial, la millora de l’ocupació i una nova administració
més moderna.
L’enfortiment dels serveis públics, perquè puguen atendre la població i lluitar
contra les desigualtats. Per a això no sols hem d’incrementar recursos, sinó
guanyar en eficiència.
L’aposta per la transformació ecològica en el marc d’un Pacte Verd Valencià que
dirigisca tots els nostres esforços a ser més sostenibles.

c) Governança: sense uns principis de governança i col·laboració entre agents
socials i econòmics i una alineació amb les estratègies nacionals i europees, no
serà possible dur a terme un pla de recuperació per a la Comunitat Valenciana.
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2. “Alcem-nos. Acord Social”
El dia 22 de juliol de 2020, al Saló de Corts del Palau de la Generalitat Valenciana, després
de la reunió de la Mesa General de Diàleg es va procedir a la firma d’aquest acord:

“Alcem-nos. Acord Social”
València, 22 de juliol de 2020

L’expansió de la COVID-19 ha suposat un gran impacte en termes econòmics (ruptura de
les cadenes de subministraments globals, parades en la producció, caiguda de consum,
problemes de liquiditat…) i socials (ERTO, desocupació, desigualtat social, pobresa…). La
crisi sanitària ocasionada ha posat de manifest les debilitats i fortaleses del nostre
sistema. Ara ens enfrontem al repte de reflexionar sobre quin model volem per al futur,
sobre com haurem d’adaptar-nos a les noves realitats sense que ningú quede arrere.

Aquest “xoc” ofereix l’oportunitat i la responsabilitat de reflexionar sobre les bases del
futur model econòmic, sobre l’enfortiment dels serveis públics, sobre el nostre sistema
de protecció social, sobre un futur més verd i sobre els reptes que com a societat tenim
per davant, per a generar ocupació, combatre les desigualtats socials i la precarietat
laboral.

El Consell i els sindicats i patronal més representatius, UGT-PV, CCOO-PV i CEV-CV, davant
de l’emergència sanitària, econòmica i social causada per la COVID-19, compartim la
necessitat d’impulsar un gran acord que marque les línies d’actuació a curt, mitjà i llarg
termini per a, en primer lloc, pal·liar els efectes que ens ha generat aquesta situació i,
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d’altra banda, per a establir les bases per a una reactivació social i econòmica. Uns acords
amplis que proporcionen estabilitat adoptats en el marc del diàleg social.

El diàleg social a la Comunitat Valenciana ha sigut sempre actiu, però en aquesta
pandèmia hem pogut veure que aquest fòrum de trobada es feia imprescindible. En
aquest marc, Consell, sindicats i patronal hem pogut abordar problemes, pensar
solucions i analitzar les mesures que anaven prenent-se en una situació canviant. Però,
sobretot, si un valor ha tingut el diàleg social és el de permetre’ns caminar en una
mateixa direcció amb l’acord de tots i buscant l’interés general.

Des de l’inici de la crisi ens ha permés acordar i posar en marxa una sèrie de mesures de
xoc per a pal·liar els efectes que estava ocasionant la pandèmia i per a protegir les
persones treballadores i l’ocupació. En aquest sentit, les ajudes a les persones
treballadores afectades pels ERTO per valor de 30 milions d’euros, per a ajudes directes
de 150 euros a 200.000 persones amb rendes baixes afectades pels ERTO, o les ajudes a
la conciliació amb una dotació de 3 milions d’euros per a les persones que s’han vist
obligades a reduir la seua jornada laboral per a atendre la infància, persones majors o
en situació de dependència, amb ajudes de fins a 600 euros, de les quals es beneficiaran
entre 5.000 i 10.000 persones. A més de l’agilitació de la resolució de les sol·licituds
d’ERTO per a facilitar el cobrament de prestacions.

També les ajudes urgents a autònoms afectats per la situació de crisi sanitària, a les quals
es van destinar 57,5 milions d’euros per a ajudes que anaven de 750 a 1.500 euros.

Per això, el Consell i els agents socials manifestem el nostre compromís de continuar
treballant en les meses de diàleg i els grups de treball per a anar concretant les línies
que hui reflectim en aquest acord, així com avaluar periòdicament la seua execució.
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A més, el Consell i els agents socials reafirmem el nostre compromís amb l’Agenda 2030.
Aquest acord per a la recuperació social i econòmica de la Comunitat Valenciana està
alineat amb els ODS. Tant les línies estratègiques com les accions que s’hi preveuen
avancen en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i en el
compliment de l’Agenda 2030.

La Comunitat Valenciana ha de transitar cap a una normalitat millorada que incorpore
les lliçons apreses i aprofite les oportunitats creades. La normalitat millorada, des del
nostre punt de vista, ha de ser una normalitat més sostenible, més inclusiva i innovadora
que allò que hem deixat arrere.

Per tot això les parts signants ACORDEN les següents línies contingudes en el document
“Alcem-nos. Acord Social”.
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Línies i accions
MESA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
LÍNIA ESTRATÈGICA 1.
REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC

Acció 1.
Unitat d’acció en la reivindicació de la reforma del model de finançament basat en
la suficiència, l’equitat i la corresponsabilitat fiscal

El manteniment de la unitat d’acció del Govern valencià, els partits polítics i els
agents socials i econòmics és imprescindible perquè s’accelere la reforma global
del sistema de finançament autonòmic actual.

Les reivindicacions valencianes han de basar-se en els documents elaborats tant
pels experts nacionals (Comissió d’Experts del Ministeri d’Hisenda i Grup Tècnic
del Consell de Política Fiscal) com valencians (Comissió d’Experts de les Corts). En
concret, la proposta valenciana del nou model de finançament es basa en els
criteris de suficiència, equitat i corresponsabilitat fiscal. La definició del nou
model de finançament haurà de tractar, entre altres qüestions tècniques, els
percentatges de cessió d’impostos compartits, la metodologia de càlcul dels
cedits normatius, la definició de població ajustada, l’estructura de fons… A més,
la reforma del nou model ha de proposar la compensació del deute històric
vinculat a l’infrafinançament.

A més és necessària la realització de campanyes de conscienciació, no sols en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que mostren la importància d’un bon disseny
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del model de finançament per a garantir la igualtat entre ciutadans espanyols per
a accedir als serveis públics fonamentals amb independència del territori on es
residisca.

La reforma del sistema de finançament és una manera de garantir el correcte
desenvolupament de l’estat del benestar que, en la major part, és competència
de les comunitats autònomes (sanitat, educació i serveis socials).

Acció 2.
Proposar un fons d’anivellament transitori fins a la posada en funcionament del nou
model de finançament

Davant la previsió que la reforma del sistema de finançament tinga un procés de
negociació a mitjà termini, serà necessari desenvolupar una proposta transitòria
que permeta eliminar l’infrafinançament de recursos que pateix, entre altres, la
Comunitat Valenciana. Cap comunitat pot tindre un finançament per habitant
inferior a la mitjana del conjunt de comunitats autònomes.

El manteniment de l’infrafinançament genera el risc d’una recuperació
econòmica post-COVID a dues velocitats que augmente la divergència regional a
Espanya.

Acció 3.
Reclamar el finançament estatal corresponent a sanitat i dependència en els
pressupostos generals de l’Estat 2021

De manera addicional a la reforma del sistema de finançament, per a
l’anivellament regional de recursos és necessari reclamar les obligacions legals de
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l’Estat respecte al 50 % del finançament de la despesa vinculada al sistema de
dependència i al pagament del deute històric acumulat per l’atenció sanitària als
desplaçats d’altres comunitats i a estrangers.

LÍNIA ESTRATÈGICA 2.
CORRESPONSABILITAT I EFICIÈNCIA FISCAL

Acció 4.
Convergir cap a l’eficiència i la justícia fiscal

Les acusades diferències existents en l’actualitat entre les diferents comunitats
autònomes posen de manifest la necessitat d’abordar un procés d’harmonització
fiscal per a garantir la unitat de mercat i evitar possibles situacions de dúmping
fiscal que determinen la presa de decisions en inversions i projectes empresarials
i condicionen amb això el desenvolupament dels enclavaments econòmics
davant d’uns altres.

En l’actualitat, el sistema públic espanyol es caracteritza per una forta
descentralització de la despesa (educació, sanitat i serveis socials són
competència de les comunitats autònomes) però no així en la via dels ingressos.
Els experts recomanen revisar l’equilibri vertical de recursos entre les
administracions i treballar cap a una administració tributària basada en la
coordinació i transparència entre les diferents administracions.

Partint d’una situació homogènia, les comunitats autònomes han de fer ús de la
seua capacitat normativa per a aconseguir el necessari equilibri en el conjunt
d’ingressos i despeses públiques, amb un doble objectiu: d’una banda,
maximitzar l’eficiència en la gestió dels ingressos i despeses públiques, d’una
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altra, contribuir al principi de justícia fiscal aplicant, entre altres, els principis
constitucionals d’igualtat i progressivitat.

En aquest sentit, és necessari optimitzar els ingressos tributaris de manera que
afavorisquen la recuperació econòmica, la inversió, la innovació i l’ocupació. Un
estudi comparatiu dels impostos propis existents en altres comunitats permetrà
analitzar l’impacte de determinades figures tributàries i la seua possible aplicació
a la nostra Comunitat.

Per a poder abordar tots aquests aspectes és imprenscindible mantindre actiu el
diàleg amb els agents socials i econòmics per a analitzar el recorregut i l’impacte
recaptador i econòmic de determinats canvis normatius, posant en funcionament
tant el Comité d’Experts Fiscals com l’Observatori Fiscal de la Comunitat
Valenciana, on hi ha presència de tots els agents.

Acció 5.
Fomentar la fiscalitat com a instrument de política econòmica: impuls de
l’emprenedoria, activitats empresarials en zones despoblades i alineament amb el
Green New Deal

La crisi de la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de reduir la
deslocalització de la producció juntament amb mesures per a equilibrar el
territori. Un nou escenari de tributació en les zones més despoblades permetrà
incentivar iniciatives socials i empresarials en aquestes zones. La implementació
de deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF de les aportacions de capital és
una eina òptima per a incentivar i secundar noves iniciatives empresarials i
socials.
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És necessari aprofitar la sensibilització de la societat en la importància d’avançar
cap a una economia més sostenible i implementar mesures fiscals que orienten
un canvi cap a comportaments sostenibles amb el medi ambient i que impulsen
projectes i inversions empresarials alineats amb el Green New Deal. Per a això es
requereix l’opinió del Comité d’Experts Valencians i la participació dels agents
socials i econòmics en l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Acció 6.
Reforçar el paper de l’Agència Tributària Valenciana com a instrument contra el frau
fiscal i l’economia submergida

L’Agència Tributària Valenciana, a través del reforç en el control tributari, la gestió
recaptadora, la pedagogia fiscal per al compliment de les obligacions tributàries
i l’Observatori Fiscal, és el principal instrument regional per a fer front al frau
fiscal i l’economia submergida i per a defensar els drets dels contribuents.

A través del control tributari es pretén detectar i evitar conductes dirigides a
l’ocultació de la realització de fets imposables o la minoració de bases que
tinguen l’origen en la infravaloració dels béns. També es perseguirà l’aplicació
indeguda de beneficis fiscals, frau i conductes incorrectes. L’estratègia
coordinada de control de l’ATV implica tots els seus òrgans i unitats, i es fa
necessari reforçar tant els seus recursos personals com informàtics per a conéixer
les causes que motiven el frau fiscal i l’economia submergida i corregir-les.

A través de l’assistència i informació als contribuents, l’explotació de la informació
possibilita identificar contingències fiscals i recordar-les al contribuent. D’aquesta
manera, si se li subministra la informació necessària es defensaran els seus drets
i, al mateix temps, s’estimularà i es facilitarà el compliment voluntari. És
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fonamental conscienciar la ciutadania de la importància dels impostos que satisfà
per a finançar l’estat del benestar.

LÍNIA ESTRATÈGICA 3.
OPTIMITZACIÓ DEL FINANÇAMENT EUROPEU

Acció 7.
Gestionar l’impacte COVID en els fons europeus: reprogramació i marc temporal
d’ajudes d’estat

La Iniciativa d’Inversió en Resposta al Coronavirus, aprovada recentment per la
Comissió Europea, permet el finançament de despesa sanitària associada a la
COVID-19, elimina el requisit de concentració temàtica i eleva el cofinançament
al 100 % per a l’exercici comptable actual. Aquesta flexibilitat comporta la
reprogramació dels PO actuals per a l’optimització de la seua gestió, accelerar la
certificació i aprofitar el canvi de cofinançament. Aquesta flexibilització pot
facilitar que els PO actuals concloguen abans del que es preveu, i es fa necessari
garantir una transició eficaç cap als PO del pròxim període.

Un element significatiu del Next Generation EU és la possibilitat de dotar de més
recursos als PO actuals per mitjà de la iniciativa REACT-EU, per a ajudar els
territoris de la UE a fer front a la crisi a través de la política de cohesió. Una part
podria correspondre a les comunitats autònomes, en funció del que s’acorde en
el Consell Europeu. Es podria incorporar als PO actuals que gestiona la Comunitat
Valenciana.

Amb les possibilitats que ofereix el marc temporal d’ajudes d’estat ja
identificades, els òrgans gestors de la Generalitat Valenciana poden valorar, en
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funció dels seus criteris basats en les seues funcions, recursos o prioritats, acollir
aquest marc d’ajudes que anteriorment no eren tan evidents o tenien criteris més
rígids: a PIME, emprenedors, accions innovadores, activitats d’investigació
relacionades amb la COVID-19, etc., amb la finalitat d’optimitzar les ajudes de la
Generalitat i intensificar el suport a sectors productius.

Acció 8.
Maximitzar els recursos disponibles per a la recuperació post-COVID: pressupost
2021-2027 i Next Generation EU

El disseny d’uns programes operatius FSE i FEDER 2021-2027 tècnicament i
financerament òptims permetrà aplicar les prioritats públiques associades als
criteris normatius europeus, sense perdre la perspectiva de l’operativitat,
l’efectivitat de les accions i l’eficiència de la gestió. Els nous programes operatius
han de ser simplificats en relació amb els actuals, amb l’objectiu de millorar la
seua gestió i facilitar la presa de decisions ràpida i òptima, amb el suport de l’eina
NEFIS i d’equips especialitzats en fons europeus. Pel que fa a la dotació, en el
marc de la negociació del marc pressupostari 2021-2027 i de l’assignació de
recursos per estats membres, la Generalitat ha de maximitzar l’assignació que li
corresponga millorant la distribució vertical (AGE-CA) i horitzontal (entre CA).

Aprofitar al màxim els recursos, que a partir de 2021 podran finançar-se amb el
nou Next Generation EU (subvencions i préstecs) i que han d’anar destinats a
reformes estructurals i inversions, requereix l’alineació dels projectes i accions
del nou Pla d’acció per a la transformació del model econòmic valencià amb el
Next Generation EU. És crític que s’elabore i es presente dins del termini i en la
forma escaient un “nou pla d’acció” que preveja els projectes estratègics
valencians amb l’objectiu d’una transició ecològica i digital.
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Acció 9.
Potenciar les capacitats dels actors regionals en l’àmbit dels programes i projectes
competitius europeus

La creació d’un servei de suport, informació i anàlisi de programes i projectes
europeus i internacionals de caràcter competitiu permetrà informar sobre
programes, convocatòries i licitacions a beneficiaris potencials, assessorar en
l’elaboració i presentació de propostes, ajudar a la recerca de socis-consorcis,
col·laborar en la difusió dels resultats i donar suport puntual a projectes en
marxa. Es tracta de disposar d’un equip expert integral i de referència que
responga a les necessitats de pimes, centres tecnològics, universitats, entitats
locals…

Al costat d’això, el desenvolupament d’un sistema estable de monitoratge de la
participació valenciana en projectes europeus i del retorn de finançament
europeu permetrà identificar-ne els punts forts i dèbils, com també les
oportunitats de la Comunitat Valenciana des de la perspectiva del finançament
europeu i internacional, de manera que es puguen adaptar les estratègies en
funció de les dades reals analitzades.

Finalment, l’elaboració d’una estratègia pluriennal per a millorar l’accés a
finançament europeu, basada fonamentalment en criteris tècnics del sistema de
monitoratge, però també en prioritats públiques i la participació dels agents clau
de la Comunitat, ha de ser clara, operativa i adaptable, amb l’objectiu de millorar
la captació de fons europeus, per mitjà de decisions que determinen el grau de
concentració de recursos, la diversificació de programes o sectors, etc.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL I ECOLÒGICA DE L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA VALENCIANA

Acció 10.
Impulsar la intel·ligència artificial com a motor de canvi

La intel·ligència artificial (IA) és una de les tecnologies disruptives més efectives
per a aconseguir la transformació digital dels sectors productius. Es fa necessari
impulsar tant la investigació bàsica com el trànsit del coneixement cap al sector
productiu, on es genera la riquesa que ha de realimentar el procés. El suport a la
creació del node ELLIS de la Comunitat Valenciana suposarà un impuls a
l’excel·lència i un motor d’atracció i de generació de talent.

Igualment, l’aplicació de l’IA pot generar canvi en el sistema laboral. També és
una oportunitat i, per això, es fa necessari un esforç específic per a formar la
ciutadania en els elements bàsics de l’IA i les seues implicacions. Així podran
preparar-se per als canvis en les capacitats i competències professionals que la
societat digital els exigirà. Es proposa, per tant, desenvolupar programes de
formació per a la ciutadania en els elements bàsics i implicacions de la
intel·ligència artificial.

També resulta especialment important disposar d’un sistema de gestió de dades,
a partir de les dades que l’Administració recull del territori i els seus habitants, i
plataformes de governança d’aquestes dades que faciliten la investigació sobre
aquestes i el seu ús per a l’adopció d’estratègies i polítiques públiques basades
en l’evidència.

30

Finalment, i no menys important, també es fa necessària la coordinació d’agents
i iniciatives perquè això tinga lloc.

Acció 11.
Impulsar la transformació digital en sectors productius i no productius: digital
innovation hub

Les persones, empreses i associacions que estaven més ben preparades
digitalment parlant, han patit en menor grau els efectes del confinament marcat
durant la crisi epidèmica viscuda. En aquests casos, s’han pogut aplicar sistemes
de teletreball, s’ha aconseguit relacionar-se amb clients i proveïdors de manera
telemàtica i s’han utilitzat les xarxes de telecomunicacions per a reinventar-se i
reorientar els seus serveis, fins al punt d’arribar al cas de substituir serveis
presencials per virtuals.

Per això, es proposa incidir en la transformació digital dels i les professionals per
mitjà del suport a les associacions professionals que els acullen per a maximitzar
l’impacte d’aquesta acció.

És fonamental insistir i potenciar els processos de transformació digital de les
empreses partint de les mancances i necessitats detectades durant la pandèmia
i connectar-les amb les solucions més innovadores i instruments financers
específics per a la transformació digital.

La transformació digital de les nostres empreses implica la consideració del
conjunt de tecnoprocessos i tecnologies habilitadores: intel·ligència artificial,
ciberseguretat, comunicació segura, infraestructura de dades, xarxes 5G i 6G,
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supercomputadors, informàtica quàntica, blockchain (prioritari per al Mecanisme
de Recuperació i Resiliència, InvestEU i l’Instrument d’Inversions Estratègiques).

Acció 12.
Desenvolupar un programa estable i pluriennal d’ajudes a projectes d’inversió
productiva, innovadora, eficients amb el medi ambient i creadors d’ocupació de
qualitat

L’objectiu d’aquest programa d’ajudes pluriennals ha de ser abordar la necessitat
de desenvolupament i millora en competitivitat empresarial, d’impuls a les
empreses generadores d’ocupació, d’atracció de l’activitat empresarial orientada
cap al canvi de model productiu a la Comunitat Valenciana, sense oblidar el
foment de les inversions destinades a la protecció del medi ambient,
incrementant el nivell de protecció mediambiental més enllà de les normes de la
Unió Europea o, en absència d’aquestes, adaptant-se de forma anticipada a
futures normes de la Unió Europea en aquesta matèria.

Aquesta concepció es troba inscrita de ple i en coherència amb els objectius i
iniciatives previstes en el Pla d’acció per a la transformació del model econòmic
de la CV 2027, i és un referent clar de l’inici de la seua trajectòria. El suport a
grans projectes d’inversió a la Comunitat Valenciana amb la finalitat de contribuir
al desenvolupament del seu potencial competitiu i la seua orientació cap a
activitats transformadores en el curt i mitjà termini permetrà revitalitzar
l’economia i crear ocupació, a més d’incorporar solucions en l’àmbit de la
innovació i la sostenibilitat mediambiental.
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Acció 13.
Implantar una estratègia valenciana de digitalització, ocupació i formació

L’Estratègia valenciana de digitalització, ocupació i formació ha de contindre un
pla d’inclusió digital, per a aconseguir que la majoria de la població use internet
i aconseguir els objectius europeus d’alfabetització i inclusió digital per a
minimitzar la bretxa digital; un pla TIC en pimes i comerç electrònic i un pla
integral per a la indústria de continguts digitals.

En l’àmbit educatiu, l’Estratègia ha d’abordar el currículum en els ensenyaments
generals del sistema educatiu i les competències clau i la revisió i adaptació dels
certificats de professionalitat i de les famílies i especialitats formatives existents.

Aquesta estratègia ha d’impulsar la formació contínua, al llarg de la vida de les
persones treballadores, en innovació i digitalització per a poder aprofitar la
cadena de transferència del coneixement. Per a poder aportar un valor afegit en
el treball quotidià en el centre de treball, és imprescindible que s’interioritze per
les dues parts (empresaris/àries i treballadors/ores) la importància de la formació
contínua, actualitzar-se, estar al dia en coneixements per a traslladar-los al si de
les empreses i les administracions. La finalitat última és la consolidació i creació
d’ocupació de qualitat

Els eixos centrals de l’actuació han de ser:
▪

Anticipació als requeriments dels processos de digitalització de tots els
sectors, en què és imprescindible establir els perfils professionals
identificats amb la difusió de l’economia digital i la formació associada
perquè es millore i s’amplie l’oferta formativa.
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▪

Reforç de les qualificacions digitals, tant les de caràcter genèric com les
especialitzades i complementàries.

▪

Desenvolupament

d’una

estratègia

orientada

a

disminuir

el

desajustament existent entre la demanda i l’oferta de professionals amb
competències TIC.
▪

Incorporació de la dimensió de gènere en totes les iniciatives i, en
particular, les relatives a la creació i qualitat de l’ocupació i al foment
d’educació i formació en competències digitals.

▪

Promoció de la formació contínua digital al llarg de la vida laboral.

Acció 14.
Impulsar ecosistemes digitals innovadors i emprenedors

Per a induir el canvi de model econòmic a l’economia digital fa falta el
desenvolupament d’ecosistemes innovadors i emprenedors on el coneixement
que es genera en les universitats i centres d’investigació fluïsca cap a les
empreses, que són les encarregades d’aplicar aquests coneixements per a la
creació de productes i la posterior posada en el mercat, on es genera la riquesa
que alimenta el cicle.

Aquestes empreses seran els catalitzadors de la innovació: generaran
coneixement i iniciatives que enfortiran l’ecosistema i crearan noves
oportunitats, i seran la porta d’entrada perquè els sectors tradicionals milloren
l’oferta que ja realitzen per mitjà de processos productius innovadors.

En una economia digital són les empreses tecnològiques les més visibles
participants de l’ecosistema, però també són molt importants, de manera
subsidiària, les empreses tradicionals que es troben en diverses fases dels seus
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processos de transformació digital. Totes són agents de l’ecosistema i s’alimenten
les unes de les altres. L’existència de nuclis o centres d’atracció d’empreses
tecnològiques es fa imprescindible per a generar dinàmiques de creixement i
transformació del territori cap a l’economia i societat digital.

Fomentar la col·laboració entre el teixit empresarial i l’ecosistema emprenedor
per al desenvolupament de projectes de digitalització i economia circular
estimularà la inversió empresarial cap a la transformació digital o la transició
ecològica, en el marc del Pacte Verd Europeu (European Green Deal), de les
Prioritats de la Unió Europea 2021-2027 i dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS 2030), comptant també amb la participació sindical.

El concepte d’innovació oberta s’ha d’entendre com un procés de cocreació entre
l’experiència d’una empresa i les solucions tecnològiques que aporten les startups o pimes tecnològiques i que dona com a resultat un prototip amb garanties
per a implementar-se en una empresa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 5.
INDÚSTRIA PRODUCTIVA, RESILIENT, DIVERSIFICADA I VINCULADA Al TERRITORI

Acció 15.
Creació d’un clúster industrial vinculat a la indústria de la salut i la seguretat (ehealth)

La Comissió Europea ha sigut la primera defensora i promotora de l’e-health com
un factor complementari als sistemes públics i privats de salut i benestar. L’ehealth es basa en l’ús de la tecnologia en el camp sanitari, i és un element
essencial en la medicina preventiva o en una gestió sanitària més eficient.
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La crisi sanitària actual ha posat de manifest la importància de disposar d’una
indústria sociosanitària forta, evitant una dependència de tercers per al
proveïment de material sanitari, disposar de tecnologia sanitària avançada i
fomentar la col·laboració entre empreses de diferents sectors.

La creació d’un clúster industrial vinculat a la salut i la seguretat pretén garantir
la disponibilitat de material sanitari davant d’una nova urgència sanitària, fer un
ús intensiu de la tecnologia per a transformar els sistemes de salut i establir una
xarxa

de

col·laboradors

(empreses,

instituts

tecnològics,

ecosistema

emprenedor, universitats) que dissenyen i produïsquen productes i serveis d’alt
valor tecnològic.

Acció 16.
Impuls del Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV)

La situació de la indústria valenciana i els seus sectors ha canviat després de la
COVID-19, i es fa necessari realitzar un enfocament de les necessitats industrials
i adaptar les accions del Pla estratègic de la indústria valenciana a aquestes
insuficiències.

El Pla ha d’enfocar les seues actuacions a les necessitats dels diferents sectors
industrials valencians: calçat, ceràmica, metall-mecànic, químic, automoció,
plàstic, embalatge, joguet, tèxtil, moble, il·luminació, marbre, productes infantils,
paper, arts gràfiques, tractament de residus, energia i sectors emergents com la
biotecnologia, la producció audiovisual o la producció de videojocs. La definició
de nous programes s’ha de basar en els clústers industrials i en la nova estratègia
d’especialització intel·ligent (RIS3-CV).
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Acció 17.
Suport a l’adaptació competitiva i sostenible al nou marc internacional

D’acord amb la directriu general d’impulsar una transició energètica justa,
tendent a la descarbonització que propugna l’economia verda i circular
continguda en el document Green New Deal, alguns sectors productius i
empreses quedaran seriosament amenaçats a curt termini en la seua concepció
actual i es fa necessari adaptar el seu model de negoci i els seus processos
productius.

El sector de l’automoció es veurà afectat pels nous estils de mobilitat i pels
processos d’electrificació; la producció, distribució i comercialització energètica
cap a energies renovables i zero emissions i residus; els sectors manufacturers
tradicionals (calçat, joguet, tèxtil…); turisme sostenible i segur, menys massificat
i respectuós amb els costums locals; nous hàbits de consum; nova consciència de
l’agricultura relacionada amb la seguretat alimentària; el respecte a la
biodiversitat i el medi marí… Els incentius a aquests sectors han d’ajudar-los en
el procés de transformació a la nova realitat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 6.
INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT PER AL TEIXIT EMPRESARIAL VALENCIÀ

Acció 18.
Instruments financers per a dotar de liquiditat les empreses i per a impulsar
inversions generadores d’ocupació

La crisi sanitària accentuarà les necessitats de liquiditat dels nostres autònoms i
petites i mitjanes empreses, en un context d’insuficiència de demanda i marges
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a la baixa. És necessari proporcionar un instrument financer des de l’IVF que
permeta atendre aquestes necessitats de liquiditat al menor cost possible. Per a
això es recorre a línies de finançament bonificades per a pimes i autònoms,
bonificacions de préstecs i novacions sense cost.

A més, encara que les línies de liquiditat continuaran sent necessàries, el
finançament de la inversió anirà guanyant terreny a mesura que es consolide la
recuperació. L’IVF considera necessari bonificar el finançament de la inversió del
teixit productiu valencià, especialment el que genere un elevat nombre de llocs
de treball, per a millorar la seua competitivitat a mitjà i llarg termini, i a inversions
vinculades a la indústria 4.0, a l’economia verda i a l’economia circular.

Acció 19.
Instruments financers per al suport a l’emprenedoria

L’acumulació de pèrdues en els períodes de confinament i recuperació gradual de
l’activitat reduirà els nivells de solvència de les PIME valencianes, moltes de les
quals infracapitalitzades fins i tot abans de la pandèmia. Una eixida adequada per
a empreses en crisi és la seua transformació en cooperatives de treball associat.
De fet, el cooperativisme compta amb una llarga tradició a la Comunitat
Valenciana, amb actors molt destacats en els sectors agrari i financer. Aquest
instrument financer, instrumentat per mitjà de crèdits participatius, es concep
com un mecanisme per a impulsar aquests processos, i dota les noves
cooperatives de major patrimoni net a efectes mercantils i, per tant, d’una major
capacitat per a absorbir pèrdues.

La falta d’accés al finançament per part dels emprenedors constitueix una fallada
de mercat clàssica, destacada de manera recurrent per la literatura
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especialitzada. L’IVF està cobrint aquesta fallada de mercat des de fa uns anys,
per mitjà de préstecs participatius, deute subordinat i fons de capital de risc de
gestió privada, i els fruits comencem a recollir-se ara. En la fase de recuperació
de l’activitat, el suport a aquestes empreses resultarà fonamental per a contribuir
al desenvolupament de nous sectors d’activitat que complementen els nostres
sectors tradicionals.

Acció 20.
Instruments financers per a la recuperació de l’economia valenciana

En un context de crisi i posterior recuperació de l’activitat, sorgiran oportunitats
per al creixement inorgànic de les empreses valencianes per mitjà de l’adquisició
de companyies amb dificultats financeres, però també amb potencial per a
generar sinergies amb l’adquirent. Els increments d’escala, la diversificació del
producte i la integració vertical de les cadenes de valor són necessaris per a
augmentar la resiliència del nostre teixit productiu i impulsar la seua
competitivitat.

Les empreses valencianes grans o de dimensions mitjanes compten amb ple
accés al finançament bancari a través d’entitats privades o públiques com l’IVF.
No obstant això, a més del finançament bancari, els processos d’integració
empresarial a gran escala requereixen un increment significatiu dels fons propis
que, atés el caràcter familiar de les nostres empreses i l’encara incipient
desenvolupament del mercat alternatiu borsari, resulta molt difícil de portar a la
pràctica. A la Comunitat Valenciana, per la insuficiència de l’oferta de capital de
risc disponible, l’accés a equity és un poc més limitat que en altres regions
d’Espanya.
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A través de diferents fons de capital de risc, per a empreses grans, mitjanes i
pimes, l’IVF finançaria el creixement dels fons propis de les empreses valencianes
subscrivint accions en el context d’ampliacions successives del capital social.
Aquests fons serien gestionats per gestores privades de prestigi reconegut i,
encara que tindrien una important contribució pública, la majoria de capital seria
privat, reduint de manera notable el cost per al contribuent i alineant els
objectius del fons a la maximització de la rendibilitat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 7.
CONNEXIÓ DE LA CIÈNCIA, LA INVESTIGACIÓ, EL CONEIXEMENT I LES NOVES
TECNOLOGIES: TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Acció 21.
Desenvolupar l’aliança publicoprivada d’impuls de les tecnologies habilitadores
dirigida al sistema productiu i al sector públic impulsada per l’AVI. Inndromeda

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, les universitats, els
instituts tecnològics, el CSIC i la mateixa Generalitat sumaran forces amb
l’objectiu d’impulsar la creació d’una aliança publicoprivada que garantisca el
desenvolupament i la incorporació de les tecnologies habilitadores tant en el
sistema productiu com en el sector públic de la Comunitat Valenciana.

Aquesta aliança reuneix els centres de competències (centres capdavanters que
aglutinen el coneixement sobre una o diverses tecnologies habilitadores) a la
Comunitat Valenciana d’una manera col·laborativa, amb la finalitat de
compondre un conjunt coherent i coordinat dels centres de competències en les
tecnologies habilitadores.
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Des dels centres d’investigació s’han de desenvolupar accions de match amb
empreses clau amb capacitat d’absorció de determinats resultats d’investigació
qualsevol que siga el seu origen geogràfic; identificació de reptes empresarials i
recerca i identificació del coneixement disponible per a donar-li solucions;
alineament de les línies d’investigació i resultats d’investigació a necessitats
d’empreses de la Comunitat Valenciana amb capacitat d’absorció, posant el focus
a empreses que realitzen I+D de manera recurrent, amb especial interés en
empreses industrials, empreses habilitadores digitals o fabricants de béns
d’equip. Aquestes empreses disposen de capacitat d’absorció i monetització, i
també a sectors emergents com la bioeconomia, tecnologies habilitadores
digitals, etc.

Aquesta acció comptarà, a través del diàleg social, amb un seguiment i
participació per part dels agents socials.

Acció 22.
Enfortir i desenvolupar el Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model
productiu

L’Agència Valenciana de la Innovació incentiva, entre altres, els projectes d’alt
impacte realitzats en cooperació entre diversos agents del Sistema Valencià
d’Innovació, la consolidació del conjunt de la cadena de valor empresarial, la
intensificació de l’ús del coneixement per part de les empreses i la compra
pública innovadora.

Des d’aquesta perspectiva pot afirmar-se que la principal novetat de les ajudes
és que van dirigides a facilitar la connexió, col·laboració i cooperació entre tots
els agents de l’SVI: les empreses, les universitats i els organismes d’investigació i
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les entitats que faciliten la difusió i transferència del coneixement científic i
tecnològic a les empreses o que presten serveis en matèria de suport a la
innovació. En aquest sentit, les diferents tipologies d’actuacions a subvencionar
estan dedicades a impulsar la capacitat d’execució d’activitats d’R+D+I per part
dels agents empresarials, a facilitar el desenvolupament i la difusió de
tecnologies clau, així com a promoure la col·laboració publicoprivada, fomentant
d’aquesta manera la transferència i circulació dels coneixements i les seues
aplicacions.

Addicionalment, els projectes finalment secundats estan alineats amb els reptes
i solucions identificats pels comités estratègics d’innovació especialitzats (CEIE).
En aquests diàlegs tecnològics participa la comunitat científica, tecnològica i
empresarial per a identificar els reptes i solucions prioritàries per a la Comunitat
Valenciana que puguen ser desenvolupats de manera col·laborativa pel nostre
Sistema Valencià d’Innovació i representen una potencial oportunitat de negoci
per a les nostres empreses.

En la nova normalitat es fa especialment rellevant aquesta metodologia en la
recerca de solucions al repte de la salut i atenció social, la fabricació resilient i la
mobilitat col·lectiva i sostenible.

D’altra banda, davant la necessitat de donar respostes ràpides als problemes
generats per la COVID-19, el fet d’aprofitar les noves oportunitats que està posant
de manifest la crisi i preparar els projectes susceptibles d’aprofitar els recursos
que Europa posarà en joc a partir de 2021 fa necessari la posada en marxa LABS
per part de les direccions generals amb activitats de foment de la investigació i la
innovació implicades en la governança RIS3-CV.
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Aquesta acció comptarà, a través del diàleg social, amb un seguiment i
participació per part dels agents socials.

Acció 23.
Impulsar la compra pública d’innovació

La revolució tecnològica ens ofereix múltiples oportunitats per a resoldre noves
necessitats a través del desenvolupament ad hoc de solucions que no es poden
trobar en el mercat. És el que es coneix com a compra pública d’innovació (CPI).

La CPI ofereix avantatges des d’una doble perspectiva: eleva la qualitat i
l’eficiència dels serveis públics, al mateix temps que dinamitza l’R+D+I millorant
en última instància la competitivitat de les nostres empreses i promovent
l’extensió del teixit productiu cap a noves activitats.

L’Agència Valenciana d’Innovació compta també en la seua convocatòria anual
d’ajudes amb un programa específic que actua en dues direccions: dinamitzar
tant l’oferta com la demanda de productes innovadors: en primer lloc, disposa
d’una línia de suport a empreses amb la finalitat d’incentivar que concórreguen
a les licitacions públiques. Ací es financen tant les despeses de consultoria
associades com el desenvolupament de l’R+D+I necessària per a optar a aquest
tipus de contractes; i en segon lloc, l’AVI estimula la demanda de productes i
serveis innovadors en les administracions locals i facilita, a més, la creació de
departaments especialitzats en CPI.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8.
REFORÇ DEL SISTEMA REGIONAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ

Acció 24.
Incrementar de forma continuada la inversió en R+D+I

La inversió en R+D+I a la Comunitat Valenciana ha d’anar augmentant de manera
progressiva, tant amb l’aportació de fons públics com privats, així com a través
de l’obtenció d’un major finançament europeu de caràcter competitiu, fins a
aconseguir la mitjana de la UE (2,3 % del PIB). A llarg termini, treballar per a
situar-nos en una taxa de creixement prou alta que ens porte a aconseguir la
inversió de països com Alemanya (3 % del PIB). A més, una part important
d’aquesta R+D+I ha de valorar-se per mitjà de la seua aplicació en el sector
productiu.

En aquest sentit, des de l’Administració autonòmica han de desenvolupar-se
mesures que incentiven la inversió en R+D+I: l’execució de compra pública
innovadora; el suport a empreses tractores de la Comunitat Valenciana en
iniciatives de corporate venture (per exemple, per mitjà d’incentius fiscals al
capital de risc); estudiar mecanismes d’incentius fiscals al mecenatge científic
(seguretat i garantia jurídica, necessitat de normes clares, senzilles i fàcils
d’adoptar); identificació i prospecció de futures necessitats empresarials en
R+D+I; impuls de mecanismes facilitadors (públics o privats) per a l’accés de les
empreses / universitats / centres d’investigació a finançament/cofinançament
europeu per a projectes d’R+D+I; preparar especialistes en gestió de projectes
europeus i coordinar esforç amb les universitats; fomentar el paper de
l’Administració com a facilitadora de la R+D+I sobre reptes concrets (com ara
reptes COVID-19); reforçar les infraestructures científiques i els equipaments
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científics dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana i dissenyar una
política dirigida a l’atracció de noves infraestructures cientificotècniques
singulars de l’Estat orientades a àrees d’investigació estratègiques de la
Comunitat; incrementar la participació de la investigació de la Comunitat en els
programes de centres d’excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu del govern
d’Espanya o en les accions del Consell Europeu d’Investigació (ERC) per mitjà de
la incentivació a la preparació de plans estratègics amb objectius concrets i
mesurables, etc.

Acció 25.
Potenciar la inversió en talent investigador

Atracció i retenció de talent investigador en l’etapa postdoctoral per mitjà del
disseny d’una carrera professional estable del personal científic de totes les àrees
científiques que permeta desenvolupar la labor investigadora en unes condicions
econòmiques i laborals dignes. Ha d’incentivar-se la col·laboració internacional
d’excel·lència en un triple escenari: estades allí des d’ací, incorporació ací de bon
personal científic i projectes, i continuar impulsant i potenciant el pla d’atracció i
retenció de talent: Programa per al suport a persones investigadores amb talent
- Pla GenT.

La futura creació d’una institució valenciana d’excel·lència investigadora
permetrà atraure i retindre el talent amb contractes estables indefinits i donar
continuïtat als investigadors d’excel·lència atrets al sistema valencià a través del
pla GenT. Posar-la en marxa el primer semestre de 2021. Models com l’ICREA a
Catalunya o l’Ikerbasque al País Basc són exemples d’èxit d’atracció i retenció de
talent que s’han traduït en un augment en la captació de recursos externs
d’investigació, augment en unitats d’excel·lència María de Maeztu i centres
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Severo Ochoa, augment de patents, spin-off, transferència de tecnologia. En
definitiva, models d’inversió en R+D+I amb una alta rendibilitat.

A futur es proposa estudiar la possibilitat de crear una carrera investigadora
biosanitària, així com reforçar les línies de suport a la contractació personal en
R+D+I en empreses (avaluar les existents i reforçar-les), programes específics per
a doctorats industrials (coordinar amb les escoles de doctorat, fer partícips les
empreses en els comités de direcció de les escoles de doctorat, avaluar duració
adequada i temps de maduració dels doctorands industrials i proposar
finançament adequat sobre la base d’aquesta avaluació); i flexibilitzar/potenciar
l’accés al finançament/bonificació per a formació professional de les empreses.

Assegurar el finançament i incrementar els actuals equips d’investigació i
innovació pública per a evitar la pèrdua de talent i resultat de treballs ja iniciats.

Acció 26.
Flexibilitzar, agilitar i coordinar els processos administratius relacionats amb l’R+D+I

Una de les principals barreres que impedeix una major eficiència en la inversió
en R+D+I és l’elevada càrrega administrativa i els processos administratius que
són necessaris per a l’inici, execució i justificació de projectes d’investigació. Des
de la Generalitat ha de fer-se un esforç en la reducció de les barreres
burocràtiques relacionades amb les ajudes a l’R+D+I, així com en l’agilitació dels
processos apostant per la implantació d’una administració electrònica, adaptada
a les condicions dels usuaris, i que reduïsca la burocràcia i la càrrega de gestió.
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A més, s’han de reduir els temps de resposta de l’Administració pública i definir
abans de l’inici de l’any un calendari per part de la Generalitat amb dates de
publicació i tipus d’ajudes.

Respecte a les convocatòries d’R+D+I és aconsellable que siguen obertes, sense
termini de finalització, per a aquelles ajudes que siguen préstecs. I, en la mesura
que siga possible, generar convocatòries pluriennals en els instruments que ho
permeten, revisant la Llei d’hisenda valenciana si fora necessari per a introduir
aquests elements dinamitzadors.

Un altre aspecte que cal considerar és que el temps d’imputació de les despeses
associades a un projecte compute des del principi de l’any fiscal en el qual es
presente la convocatòria i no des de la sol·licitud de l’ajuda.

La coordinació entre conselleries per a no duplicar convocatòries i ser més
efectius en les ajudes concentrant recursos i disminuint la càrrega administrativa
és essencial. De la mateixa manera que la coordinació amb les polítiques i
actuacions dels plans estatals d’R+D+I de l’Agència Estatal d’Investigació i la
coordinació amb CDTI (instruments molt en consonància amb l’empresa).

Finalment, ha d’introduir-se l’avaluació i el seguiment dels resultats de les
polítiques públiques en R+D+I. En l’actualitat s’és molt estricte en les
convocatòries, es tarda molt a elaborar i aprovar unes bases reguladores, però
no es realitza un seguiment adequat de la inversió. En aquest sentit, en les línies
de suport a investigació aplicada que tinguen com a destinataris exclusivament
als organismes públics d’investigació, cal introduir la necessitat de comptar amb
empreses amb capacitat d’absorció d’aquest resultat, perquè aporten la validació
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del potencial de mercat de l’actuació i maximitzen les possibilitats d’obtindre
resultats transferibles.

Acció 27.
Impulsar una política de formació que garantisca l’adequació del talent a les noves
tecnologies i la recapacitació dels treballadors per a la seua adaptació als nous llocs
de treball amb l’R+D+I

La

política

de

formació

ha

de

fomentar

les

vocacions

STEM

(cientificotecnològiques) i promocionar l’esperit investigador/innovador amb
programes específics per a això, des de l’educació primària.

Desenvolupar projectes educatius que fomenten la iniciativa i la capacitat
autònoma de l’estudiantat per a obtindre informació, avaluar la seua rellevància
i interpretar-la, impulsar la formació en temàtiques relacionades amb els reptes
tecnològics del futur i les necessitats empresarials; fomentar les competències
lingüístiques, i desenvolupar les bases per a augmentar la seua competitivitat i
tindre una investigació amb visió global; fomentar el caràcter emprenedor del
personal científic dels qui realitzen el seu doctorat, i formar en matèria
empresarial el personal científic i els qui realitzen el seu doctorat per a
l’adequació de la transferència a la realitat empresarial.

Finalment, amb l’objectiu de reforçar el binomi dona i ciència i les polítiques
d’igualtat en la ciència, s’implementaran mesures de foment de les vocacions
STEM particularment en el cas de les xiquetes i adolescents, en les diferents
etapes educatives de primària, secundària i batxillerat. La presència de dones en
el lideratge i direcció de grups i projectes d’investigació ha de ser una realitat en
el curt termini.
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Acció 28.
Transmetre informació sobre l’impacte de la ciència en la societat

L’administració regional ha d’introduir la cultura d’avaluació d’impacte econòmic
de la inversió en R+D+I i fer-ho públic, així com implementar de manera
coordinada iniciatives de divulgació de la ciència entre la ciutadania fomentant
iniciatives de tipus “Ciència en el parlament” que permeten acostar la capacitat
en ciència i innovació de les universitats i centres d’investigació a les Corts
Valencianes, de manera que la representació política es dote d’una estructura o
mecanismes per a l’assessorament expert en la seua actuació legislativa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 9.
SOCIETAT DIGITAL I BRETXA DIGITAL

Acció 29.
Desenvolupar la Llei valenciana per al desenvolupament de la societat digital
(LVDSD) i l’Estratègia Digital Valenciana 2021-2027

L’LVDSD establirà el marc legal per a les actuacions en matèria de
desenvolupament de l’economia i la societat digital. Es tracta d’un compromís,
en forma de llei, que l’Administració adquireix per a si mateixa i per a la seua
esfera d’influència competencial per a coordinar i estimular el desenvolupament
de polítiques d’innovació i transformació digital.

A més, el desenvolupament de l’Estratègia Digital 2021-2027 de la Comunitat
Valenciana similar a l’Agenda Digital 2014-2020 permetrà aprofitar els recursos
dels programes operatius tant regionals com pluriregionals, en matèria de TIC. La
idea és aprofitar al màxim els recursos disponibles en l’Objectiu 1 dels Fons
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Estructurals i d’Inversió Europeus per al període 2021-2027: “Una Europa més
intel·ligent, per mitjà de la innovació, la digitalització, la transformació econòmica
i el suport a les petites i mitjanes empreses”.

Aquesta estratègia ha de desenvolupar un pla de comunicació i networking per a
difondre les oportunitats de finançament i incrementar la participació d’entitats
de la Comunitat Valenciana en qualsevol projecte europeu relacionat amb les TIC,
posant l’accent principalment en els futurs programes Europa Digital 2021-2027
i Horizon Europe.

Entre les seues actuacions ha de fomentar-se la promoció, mentoria i participació
de les start-ups de l’ecosistema emprenedor TIC de la Comunitat Valenciana en
l’EIC Accelerator de la Comissió Europea (antic Instrument Pime), així com llançar
línies de finançament específiques per a projectes TIC a través d’instruments
financers del programa operatiu FEDER.

Acció 30.
Impulsar els territoris intel·ligents i inclusius: Pacte Social per la Innovació

En 2030, quan els Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per l’ONU
arriben al seu punt de destinació, més de 5.000 milions d’habitants viuran en
zones urbanes. En 2050 serà el 70 % de la població mundial. Per això, les ciutats
han de ser font de solucions als problemes més apressants del planeta: el canvi
climàtic, la tensió en la convivència, la contaminació atmosfèrica, sonora i
lumínica, els problemes de mobilitat, la desigualtat en augment, les dificultats
d’accés a l’habitatge, la seguretat… i una de les claus imprescindibles per a
aconseguir-ho és avançar cap a la innovació urbana intel·ligent, sostenible i
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inclusiva com a única via possible per a donar resposta als reptes de l’agenda
global.

La innovació és la palanca per a moure i vertebrar territoris i societats, per la qual
cosa és necessari implementar polítiques de desenvolupament regional basades
en el coneixement i la tecnologia, identificant la situació real de cada zona, les
particularitats locals i els agents de cada ecosistema, i establint una visió de
conjunt basada en criteris d’innovació i desenvolupament territorial que facen
possible un equilibri equitatiu.

El Pacte Social per la Innovació serà l’acord que impulsarà la innovació inclusiva i
sostenible per al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat amb
l’objectiu de reduir les desigualtats i evitar la fractura social. Té vocació
transversal i consensuada i implica un compromís de tots els actors participants.

Acció 31.
Analitzar i combatre l’evolució de la bretxa digital

La nostra societat està cada vegada més interconnectada i disposar d’accés a
l’esfera digital representa una necessitat indispensable per a la nostra vida diària.
La bretxa digital és, en l’actualitat, una de les principals causes d’acceleració de la
desigualtat i d’ampliació de bretxes socials. Per això, promoure la inclusió digital
com a factor d’inclusió social s’ha determinat com un dels principals objectius.
Perseguir aprofitar les TIC per a ajudar a millorar la qualitat de vida d’aquelles
persones en risc d’exclusió, les seues relacions socials i les seues possibilitats de
promoció. Treballant pel desenvolupament d’una societat digital inclusiva basada
en la igualtat d’oportunitats.
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Per a això és fonamental analitzar la bretxa digital des de les seues diferents
perspectives al través del talent investigador de les universitats públiques de la
Comunitat, analitzant les causes i conseqüències socioeconòmiques, així com les
possibles solucions, la qual cosa permetrà participar en l’avaluació i disseny de
les polítiques públiques en matèria de lluita contra la bretxa digital i l’avanç de la
societat digital, que assegura la transparència, l’eficiència, l’eficàcia i l’equitat de
l’acció pública.

L’Observatori de Bretxa Digital es crea com un instrument que possibilite la
participació, la coelaboració del coneixement i la transferència d’informació en
matèria de bretxa digital a la Comunitat Valenciana. Des de l’Observatori es
treballaran cinc línies d’investigació: bretxa digital i territori (UJI), bretxa digital
de gènere (UV), bretxa digital i diversitat funcional (UPV), bretxa digital i bon ús
de les TIC (UMH) i bretxa digital generacional (UA).

Acció 32.
Afavorir l’extensió de xarxes de telecomunicacions en el territori

Encara que el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions és
competència de les operadores, encara queda marge de maniobra per a generar
una certa estratègia de foment de la connectivitat que complisca l’objectiu
d’arribar a totes les llars i empreses valencianes, com també que aquesta
connectivitat prepare a tots per a l’economia i la societat digital.

Són especialment importants dues àrees d’actuació: un, impulsar la connectivitat
de zones en risc de despoblament; i dos, impulsar el desplegament de
connectivitat en zones industrials. Les zones industrials tenen poca prioritat en el
desplegament d’infraestructures. És freqüent que localitats ben connectades no
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tinguen aquesta mena de connexió en els seus polígons industrials o zones
d’activitat d’aquest tipus.

És relativament senzill instal·lar sensors en entorns reduïts, però quan l’extensió
és gran es torna car i complex. Per això es començarà amb la realització d’un
estudi diagnòstic de la situació de desplegament de la banda ampla a la
Comunitat Valenciana, prioritzant els municipis en risc de despoblació.

Acció 33.
Impulsar la formació en competències digitals en la ciutadania

Desenvolupar programes formatius, tant en línia com presencials per a
l’adquisició de competències digitals, alineats amb el Marc Europeu de
Competències Digitals (DIGCOMP). Per a fer front a la bretxa digital, la formació
en competències digitals és clau. Aquesta formació ha de prendre com a base el
Marc Europeu de Competències Digitals (DIGCOMP), ja que aquest marc ens
planteja un ús segur, crític i responsable de les TIC i permet l’augment de la
confiança de la ciutadania en el maneig d’aquestes eines i la seua capacitat de
moure’s en diferents entorns digitals.

En aquest context s’han de desenvolupar plans de formació per als treballadors i
treballadores sense competències digitals, o amb competències digitals
insuficients, per a afavorir la integració en un mercat professional amb cada
vegada més demandes en aquesta matèria. També seran necessaris plans de
formació sectorialitzats amb especial incidència en les pimes i micropimes, i els
dirigits a les persones responsables de les empreses i de l’organització del treball.
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De la mateixa manera, es dissenyaran estratrègies des dels primers nivells
educatius per a augmentar el nombre de dones que cursen estudis STEM.

LÍNIA ESTRATÈGICA 10.
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ RECOLZADA EN LES INFRAESTRUCTURES TIC

Acció 34.
Incrementar la inversió TIC per a dotar la Generalitat Valenciana de major robustesa
i interoperabilitat en les seues eines digitals

Desenvolupar un pla de renovació tecnològica de les infraestructures de suport
a tots els nivells de l’Administració regional, com també establir i garantir les
accions necessàries en matèria de seguretat de la informació, definició de plans
de continuïtat i contingència. L’augment de la inversió en tecnologia permetrà
millorar els sistemes d’informació horitzontals i verticals i, al seu torn, la seua
integració i eficiència. Aquesta renovació tecnològica ha de millorar la
interoperabilitat entre les solucions i eines informàtiques a través de formats
d’informació estandarditzats.

El desenvolupament i implementació del projecte NEFIS (nou sistema
d’informació economicofinancer) és un exemple d’això. Aquest projecte suposarà
la substitució d’un gran nombre d’aplicacions de gestió economicofinancera de la
GVA i un canvi significatiu en els procediments d’elaboració i gestió del
pressupost.

És important realitzar un esforç de vigilància tecnològica per a detectar
oportunitats digitals i identificar noves tecnologies al servei de l’Administració,
com ara la robòtica, internet de les coses, sensorització per a monitorar dades en
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temps real…, que milloren l’eficiència i la sostenibilitat dels procediments i la
gestió administrativa.

De la mateixa manera, s’ha de promoure un desenvolupament sostenible de les
inversions prioritzant les infraestructures TIC sobre la base de dos criteris:
importància i eficiència de la solució. La complexitat dels sistemes heretats ha
suposat una barrera per a l’evolució dels mateixos sistemes d’informació a l’hora
d’aprofitar el desenvolupament continu de noves tecnologies. S’abordarà la
normalització i simplificació de les aplicacions potenciant l’ús d’estàndards i la
integració.
Finalment, la consolidació dels centres de procesament de dades de la
Generalitat en un únic projecte de govern i el desplegament de l’ús de tecnologia
sense fil per a afavorir la mobilitat són accions concretes que cal abordar en
aquesta legislatura.

Acció 35.
Posicionar ISTEC com un instrument per al desenvolupament, consolidació i impuls
de les TIC a la Comunitat Valenciana

L’empresa pública ISTEC, a penes amb uns mesos de vida, té com a objecte la
prestació de serveis de comunicació electrònica a través de la provisió,
manteniment i explotació dels centres i xarxes de telecomunicacions de la
Generalitat Valenciana per al suport als serveis de transport, accés, difusió de
senyals de ràdio i televisió, etc.

Aquesta empresa naix amb la idea de donar suport a la DG TIC en el procés de
modernització i evolució de l’Administració i convertir-se en proveïdor de
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referència d’infraestructures tecnològiques per a les administracions locals,
donant-los suport en el procés de modernització i evolució per mitjà d’acords i
convenis i detectant i identificant tots els agents.

Al mateix temps, ha de fomentar l’ús de les comunicacions electròniques de cara
al ciutadà per a fomentar l’ús de certificats digitals, impulsant la digitalització i el
teletreball, així com la potenciació dels serveis i eines de sistemes distribuïts (“en
el núvol”) en l’Administració, per a impulsar la digitalització i el teletreball.

ISTEC fomentarà la col·laboració publicoprivada en el sector TIC perquè els
sectors emergents puguen fer ús de les infraestructures pròpies com a palanca
(exemple: internet de les coses), seran proveïdors de serveis d’infraestructura de
referència i foment de la innovació en el sector TIC i establiran aliances amb
agents del sector (universitats, centres tecnològics, etc.) impulsant la imatge
d’ISTEC cap al sector.

Acció 36.
Fomentar l’ús de la intel·ligència artificial per a la gestió, avaluació i atenció a tercers

Dins del Marc de l’Estratègia Digital de la Generalitat per a la Comunitat
Valenciana, es pretén impulsar la intel·ligència artificial (IA) en diversos aspectes
de l’Administració per a la millor atenció tant de la ciutadania i agents econòmics
de la Comunitat Valenciana com del personal empleat públic de la Generalitat. La
implantació de l’IA en l’Administració pública prioritzarà l’eficiència, la
transparència i la qualitat del servei. En una primera fase, s’aposta per
implementar assistents virtuals intel·ligents destinats a cobrir el nivell 1 de la
informació al ciutadà.

56

El desplegament de tecnologies avançades en l’anàlisi de dades per a la gestió i
l’avaluació de resultats permetrà una millora en la presa de decisions basada en
la informació aplicat a la gestió i planificació dels serveis públics (big data,
business analytics, intel·ligència artificial…). Disposar de la informació permetrà
desenvolupar mètodes i eines informàtiques per a transformar la informació en
resultats (quadres de comandament per a l’avaluació). Identificar què i com
mesurar i disposar de les eines necessàries redundarà en un impacte general
positiu en els resultats.

Un exemple clar d’això és la utilització d’aquestes noves eines TIC en sanitat,
transformant un model reactiu de sanitat a un altre model més predictiu que siga
molt més eficient, previndre l’aparició de malalties, tractaments concrets per a
pacients concrets, així com poder atendre un major volum de població amb els
mateixos recursos.

LÍNIA ESTRATÈGICA 11.
UNA NOVA ADMINISTRACIÓ PER A UN NOU TEMPS

Acció 37.
Regeneració de l’Administració pública

Es preveu que en els pròxims deu anys es jubilen uns 6.000 empleats públics, la
qual cosa representa més del 34 % del personal amb què compta l’Administració
de la Generalitat. Per a executar aquesta acció es recomanen les mesures
següents, que responen entre altres coses a criteris i acords de la mesa general
en l’àmbit de la negociació de les condicions de treball de les entitats públiques:
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a) Execució de les convocatòries corresponents a les OPO aprovades. En tot cas,
l’OPO corresponent a 2020 es negociarà i s’aprovarà abans de la finalització
de l’any amb el màxim nombre de llocs permés per la normativa
corresponent.
b) Instar el Govern de l’Estat a l’eliminació de la taxa de reposició i de qualsevol
altra mesura limitativa de les OPO per a poder realitzar una vertadera
planificació del personal.
c) Els processos selectius s’establiran perquè siguen més àgils, delimitats en el
temps, amb un sistema d’exercicis que permeta executar-los en períodes
més breus.
d) Una vegada desenvolupats els processos corresponents als acords
d’estabilitat, reservarà un percentatge mínim del 50 % dels llocs que es
convoquen al sistema d’oposició, en lloc de concurs oposició, que permetrà
a les persones que opositen i que no han treballat en l’Administració
competir en millors condicions d’igualtat, amb la finalitat de fer-los més
atractius i accessibles.
e) Suport als opositors: donar continuïtat a les convocatòries d’ajudes per a la
preparació d’oposicions per a l’ingrés dels cossos i escales del grup A de
l’Administració de la Generalitat, que permeten la incorporació de joves
altament qualificats a la funció pública valenciana amb independència de la
seua situació econòmica corregint els obstacles que els impedeixen o
dificulten accedir en condicions d’igualtat.
f) Transferència del coneixement, tant del personal que es jubila com del que
canvia de lloc i responsabilitat com a conseqüència de concursos, promoció
interna o lliure designació. Instar el Govern de l’Estat a la regulació de la
jubilació parcial per a tot el personal empleat públic.
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Acció 38.
Reduir l’elevada taxa de temporalitat

En l’actualitat ens trobem en l’àmbit de la funció pública amb una taxa de
temporalitat pròxima al 40 %, i és desitjable que es reduïsca en els pròxims anys
fins a arribar a una taxa del 8 %.

Per a reduir la temporalitat es pretén desenvolupar processos d’estabilització
d’ocupació pública, amb l’execució de les ofertes públiques que ja estan en marxa
segons els acords aconseguits amb les organitzacions sindicals i aprovar ofertes
públiques d’ocupació amb el màxim nombre de llocs de treball possible, la qual
cosa suposarà poder facilitar la provisió de llocs per funcionaris de carrera, amb
la consegüent estabilització de l’ocupació i els efectes positius que això comporta,
tant en l’àmbit personal com en el de la mateixa Administració.

Seran àrees prioritàries, en la política de recursos humans per a nous increments
i reposició d’efectius, sanitat i serveis socials.

Acció 39.
Millora en la formació i en la professionalització del personal empleat públic

L’Administració pública requereix cada vegada més personal millor format, tant
en les noves tecnologies com en procediments específics, i a més aquest personal
ha d’estar implicat i motivat en la consecució dels objectius de l’Administració.
Per a això, les mesures que cal desenvolupar són:

a) Implantar l’avaluació de l’acompliment com a sistema de promoció
professional per a individualitzar i incentivar el rendiment del personal
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empleat públic, establint mecanismes que afavorisquen la responsabilitat, la
implicació en l’organització i la millora del rendiment, que al seu torn
comportarà una millora dels processos en l’àmbit administratiu.
b) Establiment de plans de formació específics i adequats a les necessitats
d’aquesta etapa de reconstrucció, perquè determinats àmbits competencials
poden requerir una especial atenció: contractació, subvencions, fons
europeus, ajudes socials o laborals, ús d’eines telemàtiques, etc. En aquests
plans s’enfortirà la formació en línia i sistemes més moderns, com és la
ludificació de la formació, per a fer-la més atractiva i útil, per mitjà de la
implantació de noves aplicacions de formació. A més, l’IVAP hi pot contribuir
organitzant jornades formatives en col·laboració amb els agents socials
respecte a diversos temes que s’han exposat i que puguen tindre repercussió
en la reconstrucció de l’economia valenciana.
c) Després de l’experiència de l’etapa COVID, que ha mostrat el potencial de la
modalitat del teletreball, la revisió de l’actual regulació autonòmica
d’aquesta modalitat de treball no presencial, dotant-la d’un marc jurídic més
adequat i consensuat, millorant la conciliació i respectant els principis
d’igualtat i corresponsabilitat, i impulsant la modernització de l’Administració
de la Generalitat millorant la qualitat, l’eficàcia i l’eficiència del seu
funcionament i garantint a la ciutadania la prestació dels serveis públics.

Acció 40.
Simplificació i reducció de les càrregues administratives

La necessitat de reduir les càrregues administratives s’ha tornat encara més
apressant en un context en el qual, com a conseqüència de la crisi derivada de la
COVID-19, s’espera una caiguda del PIB valencià al voltant del 8 %. La Conselleria
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està convençuda de la necessitat de corregir l’excessiva burocratització dels
procediments administratius, la qual cosa generarà un entorn més favorable per
al creixement econòmic i la recuperació del teixit empresarial i de l’ocupació a la
Comunitat.

Així mateix, reduir les càrregues administratives serà fonamental per a facilitar i
agilitar la tramitació dels fons de recuperació provinents de la UE i del Govern
d’Espanya, els quals seran un pilar fonamental per a apuntalar aquesta
recuperació de l’economia valenciana. Entre les mesures que cal desenvolupar
destaquen:

a) Impulsar l’Oficina de Simplificació Administrativa (d’ara en avant, OSA) per a
promoure solucions de simplificació i reducció de càrregues administratives
en la prestació efectiva de serveis públics. Tot això treballant sobre la base
del diàleg social continu i la col·laboració publicoprivada.
b) Identificar procediments de gran demanda i altres políticament prioritaris on
els temps de tramitació no siguen els adequats i el seu retard cause trastorns
als ciutadans, autònoms i empreses. La Conselleria de Justícia, Interior i
Administració Pública està treballant a tres bandes en aquest projecte:
indústria, urbanisme i medi ambient. S’espera que es puga reduir almenys en
un 30 % la càrrega administrativa, evitar duplicitats derivades de realitzar
tràmits anàlegs en les diferents conselleries i reduir els temps d’espera per a
l’aprovació de sol·licituds.

61

LÍNIA ESTRATÈGICA 12.
REFORÇ I MODERNITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA

Acció 41.
Millora de les infraestructures de les seus judicials

Garantir la correcta operativitat de les seus per al desenvolupament òptim de
l’activitat jurisdiccional, tenint en compte el dret d’accessibilitat universal. Per a
això s’ha de finalitzar la fase I del Pla d’infraestructures judicials i implantació de
la fase II. Aquesta inversió superarà els 200 milions d’euros i repercutirà sobre el
70 % de les seus judicials.

Addicionalment es desenvoluparà el Pla d’eficiència energètica en les seus
judicials per a contribuir a la sostenibilitat mediambiental.

Acció 42.
Digitalització de la justícia: expedient electrònic i “paper zero”

Posada en marxa del nou sistema de gestió processal dels jutjats de la Comunitat
Valenciana.

El nou sistema, denominat provisionalment Just@cv, substituirà Cicerone, que és
el que està actualment en funcionament. Està previst que es desenvolupe a partir
d’enguany fins a completar el seu desplegament i posada en servei en 2024 en
els 36 partits judicials de la Comunitat Valenciana. Aquest sistema suposarà la
consecució de l’objectiu de “paper zero” en l’Administració de justícia i l’eficiència
del servei.
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Entre les actuacions que cal realitzar destaquen la potenciació de televistes; la
instal·lació de videoconferències; l’ampliació del sistema de cita prèvia; la
potenciació de la seu judicial electrònica; i instar el Govern a instaurar un sistema
de notificacions Lexnet per a tots els operadors jurídics professionals i reformar
el sistema d’actes de comunicació potenciant les notificacions a través dels
sistemes de comunicació (inclosos SMS i correus electrònics) amb ple respecte i
garantia de compliment de les normes processals.

Acció 43.
Reduir la càrrega de treball dels òrgans jurisdiccionals: mediació i arbitratge

Es pretén fomentar mitjans de resolució de conflictes que permeten
descongestionar els tribunals afavorint, així mateix, la solució de controvèrsies
d’una manera pacífica, ràpida i satisfactòria per a les parts.

L’eficàcia i extensió de la mediació troba problemes per a ser utilitzada de manera
habitual i natural. El principal problema és la falta de cultura i coneixement, tant
d’usuaris particulars com d’empreses, en la utilitat i conveniència d’aquest
sistema.

Mentrestant s’implemente i s’incremente el seu ús continua sent imprescindible
la creació de nous jutjats, l’ampliació de plantilles i el nomenament de personal
de reforç si la necessitat de personal no és estructural.

Entre les propostes cal destacar la promoció i difusió de la mediació extrajudicial
i la mediació intrajudicial; la posada en marxa del Centre de Mediació de la
Comunitat Valenciana; estendre la mediació als municipis xicotets; garantir la
mediació gratuïta; impulsar la mediació concursal en els concursos de persones
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físiques; fomentar i impulsar l’arbitratge; afavorir el reconeixement de la
prestació d’un servei amb estàndards d’excel·lència, i instar el Govern d’Espanya
perquè es realitzen determinades modificacions legislatives (Llei d’enjudiciament
civil, modificacions de les funcions dels jutjats de pau, i impulsar i crear
agrupacions de jutjats de pau.

Acció 44.
Garantir l’accés a la justícia en condicions d’igualtat

Aquest objectiu pretén aconseguir que el dret a tutela judicial efectiva puga
exercitar-se per qualsevol persona amb independència de les seues
circumstàncies socioeconòmiques, fomentant els mitjans que afavorisquen una
assistència pròxima i adequada a les víctimes dels delictes. A partir de:

a) Dotar la justícia gratuïta del pressupost necessari per a garantir aquests
serveis essencials. La COVID-19 ha tingut un especial impacte socioeconòmic
sobre els que tenen menys recursos i treballs més precaris. És per això més
necessari que mai mantindre l’esforç efectuat en els plans de justícia gratuïta.
b) Reforma del reglament d’assistència jurídica gratuïta. Amb aquesta nova
norma es possibilita la cobertura del dret d’accés a la justícia i es millora
l’atenció especialitzada als grups socials més necessitats de suport públic
quan es vegen obligats a defensar els seus drets i interessos davant les
administracions públiques.
c) Ampliar la xarxa d’oficines de la Generalitat d’assistència a les víctimes del
delicte. Es preveu l’ampliació de la xarxa al llarg d’enguany i durant 2021, fins
a disposar d’una oficina en cada un dels 36 partits judicials de la Comunitat
Valenciana.
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d) Posada en marxa de la carpeta ciutadana, fomentant l’accés de la ciutadania
a la tramitació dels expedients de justícia gratuïta.

Acció 45.
Pla de xoc COVID-19 en serveis judicials

La COVID-19 ha suposat una acumulació d’assumptes en els diferents ordres
jurisdiccionals importantíssima, que amenaça de col·lapsar el sistema. Per això
és necessària una actuació urgent que permeta normalitzar la gestió com més
prompte millor per mitjà de la creació de nous òrgans jurisdiccionals a Castelló,
València i Alacant, i el manteniment i ampliació dels reforços de personal.

LÍNIA ESTRATÈGICA 13.
UN TERRITORI MÉS SEGUR DAVANT LES EMERGÈNCIES

Acció 46.
Prevenció i lluita enfront de pandèmies

Per a poder fer front a noves emergències, es recomanen les mesures següents:
a) Impulsar l’elaboració d’un pla estratègic autonòmic - entitats locals sobre
prevenció, protecció i mitjans suficients amb una formació adequada per a
afrontar un possible rebrot de la COVID-19 o altres emergències sanitàries.
b) Utilització de drons com a instrument per al control de les mesures
adoptades en compliment de les instruccions de les autoritats.
c) Desenvolupar la policia autonòmica, en el marc fixat per la Llei 17/2017, de
13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la
Comunitat Valenciana, i en el nostre Estatut d’Autonomia, per a una major
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efectivitat en la prestació territorial i les necessitats productives i estacionals
de la nostra Comunitat.
d) Formació específica al personal de seguretat sobre les mesures, si és el cas,
per a respondre davant la població en cas de rebrot o una altra emergència,
tot això en el marc de l’IVASPE.
e) Informació unificada a la ciutadania amb la finalitat d’evitar distorsions en la
interpretació de les recomanacions i directrius de les autoritats.
Protocol·litzar l’ús i els sistemes de protecció perquè generen seguretat en
els usuaris.
f) Disposar d’un catàleg de recursos mobilitzables.
g) Conscienciació de la ciutadania. Organització de campanyes contínues des de
l’àmbit municipal i autonòmic sobre les mesures de prevenció i sensibilització
permanent de la població.
h) Reforçar l’atenció en les zones rurals per a atendre la seguretat de les
persones majors davant qualsevol problema social sanitari o de qualsevol
altra emergència.

Acció 47.
Millorar els operatius d’emergències de les entitats locals

Impulsar l’aprovació de plans d’actuació municipal en matèria d’emergències.

Coordinació amb el Pla d’emergències de la GVA i promoure la protecció civil
municipal com a instrument addicional per a la prestació de seguretat pública, a
través d’agrupacions locals de voluntaris de protecció civil des de l’àmbit
municipal i supramunicipal i plans d’actuació municipal i autonòmic com a risc
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“pandèmia” com a emergència sanitària són dos dels aspectes que cal
desenvolupar en els pròxims anys.

A més, la Generalitat ha d’adoptar les mesures necessàries dins de l’any 2020
perquè els 542 ajuntaments de la Comunitat disposen d’un pla de prevenció
d’incendis forestals aprovat en el menor temps possible.

Acció 48.
Reforçar la coordinació interadministrativa

Aquesta coordinació s’aconseguirà per mitjà de l’impuls d’una xarxa de
comunicacions d’emergències unificada que aglutine les comunicacions dels
serveis d’emergències de la comunitat autònoma i les entitats locals; la regulació
de l’ordenació via ordre, decret, recomanació per a salvaguardar la seguretat i
millorar la coordinació d’emergències i la protecció civil com a eina que permeta
confluir les accions de totes les administracions en el marc de la seguretat de la
protecció civil; la coordinació absoluta GVA-ajuntaments-mancomunitats per a
millorar les capacitats per a gestionar i coordinar qualsevol emergència en
matèria de protecció civil i seguretat ciutadana, i la introducció de tecnologia
d’analítica i big data per a realitzar millores en la prevenció d’emergències,
segons dades obtingudes de situacions anteriors.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 14.
MILLORA DE LA GOVERNANÇA INTERNA

Acció 49.
Impulsar l’eficiència en la despesa i l’avaluació de polítiques

La caiguda en els recursos procedents del sistema de finançament, com a
conseqüència d’una forta contracció de la recaptació estatal generada pels
efectes econòmics de la pandèmia, juntament amb una disminució de la
recaptació en tributs regionals, provoca que amb menys recursos s’haja de fer
més. Per a complir aquesta condició és necessari augmentar el nivell d’eficiència
de les polítiques públiques i prioritzar les actuacions que siguen més rellevants
en els àmbits social i econòmic.

Aquest increment de l’eficiència en la despesa pública només serà possible
incorporant a l’organització una forta cultura d’avaluació de les seues polítiques.
L’establiment de memòries econòmiques ex ante en tota iniciativa legislativa, la
implantació de mecanismes d’avaluació ex post per a relacionar els resultats
obtinguts amb els previstos inicialment i la retroalimentació d’aquesta informació
per a futures mesures de política econòmica seran essencials en l’elaboració dels
pressupostos regionals.

La implementació de la cultura de l’avaluació en l’Administració pot secundar-se
en organismes externs especialitzats en això. La col·laboració amb institucions
com l’AIReF poden ser un punt de partida per al desenvolupament d’aquesta
acció.
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Acció 50.
Creació d’un comité tècnic de projectes estratègics

La realitat post-COVID obri la possibilitat d’un projecte de reconstrucció que
servisca per a afrontar canvis estructurals tan necessaris en l’economia europea,
nacional i valenciana. Atesa l’escassetat de recursos financers nacionals i
regionals, el suport del finançament europeu serà un factor rellevant per a poder
executar polítiques de desenvolupament (innovació, internacionalització,
transformació digital i ecològica, suport empresarial, polítiques actives
d’ocupació…) i tornar als nivells previs a la pandèmia.

La creació d’un comité de projectes estratègics constitueix un instrument d’acció
intensiu, àgil i immediat que pot promoure la identificació de projectes, alineats
amb el Pla d’acció per a la transformació del model econòmic valencià i, alhora,
potencialment finançables amb fons europeus (prioritats del Next Generation
UE). Preparar i desenvolupar aquests projectes per a captar el major volum de
finançament possible i planificar el seu finançament a curt i mitjà termini
afavorirà la competitivitat i un desenvolupament més sostenible de la Comunitat
Valenciana.
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MESA DE RECUPERACIÓ SOCIAL
LÍNIA ESTRATÈGICA 15.
ENFORTIMENT DEL SISTEMA SANITARI

Acció 51.
Suficiència i eficiència dels recursos del sistema sanitari

•

Per a l’enfortiment del sistema sanitari, és necessari millorar la capacitat de
resposta assistencial.

•

Consolidar la tendència d’increment de pressupost i inversió en sanitat amb la
finalitat d’aproximar-se gradualment a la mitjana europea. La inversió sanitària
per capita de la Generalitat Valenciana està situada just en la mitjana espanyola,
en percentatge suposa el 6,3 % sobre el PIB, si bé l’objectiu és continuar
augmentant-lo per a dotar la sanitat pública de la qualitat que mereix la
ciutadania.

•

Avançar en la inversió progressiva i l’optimització de la gestió de compres en
sanitat per a la millora en l’eficiència dels recursos.

•

Realitzar un esforç en recursos humans per a estabilitzar al personal que treballa
en el sistema sanitari i dotar de recursos humans les plantilles per a millorar la
prestació sanitària assistencial ajustant-se a les necessitats del nostre sistema
sanitari, i l’infrafinançament estructural que pateix la nostra Comunitat, que
provoca que aquest esforç siga major.

•

Una de les prioritats és la de modernitzar, dignificar i sobretot humanitzar les
infraestructures sanitàries, dotant-les a més d’una major eficiència i
sostenibilitat. Projectant una inversió en infraestructures que atenga tant les
necessitats en atenció primària com en atenció hospitalària, que preveja: a)
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l’augment del nombre de llits d’aguts, llits de crítics i de crònics, b) la dotació
d’espais per a unitats de suport a primària, especialment cronicitat i salut mental,
c) continuant a més amb la col·laboració amb les entitats locals a través de la
línia de subvencions per a remodelació de centres i consultoris de titularitat
municipal.
•

Hem de parlar de sostenibilitat del sistema en relació amb l’eficiència. Per això,
és necessari fer un treball d’anàlisi per a radiografiar l’ús eficient del sistema de
salut.

•

Fomentar el paper de les mútues. S’han d’estudiar fórmules de col·laboració per
a la utilització dels recursos sanitaris entre el sistema sanitari públic i les mútues.

•

Assegurar una resposta assistencial des del sistema públic, i establir si és
necessari la col·laboració amb el sector privat.

•

Continuar aprofundint en la reducció de l’espera quirúrgica, en les proves
diagnòstiques i serveis especialitzats, i la dotació de mitjans en els serveis
deficitaris.

Acció 52.
Modernització de l’atenció primària

•

És necessari escometre la transformació del model d’atenció primària i
comunitària com a base per a la recuperació del sistema sanitari, i que es plasme
en un pla específic consensuat.

•

L’atenció primària ha d’augmentar la seua capacitat resolutiva cap a les
persones, famílies i comunitats, desenvolupar les seues capacitats diagnòstiques
i la seua capacitat assistencial, i estendre la cirurgia menor ambulatòria o el
tractament de patologies lleus.
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•

S’ha de reforçar i reorganitzar l’atenció primària amb els mitjans tècnics,
humans i les infraestructures suficients perquè puga oferir un servei eficient,
d’alta qualitat, seguretat i proximitat a les persones en el seu entorn.

•

L’atenció primària ha d’enfortir la seua capacitat de seguiment i tractament de
pacients crònics, fràgils, vulnerables o amb necessitats de cures pal·liatives,
fomentar la promoció i prevenció de la salut i potenciar l’ús de les tecnologies
de la informació i comunicació.

•

Els professionals d’atenció primària han de tindre més participació en les
decisions organitzatives i en l’autogestió de la seua activitat.

•

Les infermeres i infermers d’atenció primària han de tindre un major
protagonisme com a agents de salut en la comunitat, han de poder
desenvolupar plenament i amb autonomia les seues competències i capacitats
per a potenciar la prestació d’atenció integral i integradora des de les seues
pròpies consultes per a poder abordar amb garanties els grans reptes de salut
que suposen la cronicitat, l’envelliment i la soledat de les persones.

•

Estudiar la possibilitat d’una major presència tant d’atenció primària com
d’infermeria en la mateixa estructura organitzativa de la Conselleria.

Acció 53.
Salut pública, els nous reptes

•

Salut pública suposa un element fonamental en el conjunt del sistema que ha
de reforçar-se, tant en la seua labor de vigilància epidemiològica o de gestió i
actuació davant alertes sanitàries com en la seua vocació de promoció a favor de
la salut comunitària.

•

La direcció dels centres de salut pública ha de tindre presència en els equips
directius dels departaments de salut.
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•

És necessari establir una coordinació estreta amb els equips d’atenció primària
per a desenvolupar programes de prevenció.

•

Han de mesurar-se els valors i resultats relacionats amb la salut dins del pla
estratègic.

•

Han de fomentar la participació de la ciutadania a través dels consells de salut
i potenciar l’empoderament del pacient, entés com la consciència de la
responsabilitat sobre la pròpia salut, la salut comunitària i la sostenibilitat del
sistema sanitari.

•

Estendre Xarxa Salut / Xarxa de municipis per la salut. El programa Xarxa Salut
s’ha convertit en un instrument de participació comunitària i promoció de la
salut en els municipis.

•

Concebre la salut més enllà de l’àmbit sanitari. Per a això es requereix
consolidar aquesta perspectiva social que propicia l’extensió de la “cultura de la
salut” i traslladar-la també al pla assistencial.

LÍNIA ESTRATÈGICA 16.
OPORTUNITATS DEL SISTEMA

Acció 54.
La tecnologia sanitària en els nivells assistencials

•

A l’esforç que s’està realitzant per a incrementar la inversió en sanitat per capita
s’ha de sumar una major eficiència i eficàcia en la despesa; per aquest motiu,
una altra de les línies d’actuació ha de ser la renovació d’equips tecnològics més
eficients.

•

Comptar amb alta tecnologia en diagnòstic i tractament, i que no supose una
bretxa entre qui hi pot accedir i qui no hi pot, és un dels elements més eficaços
per a la cohesió social i la protecció de l’estat i benestar.
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•

Les noves tecnologies i l’aplicació d’aquestes a l’àmbit sanitari ens brinden una
oportunitat excepcional per a aconseguir una sanitat pública moderna, perquè
la tecnologia serà la que marque la diferència entre els sistemes sanitaris
d’avantguarda i els que s’han quedat obsolets.

•

Per a cada categoria assistencial és necessari avançar en la implementació de
nova tecnologia en l’atenció primària per al desenvolupament de les capacitats
diagnòstiques i la implantació d’aquest nou model d’atenció primària.

•

Enfortir el sistema sanitari per mitjà de les tecnologies necessàries que
permeten continuar cuidant la ciutadania en situacions com la d’aquesta
pandèmia.

Acció 55.
Implementació del big data, 5G i intel·ligència artificial en l’àmbit sanitari

•

Per a afavorir la implantació de la tecnologia avançada, com el big data, 5G o
intel·ligència artificial, s’ha de posar a punt el sistema perquè siga capaç de
processar tota la informació, gestionar els quadres de comandament a la
velocitat a què es processen les dades i aprofitar al màxim la seua potencialitat.

•

La tecnologia s’ha d’implantar de manera proporcionada per a cobrir amb
garantia la seua extensió a tot el territori de la Comunitat Valenciana, de manera
que no es produïsquen desequilibris entre ciutadania.

•

L’impuls del Comité d’Avaluació Tecnològica ha de vetlar per l’actualització
permanent de la tecnologia sanitària, i que aquesta tecnologia es pose a la
disposició del ciutadà en condicions d’igualtat.

•

Serà la tecnologia la que permeta un salt qualitatiu en la gestió i en l’atenció
sanitària. Per això, cal impulsar les TIC per a reduir els tràmits burocràtics,
millorar la informació i la gestió dels processos assistencials als quals també
ajudarà l’ús i utilització de la intel·ligència artificial i el big data.
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•

Hem de garantir la interoperativitat dels sistemes informàtics entre tots els
departaments de salut, de manera que la informació sobre el pacient estiga
disponible en el moment de la seua atenció independentment del departament
en què se l’estiga atenent.

Acció 56.
Relació entre l’Administració i el pacient a través de les TIC

•

Les tecnologies de la informació i la comunicació estan canviant la nostra forma
de vida des de fa anys, la societat canvia i avança, i la sanitat pública ha
d’aprofitar l’oportunitat que ofereix l’evolució tecnològica dels últims anys per a
modernitzar atenció primària i atenció hospitalària.

•

S’ha de facilitar a la ciutadania els canals de comunicació amb l’Administració
gràcies a les noves tecnologies, que s’han d’entendre com a mitjans al servei del
pacient.

•

Els i les pacients que no poden acudir als centres assistencials, tant per motius
de salut com per motius personals o professionals, han de tindre facilitat per a
l’accés als serveis de salut i ha de quedar garantida la seua atenció.

•

Impulsar la implantació de la telemedicina tant en atenció primària com en
consultes externes de manera que es conjugue una comunicació més fàcil amb
una major eficiència en els recursos. Aquest impuls a la telemedicina ha
d’acompanyar-se d’un esforç inversor en matèria de tecnologies de la informació
i de millora en les infraestructures tecnològiques tant de centres hospitalaris
com d’atenció primària.

•

S’han de dirigir els esforços cap a un sistema sanitari més humà, més pròxim i
amable. Per això s’ha d’apostar per la desburocratització de la sanitat impulsant
una reducció de tràmits que permeta alliberar recursos humans i perquè la
relació de les persones usuàries amb el sistema sanitari siga més senzilla.
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•

En matèria d’accessibilitat, s’ha d’aprofitar la tecnologia per a eliminar les
barreres d’accessibilitat en la comunicació amb persones amb diversitat
funcional durant l’atenció sanitària assistencial.

•

Aconseguir una sanitat més amable i pròxima passa per facilitar totes les eines
necessàries perquè la comunicació entre el pacient i els seus familiars, o entre
pacients i facultatius, siga còmoda i àgil per a qualsevol persona durant tot el
procés assistencial.

LÍNIA ESTRATÈGICA 17.
CURAR I CUIDAR: UNA PERSPECTIVA CONJUNTA

Acció 57.
Participació ciutadana i corresponsabilitat

•

Generar un model del qual la ciutadania puga considerar-se part. La ciutadania
ha de conéixer el model assistencial, els recursos a la seua disposició, perquè
siguen corresponsables del sistema i es permeta la seua participació efectiva.
També ha de permetre identificar recursos amb les prioritats locals

•

Hem de ser ambiciosos en el canvi de perspectiva dels plantejaments socials i
assistencials. Per això, deixar d’entendre la malaltia com una limitació per a
passar a fomentar la salut com una oportunitat. La salut entesa pel ciutadà com
una responsabilitat, però també com una oportunitat.

•

Per a reformular el sistema de participació ciutadana, elaborar una guia de
participació comunitària, en què es definisquen les vies i els espais de
participació per a millorar el funcionament del sistema sanitari.

•

En el model d’atenció primària i de promoció de la salut, implicar tots els
professionals i fomentar el paper dels treballadors i treballadores socials.
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•

Abordar la posada en marxa dels consells de salut de zona bàsica, de manera
progressiva, com a mecanisme de participació ciutadana en el sistema de salut.

Acció 58.
Empoderament del pacient

•

L’empoderament per a la salut per mitjà del qual les persones adquireixen un
major control sobre les decisions i accions que afecten la seua salut. Es distingeix
entre l’empoderament per a la salut de cada persona i el de la comunitat.
L’empoderament per a la salut individual és la capacitat de cada persona per a
prendre decisions i exercir control sobre la seua vida personal. L’empoderament
per a la salut de la comunitat suposa que las persones actuen col·lectivament
amb la finalitat d’aconseguir una major influència i control sobre els
determinants de la salut i la qualitat de vida de la seua comunitat, que és un
important objectiu de l’acció comunitària per a la salut.

•

El pacient ha de tindre accés a les seues dades clíniques, la transparència és un
eix prioritari de les bones pràctiques per a l’empoderament.

•

S’ha de realitzar una campanya de conscienciació entre la ciutadania per al
coneixement del sistema de salut i el bon ús sanitari. Des de la perspectiva de la
corresponsabilitat, és necessària la implicació de tota la població en el
desenvolupament de la salut comunitària i en un millor funcionament del
sistema sanitari. La responsabilitat passa per una millor utilització dels recursos
i un eficaç control de la inversió sanitària.

•

Vetlar per uns hàbits de vida i una alimentació més saludables per a la població,
especialment la infantil, integrant l’àmbit sanitari amb l’educatiu, l’esportiu i
l’oci.

•

Promoure l’envelliment actiu per a fomentar el benestar i la salut de les
persones majors.
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Acció 59.
Coordinació sociosanitària

En coordinació amb la Mesa de Diàleg Social de Serveis Socials, definir un model
de coordinació entre Sanitat i Serveis Socials que incloga el disseny d’un pla
d’actuació. Disseny d’un model de coordinació sociosanitària en el marc del
sistema per a l’autonomia personal d’atenció a la dependència que preveja
estudiar la millora de la coordinació sociosanitària.

LÍNIA ESTRATÈGICA 18.
LA INVESTIGACIÓ COM A EIX TRANSVERSAL EN SANITAT

Acció 60.
Estabilitat per a encarar el futur de la investigació

•

La investigació científica és clau per a superar la pandèmia. Cal, per tant, reforçar
el sistema investigador i innovador. Perquè sense condicions dignes, sense
estabilitat laboral i sense retenció del talent no podrem desenvolupar al màxim
la capacitat investigadora i innovadora amb què comptem a la Comunitat
Valenciana.

•

S’ha d’elaborar un pla estratègic 2020-2024 d’investigació sanitària i biomèdica.

•

S’ha d’elaborar un estatut del personal investigador laboral.

•

S’han d’adequar les plantilles estructurals dels centres d’investigació.

•

Reduir l’eventualitat, amb l’estudi d’una oferta d’ocupació pública per a
l’estabilitat de les plantilles.

•

S’han de reforçar els programes de retenció i atracció del talent.

•

S’ha de redactar un conveni col·lectiu marc per a tots els centres d’investigació.
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•

És necessari promoure la investigació entre els professionals del sistema sanitari
en tots els nivells.

Acció 61.
Suficiència dels recursos

És necessari mantindre un increment progressiu de les partides d’R+D+I.

Acció 62.
Cooperació i coordinació en l’àmbit de la investigació sanitària

•

S’ha d’establir un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i les
diferents fundacions de la Comunitat Valenciana. Per a un òptim funcionament
del sistema d’investigació biosanitari de la Comunitat és necessari continuar
realitzant esforços de coordinació entra les diferents fundacions i instituts.

•

Generar marcs de trobada i estratègies de col·laboració amb tots els agents
d’investigació biosanitària de la Comunitat Valenciana. Fomentar les trobades
tecnològiques i les meses sectorials en què participen els instituts i fundacions
biosanitàries de la Comunitat Valenciana, juntament amb les universitats, els
instituts tecnològics, els centres d’investigació i les empreses de base tecnològica
valencianes, que permetrà potenciar la transferència al sistema productiu i el
retorn d’aquest al sistema valencià de salut.

•

Creació d’una oficina de transferència de la investigació central. Crear una oficina
central que permeta l’avaluació, el seguiment i la valorització de les carteres de
propietat industrial i intel·lectual dels diferents instituts i fundacions
biosanitàries de la Comunitat Valenciana, replicant models d’èxit com els
d’Andalusia.
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•

Creació d’un mapa tecnològic d’equipament singular de la Comunitat
Valenciana. Per a un millor aprofitament de les instal·lacions i infraestructures
d’investigació és necessari mapar els equipaments disponibles, el seu estat i les
seues condicions d’ús.

LÍNIA ESTRATÈGICA 19.
ENFORTIR EL SISTEMA SOCIOSANITARI I SOCIAL

Acció 63.
Millorar, adequar i incrementar la xarxa pública d’espais sociosanitaris i socials

Enfortir el sistema de protecció social passa necessàriament per apostar per un
increment de recursos i una revisió del model residencial que permeta
implementar tot el marc normatiu que s’ha desenvolupat. D’aquesta manera, es
podrà organitzar el sistema de serveis socials amb caràcter garantista i universal,
i no en funció de la situació financera, social o geogràfica de cada municipi. És
per això necessari:

•

Continuar la revisió integral del model d’atenció residencial.
o Desenvolupant unitats reduïdes de convivència en residències de nova
creació i adaptant les existents.
o Generant un bon sistema de dades interconnectades que incloga tots els
aspectes de la gestió dels centres: des de l’autorització, cobertura,
ubicació, registre d’ocupació i incidències, manteniment i conservació
dels edificis i també les funcionalitats pròpies de situacions d’emergència
amb la finalitat d’agilitar els tràmits d’autorització i acreditació de centres
i serveis.
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•

Analitzar i avaluar com ha respost el model d’atenció residencial diürna i
ambulatòria (majors, xiquets, xiquetes i adolescents i diversitat funcional) en
l’actual crisi de la COVID-19 amb la participació de la Conselleria i els agents
socials: sindicats i CEV.

•

Consolidar la tendència d’increment de pressupost i inversió en serveis
socials.
o Anar augmentant el nombre de places de titularitat pública com a mínim
fins a arribar a equiparar-se amb la mitjana de l’Estat, complir les ràtios
que marca la Llei 3/2019, de serveis socials inclusius, per a garantir les
prestacions de dret subjectiu, incrementant la gestió directa del model
de prestació de serveis socials. Cal recordar que la Comunitat Valenciana
té mancances en places residencials, centres d’atenció diürna, serveis
d’ajuda a domicili i un altre tipus de recursos de nova creació per a
persones majors, amb diversitat funcional, amb problemes de salut
mental, persones en situació de dependència i d’atenció a dones
víctimes de violència de genere.
o Fomentar la col·laboració publicoprivada en el marc de les disposicions
de la Llei 3/2019, de serveis socials inclusius.
o Millorar l’atenció primària i especifica de serveis socials reforçant els
equips de professionals d’atenció directa i professionals tècnics amb la
ràtio que marca la llei per a poder agilitar la gestió de la tramitació i la
resolució dels expedients de dependència i reconeixement de la
discapacitat i de l’RVI, reduint així les llistes d’espera. Reforçar també els
EIAA.

•

Impulsar un pla d’infraestructures de serveis socials ambiciós que done
resposta al dèficit estructural que arrossega la Comunitat Valenciana
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i la pose en línia amb la resta de les autonomies de manera que els fons
externs que puguen arribar s’invertisquen en obres i inversions productives.
•

Millorar la qualitat de les condicions laborals de les persones treballadores.
Aconseguir condicions econòmiques homogènies, així com equiparar les
condicions laborals de les persones treballadores de centres sociosanitaris a
fi d’evitar discriminació respecte de l’àmbit sanitari, facilitant la integració de
les borses de treball per a poder atendre les necessitats de substitucions i
cobertures de vacants del personal.

•

Canviar el sistema d’adjudicació de la contractació pública cap a les empreses
per a tots els centres i serveis, de manera que siguen els criteris de qualitat
els que decidisquen l’adjudicació.

•

Iniciar el procés de transferència de l’atenció secundària de les entitats locals
a la Generalitat Valenciana.

LÍNIA ESTRATÈGICA 20.
ATENCIÓ PERSONALITZADA ALS DIFERENTS COL·LECTIUS

La crisi desencadenada per la COVID-19 ha suposat una pertorbació social que ha
evidenciat les debilitats de certs col·lectius. Això ens deixa una lliçó evident: la defensa
dels drets socials i la millora dels serveis públics ha de preveure específicament l’especial
vulnerabilitat d’alguns col·lectius per a poder oferir respostes adequades a les seues
necessitats.
És un compromís de tots afrontar aquesta crisi sense deixar ningú arrere i això suposa
atorgar un lloc preferent als qui tenen més dificultats per a satisfer les seues necessitats
i drets socials.
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Acció 64.
Persones majors i en situació de dependència

▪

Desenvolupar l’Estratègia Valenciana d’Envelliment Actiu i Lluita contra Soledad
no Desitjada.

▪

Avaluar la situació de dependència després de la COVID-19 en les persones
ateses en les residències, centres de dia, SAAD i per les cuidadores familiars.

▪

Implantar la figura de l’assistent personal i ampliació dels serveis de promoció i
prevenció de l’autonomia personal del SAAD, serveis per a afavorir la conciliació
familiar i sociolaboral dels familiars i cuidadors (servei Respir) i teleassistència.

Acció 65.
Joves

▪

Establir mecanismes eficaços i dotar de recursos les accions dirigides al col·lectiu
de persones joves que procedeixen del sistema de protecció i específicament
als joves migrants.

▪

Ampliar la partida d’ajudes i programes com ara lloguer jove, les beques salaris,
oci educatiu, bons de consum cultural o el programa JOOP.

▪

Incrementar els recursos pressupostaris per a desenvolupar l’Estratègia
Valenciana de Joventut posant com a prioritat l’emancipació de les persones
joves i la possibilitat de desenvolupar el seu projecte vital.
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Acció 66.
Xiquets, xiquetes i adolescents

▪

Desenvolupar l’Estratègia Valenciana de la Infància i l’Adolescència. Potenciar
el sistema de protecció a xiquets i xiquetes que hagen patit algun tipus de
violència i revisar el sistema de protecció de menors.

▪

Dotar tots els centres de l’àrea d’infància i adolescència dels recursos
informàtics necessaris (ordinadors, tauletes, material informàtic) per a poder
garantir el seguiment del seu procés educatiu en coordinació amb la Conselleria
d’Educació, perquè cap xiquet o xiqueta es quede sense aquests recursos.

Acció 67.
Diversitat funcional

▪

Desenvolupar i prioritzar el Pacte Autonòmic Valencià per a l’atenció integralsocial i sanitària de la salut mental.

▪

Generar i desenvolupar en ajuntaments i mancomunitats el servei d’atenció a les
persones amb diversitat funcional o discapacitat, i l’específic de persones amb
problemes crònics de salut mental previstos en l’article 18.2.c de la Llei 3/2019,
en concret els serveis de psicoteràpia, fisioteràpia, logopèdia, psicomotricitat,
així com aquells de suport específic a la família i l’entorn i també els serveis
dirigits als xiquets i xiquetes i les seues famílies que per la seua vulnerabilitat o
per tindre una patologia que es puga veure agreujada per la COVID-19 està
temporalment exempta o no puga incorporar-se al centre d’atenció primerenca.
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Acció 68.
Igualtat en la diversitat

▪

Destinar recursos específics i itineraris d’inclusió i inserció sociolaboral per a
persones trans (especialment, dones en context de prostitució) i migrants LGTBI,
així com programes per a abordar la soledat no desitjada i la situació de les
persones majors LGTBI en el marc de les lleis 8/2017 i 23/2018.

▪

Fomentar l’Estratègia d’Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels
Delictes d’Odi 2019-2024 i polítiques de reconeixement de la diversitat per a
combatre l’LGTBI-fòbia, racisme, gitanofòbia, aporofòbia, edatisme i sexisme i
defensar la importància dels serveis públics universals com a base de la cohesió
social.

▪

Adaptar programes i recursos per a garantir la salut i l’educació afectivosexual
amb perspectiva de gènere i de reconeixement de la diversitat en el context
social de la pandèmia.

Acció 69.
Persones sense llar

Desenvolupar l’Estratègia Persones sense Llar. Dotació pressupostària per a
assegurar l’allotjament, l’accés a la higiene i el menjar de les persones sense llar
que permeta generar recursos i programes que posen la persona en el centre i
li retornen la dignitat i les possibilitats de viure amb autonomia individual.
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Acció 70.
Persones migrants

Impulsar l’Estratègia Valenciana de Migració que tindrà com a prioritat el
disseny i desenvolupament d’un pla d’inclusió i convivència, almenys amb els
eixos estratègics següents:
▪

Diversitat i cohesió:
o Visibilitat de la diversitat com a valor.
o Formació i sensibilització per a previndre les discriminacions, el racisme i
les ideologies de l’odi.

▪

Inclusió social i laboral:
o Igualtat d’oportunitats en l’ocupació.
o Èxit educatiu per a filles i fills.
o Inclusió de col·lectius més vulnerables.
o Accessibilitat als serveis públics.

D’altra banda, en relació amb l’acolliment de les persones migrants i refugiades
nouvingudes:

Treballar per a erradicar les causes dels desplaçaments forçats, millora del
sistema de protecció internacional a la CV i increment d’allotjaments de primer
acolliment i per a temporers.
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De manera immediata:
Prorrogar la situació de les persones joves migrants tutelades en els centres i
recursos d’acolliment de la GVA, quan arriben a la majoria d’edat per a evitar
situacions de carrer.

Realitzar una campanya informativa sobre l’accés a l’empadronament de TOTES
les persones, amb independència de la localitat on residisquen de la CV, amb la
finalitat de facilitar la tramitació de recursos i prestacions socials.

Acció 71.
Població gitana

Desenvolupar l’Estratègia Valenciana d’Igualtat i Inclusió del Poble Gitano.
Abordar la bretxa digital i educativa. Enfortir els programes d’èxit educatiu.
Avaluar i ampliar el Kumpania i programes per a l’accés a estudis postobligatoris.
Generar itineraris d’inserció sociolaboral, especialment per a joves. Oferir ajudes
a la venda no sedentària.

LÍNIA ESTRATÈGICA 21.
IGUALTAT DE GÈNERE

Aquesta crisi ha afectat principalment les dones per la desigualtat estructural en què es
troben, la mostra més tràgica de la qual és la violència masclista. El confinament durant
l’estat d’alarma ha servit per a traure de la invisibilitat l’àmbit del treball domèstic i de
les atencions, menyspreat socialment per ser realitzat tradicionalment per dones. A
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més, les circumstàncies del confinament han potenciat els factors de risc de violència de
gènere individuals i socials, en augmentar l’aïllament i les barreres que dificulten la
sol·licitud d’ajuda i la denúncia.

Acció 72.
Perspectiva de gènere en l’acord de reactivació

L’acord de reactivació incorporarà la perspectiva de gènere en totes les seues
mesures i en els programes relatius a la reconstrucció per la COVID-19.
L’acord de reconstrucció recollirà i reconeixerà el valor de les atencions com a
bé social determinant per a la vida.

Acció 73.
Mesures per a la igualtat

▪

Facilitar les dades desagregades per sexe en totes les fonts estadístiques i
analitzar les seues conseqüències socioeconòmiques.

▪

Crear un apartat en la web de l’Institut de les Dones de totes les ajudes,
subvencions, mitjans, etc. dirigits a les dones afectades per la COVID-19 en
les seues empreses, ocupacions, cooperatives, vida quotidiana, etc.

▪

Desenvolupar campanyes per a combatre els rols i estereotips de gènere en
les conseqüències del confinament i postconfinament, especialment per a
combatre la bretxa en les atencions i faenes domèstiques.

▪

Realitzar campanyes contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit
físic i virtual durant la reconstrucció.
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▪

Impulsar l’elaboració de plans d’igualtat en les empreses i organitzacions
durant la reconstrucció.

▪

Elaboració de la II Llei valenciana d’igualtat de dones i homes. Impulsar una
nova llei valenciana d’igualtat de dones i homes basada en la redistribució
econòmica i usos del temps, el reconeixement dels drets de les dones, la
paritat i la democràcia i l’impuls de les masculinitats igualitàries.

▪

Realitzar un estudi de l’impacte diferenciat en dones i homes dels efectes de
la crisi, sobre el possible agreujament de la feminització de la pobresa i de les
mesures implementades davant d’aquesta (teletreball, reduccions de
jornada, etc.).

▪

Aplicar mecanismes de seguiment i avaluació de totes les mesures
desenvolupades.

▪

Impulsar accions positives en les convocatòries d’ajudes, subvencions,
beques, etc.; especialment, dirigides a les famílies monoparentals femenines,
dones en situació de violència de gènere i dones en situació d’exclusió social.

▪

Fomentar l’elaboració i/o actualització dels protocols contra l’assetjament
sexual i per raó de sexe durant la reconstrucció social.

▪

Fomentar els serveis públics d’atenció i sanitaris: més inversió,
universalització i qualitat en les contractacions de les treballadores.

▪

Contractar promotores d’igualtat i agents d’igualtat.

▪

Secundar psicològicament l’autoestima i l’empoderament durant el possible
confinament i el postconfinament.

▪

Desenvolupar ajudes per a l’elaboració de plans d’igualtat voluntaris durant
la reconstrucció.
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▪

Avançar en la digitalització de les dones per a erradicar les bretxes laborals i
socials en l’àmbit tecnològic, dirigit a mantindre i millorar les condicions de
treball, així com l’accés a aquest.

▪

Fomentar accions positives per a equilibrar la presència de dones en els
àmbits tecnològics.

▪

Reforçar la dotació pressupostària i dels recursos destinats a la xarxa de
protecció de dones, sobretot en els centres d’emergència, pisos tutelats i
allotjaments segurs per a víctimes de violència de gènere i per a víctimes
d’explotació sexual i tràfic amb finalitats d’explotació.

▪

Desenvolupar una guia de recursos i prestacions per a dones víctimes de
violència de gènere.

▪

Desenvolupar actuacions específiques dirigides a les dones de l’àmbit rural
per a detectar precoçment la violència de gènere durant el confinament i el
postconfinament.

LÍNIA ESTRATÈGICA 22.
CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT

Acció 74.
Mesures de conciliació

▪

Incentivar la contractació de persones desocupades i implementació d’ajudes
per a l’atenció de xiquets, xiquetes i adolescents, per a situacions
d’impossibilitat de conciliar treball i atencions i limitat a rendes: BO
CONCILIA.
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▪

Impulsar reduccions fiscals en el tram autonòmic per a la contractació de
persones que facen tasques d’atenció de xiquets, xiquetes, adolescents i
persones dependents en l’àmbit de la llar.

▪

Realitzar campanyes per al teletreball i la corresponsabilitat amb enfocament
de gènere, garantint els drets laborals de les dones i els homes, així com la
protecció social.

▪

Promocionar mesures reals que permeten una vertadera corresponsabilitat
i conciliació de la vida personal i laboral, com ara el teletreball amb
enfocament de gènere, flexibilitat horària o permisos igualitaris i d’idèntica
duració per als dos sexes.

LÍNIA ESTRATÈGICA 23.
ACCIÓ COMUNITÀRIA

Acció 75.
Lluita contra l’empobriment i enfortiment de l’acció comunitària a través de l’RVI i
les polítiques comunitàries

L’erradicació de la pobresa és un objectiu de l’Agenda 2030. Crear i fomentar
instruments que ajuden a corregir aquest desavantatge social agreujat per la
crisi, col·laborant amb les entitats d’intervenció comunitària i facilitant itineraris
d’inserció social i laboral de les persones hauria de ser un imperatiu social en una
societat més cohesionada i justa que al seu torn garantisca la sostenibilitat de
l’estat del benestar.
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▪

Renda Valenciana d’Inclusió:
o Reforçar la implantació i adaptació de la Renda Valenciana d’Inclusió
i desenvolupar la complementarietat d’acord amb el Decret llei
7/2020, de 26 de juny, del Consell, de modificació de la Llei 19/2017,
de 20 de desembre, de renda valenciana d’inclusió al nou ingrés
mínim vital. Realitzar campanyes de difusió de la Renda Valenciana
d’Inclusió i fomentar la transparència de les dades.

▪

Promoure la coordinació estatal, autonòmica i local establint un protocol de
coordinació entre les diferents administracions per a la implantació de l’IMV.

▪

Augmentar la inversió en programes d’inserció i itineraris socials i laborals,
en coordinació amb el servei d’ocupació.

▪

Enfortir la col·laboració i cooperació amb les entitats del tercer sector,
sempre basant-se en el seu paper complementari respecte als serveis públics
reforçant la convivència social i comunitària a través de les línies de
subvenció comunitària, del 0,7 % de l’IRPF i de la promoció del voluntariat.

▪

Desenvolupar polítiques públiques dirigides a les persones residents de barris
inclusius que afavorisquen unes condicions de vida òptimes i que possibiliten
una inclusió en la societat.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 24.
DESENVOLUPAMENT NORMATIU DE L’SPV DE SERVEIS SOCIALS

Acció 76.
Continuar desenvolupant el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a través del
desenvolupament de la Llei 3/2019, de serveis socials inclusius

La crisi de la COVID-19 ha revelat un debilitament dels nostres serveis públics,
però també ha assenyalat el camí cap a la recuperació: sanitat, sistema
d’atencions i serveis socials.

És necessari avançar en l’enfortiment dels serveis que fonamenten l’estat social
que proclama la nostra Constitució, al mateix temps que doten de major cohesió
la nostra societat. No sols per raons de justícia social, sinó també per raons
econòmiques, perquè la inversió en la construcció dels serveis socials és
estratègica per a impulsar la reactivació de l’economia.

Per aquest motiu, és urgent continuar desenvolupant la Llei 3/2019, de serveis
socials inclusius de la Comunitat Valenciana, amb l’aprovació i el desplegament
de les normatives següents:
▪

Decret d’urgències i emergències en serveis socials. Determinació d’un
catàleg de situacions i casuística que poden ser considerats com a urgents,
així com capacitat de generar per mitjà d’addendes nous serveis i centres,
sistemes innovadors que faciliten la resposta dels serveis socials a situacions
extraordinàries.
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•

Decret del Consell pel qual es pretén regular les plantilles i tipologies de
serveis, centres i programes per a l’ordenació del sistema valencià de serveis
socials.

•

Decret d’història social única i desenvolupament de l’aplicació informàtica
que

agrupe

la

informació

social

i

sanitària

de

les

persones,

millorant el coneixement d’aquestes i la capacitat de resposta de
l’Administració.
•

Decret sobre la creació i regulació del mapa de serveis socials de la CV.

•

Decret que establisca els estàndards de qualitat i el procés de certificació
reforçant els instruments de garantia del control públic de la qualitat dels
serveis.

•

Decret de desenvolupament dels òrgans de participació del Consell Valencià
d’Inclusió Social i Drets Socials, així com els consells locals.

•

Decret de cartera de prestacions del sistema públic valencià de serveis
socials.

•

Decret sobre la creació i regulació del comité d’ètica dels serveis socials de
la Comunitat Valenciana.

•

Decret de l’Observatori del Sistema Públic de Serveis Socials.

•

Decret de regulació dels espais vulnerables.

▪

Implantar el contracte programa a l’atenció primària de serveis socials de
manera urgent, generar escenaris de finançament a 4 anys que consoliden
els serveis socials municipals, els equips i es puga donar millor resposta
davant situacions de crisis.

▪

Assumir el lideratge des de la coordinació en l’òrgan de col·laboració i
coordinació interadministrativa (OCCI).
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▪

Millorar i enfortir els canals de coordinació i comunicació entre l’àmbit social
i el sanitari desenvolupant l’article 51 de la Llei de serveis socials inclusius.

▪

Fer que la Comissió Delegada d’Inclusió i Drets Socials garantisca la
coordinació de tots els departaments amb competències en matèries de
sanitat, justícia, treball, formació ocupacional, economia social, habitatge,
educació, responsabilitat social i hisenda, generant al seu torn en l’espai local
una comissió que coordine aquestes polítiques en el territori.

▪

Incloure una mesura d’estudi i desenvolupament de la mobilitat professional
de manera que es permeta l’adequada prestació dels serveis socials en
condicions de salut i seguretat per a les persones treballadores.

▪

Desplegar la Llei 26/2018, de drets i garanties de la infància i adolescència,
regulant l’Observatori Valencià de la Infància i Adolescència.

▪

Aprovar la Llei valenciana d’accessibilitat universal i inclusiva, que
reconeixerà i definirà els drets en la vida quotidiana de les persones amb
diversitat funcional, des d’una visió transgeneracional, plasmant el que es
recull en la convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat
aprovada per l’ONU el 13 de desembre de 2006.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 25.
ASSUMPTES POST-COVID

Acció 77.
Atendre les conseqüències comunitàries agreujades per la crisi de la COVID-19, com
ara addiccions, conflictes familiars, soledat no desitjada, violència masclista,
maltractament infantil, situacions de dol no viscut…

Davant la desestabilització i vulnerabilitat generada per la crisi de la COVID-19 és
essencial preparar-nos com a societat davant la possibilitat de possibles rebrots,
així com implementar mesures específiques per a atendre les necessitats
directament relacionades amb les conseqüències de la pandèmia.

▪

Dotació de recursos perquè es puguen cobrir les necessitats generades com
a conseqüència de la COVID-19, enfortint l’RVI i disposant amb caràcter
subsidiari d’ajudes d’emergència.

▪

Continuar amb la implantació dels plans per a futures contingències en tots
els centres i serveis del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (atenció
primària, específica i secundària) on establir mesures de prevenció i control
davant de rebrots del virus, tant per a les persones residents com per al
personal que treballa als centres.

▪

Reforçar el sistema d’inspecció en serveis socials augmentant el nombre
d’inspectors fins al que marca la llei. Dins del pla d’actuació de la Inspecció
de Serveis Socials que s’elabora amb caràcter anual s’inclourà en la proposta
de prioritzar els centres de persones majors.
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▪

Establir millores per a tots els serveis de proximitat, atenció domiciliària i
teleassistència que permeten respondre a situacions d’aïllament i soledat no
desitjada, de necessitat física i emocional. Manteniment del programa
Menjar a casa si no es produeix la reobertura dels menjadors socials.

▪

Realitzar un estudi de les necessitats dels col·lectius en situació de
vulnerabilitat, amb la finalitat d’establir programes que milloren la seua
situació després de la pandèmia COVID-19, especialment en el cas de les
dones, les empleades de la llar i cuidadores, fomentant la contractació per
a evitar la seua vulnerabilitat, reforçar els seus drets i evitar l’economia
submergida en col·laboració amb la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, ja que moltes treballen en precari i la
seua situació de confinament ha fet que perden l’ocupació o han hagut de
quedar-se en la llar on treballen, a vegades sense la protecció adequada i
sense possibilitat de tornar a les seues cases i atendre les seues pròpies
necessitats.

▪

Invertir en programes d’inserció social i laboral específics per a dones
prostituïdes, fomentant l’accés a l’RVI.

LÍNIA ESTRATÈGICA 26.
L’EDUCACIÓ COM A EINA DE COHESIÓ I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Creiem decididament en el sistema educatiu com a principal eina de transformació de
la societat cap a una de més igualitària, cohesionada, crítica, democràtica i amb
capacitat de trencar la cronificació de les desigualtats.
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És per això que en els últims 4 anys s’ha incrementat exponencialment el pressupost
dedicat a la millora de les infraestructures educatives, a la gratuïtat dels llibres de text,
a l’escolarització gratuïta de 0 a 3 anys, al servei de menjador escolar o a l’atenció
educativa individualitzada i a les necessitats educatives especials.

Acció 78.
Baixada de ràtios per al curs 2020-2021

Una baixada de ràtios en el curs 2020-2021, en tots els cursos que ho
requerisquen, per a poder prestar una atenció individual més personalitzada que
responga a les necessitats educatives de l’alumnat i respectar les condicions
higienicosanitàries establides per les autoritats sanitàries.

Per a fer-ho possible, fa falta més inversió en personal i en despeses de
funcionament dels centres sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021.

Acció 79.
Plans de reforç educatiu

Plans de reforç educatiu per a compensar les necessitats educatives, a partir dels
informes individuals realitzats a l’alumnat en acabar el curs 2019-2020. En
aquests plans es tindrà especialment en compte el desenvolupament de les
competències necessàries per a millorar la gestió de l’autoaprenentatge, així
com una planificació i programació educativa que permeta donar resposta a les
situacions que es puguen derivar d’un rebrot de la COVID-19.
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Acció 80.
Avançar en la gratuïtat

Avançar en la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys amb una major inversió en
escoletes de la Generalitat, escoletes municipals i bo infantil.

Avançar en la gratuïtat del menjador escolar, progressivament, per a tot
l’alumnat usuari com una eina de cohesió i educativa en hàbits de vida
saludables.

Acció 81.
Plans per a activitats extraescolars

Augment dels plans per a la realització d’activitats extraescolars, en col·laboració
amb altres entitats, especialment amb les administracions locals.

En aquesta mateixa línia, incentivar la pràctica esportiva com a eina pedagògica
per a interioritzar valors com la cooperació, la promoció de la salut i el treball des
de la col·lectivitat.

Acció 82.
Reducció de la bretxa digital

Reducció de la bretxa digital amb un pla integral de reforma integral de
l’educació digital. Amb l’adquisició de recursos tecnològics per a l’alumnat,
formació específica per al professorat, formació bàsica per a l’alumnat i les

99

famílies, millora de les eines d’educació en línia i desenvolupament de materials
interdisciplinaris basats en la cultura digital.

Acció 83.
Visió comunitària i inclusiva de l’educació

L’impuls a la visió comunitària i inclusiva de l’educació, integrant l’activitat dels
centres educatius en la vida social dels municipis a través de plans educatius,
culturals i esportius en col·laboració amb els ajuntaments i mancomunitats,
desenvolupant iniciatives que afavorisquen la coordinació amb els serveis socials
per a atendre les famílies que ho necessiten en els moments en què,
eventualment, puga tornar-se a un ensenyament a distància per l’evolució de la
COVID-19.

Continuar avançant en el desenvolupament de les mesures necessàries per a
garantir la igualtat real i efectiva en tots els centres, evitant tot tipus de
discriminacions de classe, de gènere i cap a les minories.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 27.
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ LABORAL I
ECONÒMICA

Acció 84.
Aposta per la Formació Professional

Aquesta crisi ha assenyalat punts per a la millora de la nostra indústria, però
també ens ha mostrat les nostres fortaleses. Som un poble emprenedor i amb
una gran capacitat d’adaptabilitat, amb un territori amb un teixit industrial capaç
de donar resposta a grans reptes amb enorme agilitat, com ha posat en relleu
per exemple el clúster del tèxtil a les comarques centrals o el sistema de
subministrament alimentari de diverses empreses valencianes.

És en aquest sentit, en el de la potenciació de les nostres fortaleses, on hem
d’apostar per un sistema educatiu compromés amb l’ocupabilitat del nostre
alumnat en un sistema econòmic més independent i generador de riquesa, amb
un major valor afegit i que cuide els drets laborals dels seus treballadors i
treballadores i proporcione un horitzó de vida digne per a totes i tots.

Entenem que la Formació Professional és una peça fonamental en aquesta
transformació econòmica i industrial que el nostre país necessita.

Una formació professional que avance en la construcció d’un país de treballadors
i treballadores més qualificats i qualificades, emprenedors, que ajuden a
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construir una economia més potent, sostenible i respectuosa amb el territori per
a fer front als reptes del futur.

En aquesta línia determinem els objectius següents:

▪

Major inversió i potenciació de l’acreditació de competències bàsiques i
professionals dels treballadors i treballadores amb experiència professional
acreditada i demostrada en diferents àrees professionals. Ens fixem el repte
d’augmentar un 300 % en els quatre anys següents les acreditacions de
competències bàsiques i professionals. A més, es reforçarà la Formació
Professional

semipresencial

i

virtual,

especialment

la

formació

complementària per a qui acredite competències bàsiques i professionals.
▪

Redimensionament de l’oferta de Formació Professional amb l’augment del
nombre de places oferides en Formació Professional en els diferents graus
amb l’objectiu d’incrementar substancialment les places actuals del curs
2019-2020 i impuls a cursos de professionalització per a la Formació
Professional per a millorar la formació contínua de l’alumnat.

▪

Creació dels consells territorials de la Formació Professional, amb la
col·laboració de la conselleria competent en economia i ocupació i les
empreses i agents socials més representatius localitzats en les diferents àrees
territorials. Aquesta proposta naix amb l’objectiu de proporcionar una oferta
que responga millor a les necessitats econòmiques i industrials de cada
territori, fomentant l’ocupabilitat i ajudant a fixar la població en el territori,
especialment en les zones en situació de despoblament. Aquesta oferta ha
de ser complementària entre els diferents territoris, adoptant les mesures
necessàries per a facilitar el procés d’adaptació de l’actual oferta formativa a
les noves necessitats de la població i a les noves demandes dels diferents
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sectors productius i facilitant l’accés a beques de mobilitat perquè l’alumnat
puga desplaçar-se a estudiar a altres punts del nostre país.
▪

Major inversió en la formació del professorat de Formació Professional, en
digitalització dels sectors productius, per a avançar cap a una indústria 4.0, i
agilitació dels tràmits per a accedir als cursos de formació dels CEFIRE.

▪

Impuls de les famílies professionals vinculades al comerç i màrqueting lligat
a la logística, electricitat i electrònica, energia i aigua, fabricació mecànica,
informàtica i telecomunicacions, digitalització de l’economia productiva,
transport i mobilitat sostenible, sanitària o de serveis socioculturals, entre
altres. Els diferents graus formatius que s’emmarquen en les famílies
professionals que es determinen prioritàries hauran de suposar, almenys, el
50 % de les places de nova creació, adaptant-se a l’oferta i demanda social i
productiva i posant el focus en la digitalització de l’economia. En aquest
sentit s’incorporarà, amb caràcter general, un mòdul de digitalització a tota
l’oferta de Formació Professional.

▪

Foment de l’emprenedoria professional i el cooperativisme a través d’espais
de col·laboració, assessorament i suport a aquell alumnat que, en acabar la
seua formació, decidisca iniciar un camí emprenedor en l’activitat
econòmica.

▪

Desenvolupament d’una millor formació en aspectes referits als drets dels
treballadors i treballadores, així com la lluita contra la precarietat laboral des
del sistema formatiu, amb la col·laboració dels agents socials. Iniciar aquesta
formació des de l’educació obligatòria però amb un major protagonisme en
la Formació Professional.

▪

Major col·laboració entre les institucions públiques i la iniciativa privada per
a garantir una millor ocupabilitat en llocs de treball dignes, amb una major
estabilitat laboral, de l’alumnat valencià.
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▪

Revalorització social de la Formació Professional amb major suport
institucional, com a model formatiu de gran valor afegit i plataforma a
l’ocupabilitat estable en una economia més sostenible i evolució contínua
amb una major informació de l’oferta formativa al conjunt de la població, per
mitjà d’accions conjuntes de les administracions i els agents socials.

▪

Flexibilitzar els períodes de realització de la Formació Professional en centres
de treball (FCT) i impulsar la Formació Professional Dual en els centres
educatius, agilitant els convenis amb les empreses i incorporant contractes
en pràctiques remunerades per a l’alumnat. Així mateix, s’establiran els
mecanismes necessaris per a agilitar la posada en marxa de noves ofertes
formatives que responguen a les noves necessitats de formació tant de joves
en edat escolar com de la població adulta.

LÍNIA ESTRATÈGICA 28.
LA INNOVACIÓ EDUCATIVA COM A BASE DE LA QUALITAT EDUCATIVA

Apostem per la innovació educativa com un dels pilars fonamentals d’un sistema
educatiu de qualitat i avantguarda, més ben interconnectat amb el seu entorn i la
col·lectivitat.

Creiem en l’augment en inversió en innovació com una eina d’impuls a la qualitat
educativa, que ens permeta competir amb les institucions educatives europees de major
prestigi.

Entenem les polítiques innovadores en l’àmbit educatiu com a línies transversals a tot
el sistema, des de l’aprenentatge de llengües fins a les infraestructures educatives,
passant per projectes innovadors que connecten amb el territori i el medi ambient.
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Acció 85.
Innovació educativa

▪

Major suport econòmic als projectes innovadors desenvolupats pels centres
educatius.

▪

Major flexibilitat en els centres per al desenvolupament de projectes
d’innovació pedagògica que responguen a les característiques del seu
alumnat i a les noves demandes formatives de la societat actual.

▪

Continuar amb el desenvolupament de la Llei de plurilingüisme per a avançar
en una millor formació de l’alumnat en el coneixement de les dues llengües
oficials, l’anglés i altres llengües estrangeres, reforçant les competències i
habilitats orals de l’alumnat.

▪

Implantació progressiva de noves maneres d’entendre l’organització escolar,
amb major autonomia dels centres educatius.

▪

Desenvolupament de l’aprenentatge a les aules amb el suport de dispositius
tecnològics i noves tecnologies de la informació i la comunicació.

▪

Major desenvolupament dels projectes interdisciplinaris vinculats a
qüestions d’interés social com la democràcia participativa, la gestió
emocional, l’emergència climàtica o la cultura digital.

▪

Transformació estructural de les escoles i àrees d’esplai en zones on
desenvolupar projectes innovadors a través de l’oci educatiu, que incorporen
en el curs 2020-2021 l’educació emocional per a afavorir la interrelació social
en situacions de distanciament i per a assimilar i gestionar les experiències
de pèrdua produïdes per la crisi de la COVID-19.

▪

Impuls a projectes d’innovació pedagògica a través d’activitats fora del
centre escolar vinculades a la cultura, la naturalesa o la pràctica esportiva.

▪

Impulsar la col·laboració amb els mitjans de comunicació valencians, públics
i privats, per a incorporar en la seua programació continguts educatius.
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Acció 86.
Innovació arquitectònica i Pla Edificant

Impuls d’innovació arquitectònica per mitjà de la inclusió d’arquitectura
bioclimàtica a través de totes les noves actuacions d’obra sobre els centres
educatius realitzades per la Conselleria i a través del Pla Edificant.

LÍNIA ESTRATÈGICA 29.
PARC PÚBLIC D’HABITATGES

Acció 87.
Augmentar el parc públic d’habitatges

Duplicar el nombre d’habitatges d’interés social, amb un parc públic que siga
titularitat d’una administració pública, siga autonòmica o local.

Treballar en l’elaboració d’un mapa on es recullen totes les reserves de sòl amb
destinació a habitatge de protecció pública existents en el territori valencià, amb
l’objectiu de poder avaluar-les i ajustar-les a la demanda real, i augmentar-la en
els casos que siga necessari.
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Acció 88.
Aconseguir un parc públic d’habitatges amb edificis i entorns urbans accessibles,
segurs i sostenibles

Tots els habitatges en edificis del parc públic de la Generalitat, de tres o més
altures, comptaran amb ascensor o alguna alternativa d’accessibilitat. Amb
caràcter general, s’impulsaran mesures de millora de l’eficiència energètica de
totes les promocions públiques.

Acció 89.
Aconseguir un parc públic no segregat

L’accés a un habitatge públic ha de constituir una oportunitat per a la igualtat.
Amb aquest objectiu, apostem per mecanismes d’ampliació del parc públic
dispers i gestionat per les entitats locals.

▪

Promoció d’edificis d’habitatges per a lloguer assequible i social no segregats,
que fomenten la integració i eviten situacions de guetització i la cronificació
de la pobresa.

▪

Cessió de sòl a entitats públiques, cooperatives i entitats sense ànim de lucre
per a la promoció i gestió d’habitatges d’interés social.

▪

Cessió onerosa de sòl a promotores privades amb lucre raonable per a la
promoció i gestió d’edificis d’habitatges d’interés social en règim de lloguer.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 30.
EMERGÈNCIA I FUNCIÓ SOCIAL DE L’HABITATGE

Acció 90.
Codificació, avaluació i simplificació

Codificació de la normativa en matèria d’habitatge en l’àmbit autonòmic i impuls
de l’elaboració del Codi de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.

S’avaluarà l’eficàcia de les ajudes que tenen per objecte garantir l’accés a un
habitatge.

Per a optimitzar i, en cas necessari, augmentar les ajudes per a orientar-les als
col·lectius més vulnerables de les diferents administracions públiques amb
l’objectiu de simplificar l’accés a la ciutadania i agilitar la tramitació.

Es realitzarà una anàlisi i avaluació de l’eficàcia de les ajudes de les diferents
administracions i entitats públiques dirigides a col·lectius vulnerables.
Identificació i posada en marxa de propostes de millora, avaluació de la
necessitat d’augment pressupostari, simplificació i agilitació de tramitació
d’expedients de sol·licitud.

S’estudiarà l’impacte de les subvencions al lloguer com a mesura d’ajuda
predominant.
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És molt necessària la revisió de la normativa tècnica, que és la que ha d’establir
el marc legislatiu d’actuació, que actualment està desfasat, i també ha
d’incorporar els nous usos, espais i models de convivència, i recollir l’aposta per
la sostenibilitat, l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic que s’ha
d’impulsar des de tots els municipis de la Comunitat.

En aquest sentit, des de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
s’està treballant en l’actualització de les normes d’habitabilitat i disseny, així com
en l’agilitació d’alguns procediments com la modificació del decret de llicències
d’ocupació i en la millora de la compra pública amb el desenvolupament de la
guia de mesures mediambientals en la contractació pública en l’àmbit de
l’edificació de la GVA.

Acció 91.
Habitatge com a premissa per a la integració social

Intensificar la col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

L’habitatge és una premissa indispensable per a la integració dels col·lectius més
vulnerables que ha d’anar acompanyada de recursos específics adequats a cada
perfil; així s’intentarà garantir una dotació suficient d’habitatges per a
emergència social coordinats amb un programa d’acompanyament per a les
persones destinatàries, en els casos que siga necessari.
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S’intensificarà el diàleg entre les conselleries per a coordinar les estructures i els
recursos d’implantació territorial existents amb els de nova creació. Així mateix,
es compartiran eines d’anàlisi i diagnòstic de la vulnerabilitat de la població i les
estructures urbanes, com l’actual VEUS de l’Observatori de l’Hàbitat i la
Segregació Urbana (OHSU).

Acció 92.
Implementar un únic registre de demandants d’habitatge

Unificar reglamentàriament els registres existents per a garantir la justícia i la
transparència en la gestió dels recursos habitacionals públics. En aquest punt cal
recordar que, a la Comunitat Valenciana, 88.000 llars necessiten algun tipus de
suport per a accedir a un habitatge, tal com assenyalen els estudis de
l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana.

Acció 93.
Coordinar les actuacions per a evitar desnonaments
▪

Desenvolupar

accions

preventives

com

per

exemple

la

guia

antidesnonaments.
•

Crear un servei d’atenció específic que se centre en labors de prevenció,
informació, mediació i acompanyament a les víctimes.

•

Millorar el protocol antidesnonaments que desenvolupa l’actual conveni
entre el Consell General del Poder Judicial, la Generalitat i l’FVMP sobre la
detecció de supòsits de vulnerabilitat amb motiu del llançament d’habitatge
familiar.
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•

Millorar la coordinació entre la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria de
Justícia, Interior i Administració Pública en aquesta matèria.

LÍNIA ESTRATÈGICA 31.
REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA

Acció 94.
Estratègia Pública de Rehabilitació

Realitzar una Estratègia Pública de Rehabilitació amb l’acord dels agents socials,
per a establir una major connexió entre les polítiques urbanístiques, d’habitatge
i de sòl, per a conformar una gestió pública més racional de l’organització de
l’espai, amb una especial atenció a la recuperació de conjunts històrics, centres
urbans, barris degradats i la renovació d’habitatges i edificis amb criteris de
sostenibilitat i biohabitabilitat.

La rehabilitació ha de convertir-se, en aquest moment de reconstrucció, en una
oportunitat per a la reactivació econòmica i la generació d’ocupació:
•

Intervenint en 150.000 habitatges i els seus entorns urbans.

•

Complementant les ajudes de reforma interior d’habitatges del Pla Renhata
i fent-les més accessibles a persones amb dificultat d’accés a crèdit,
especialment els col·lectius més joves.

•

Introduint criteris d’economia circular i resiliència en el sector de l’edificació
i la regeneració urbana i fomentant el reciclatge dels enderrocaments.

•

Reduint el consum d’energia dels edificis un 35 % i d’aigua un 20 % abans de
2030.
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•

Desenvolupant fórmules de col·laboració publicoprivada que donen viabilitat
a la rehabilitació i regeneració dels barris, de manera participada per la
ciutadania, especialment aquells amb població vulnerable.

•

Impulsant dissenys que tinguen en compte la diversitat de les unitats de
convivència, la diferència d’usos, l’adequació dels espais amb criteris de salut
i sempre des de la perspectiva de gènere.

•

Apostant per noves fórmules en matèria habitacional.

•

Impulsant incentius fiscals a les obres de regeneració i rehabilitació per a les
persones propietàries d’habitatge habitual, com també per a les que siguen
arrendatàries d’habitatge habitual en règim de lloguer.

Acció 95.
Reforma i renovació d’edificis de titularitat pública

Les administracions públiques han de tindre un paper exemplaritzant, impulsant
plans d’accessibilitat i millora de l’eficiència energètica en edificis de titularitat
pública a través de la col·laboració de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica amb altres administracions.

Acció 96.
Impuls de la reactivació econòmica i social en l’entorn rural

Especialment en municipis amb risc de despoblament, facilitat la rehabilitació
d’habitatges i entorns urbans, a vegades obsolets i inaccessibles. La situació
sobrevinguda de la COVID-19 i l’acceleració per part de les empreses del
teletreball ha ocasionat que les persones es replantegen l’opció de desplaçar-se
a entorns rurals. Per tant, urgeix facilitar l’accés a l’habitatge no sols a les
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persones interessades a quedar-se, sinó també a aquelles que aposten per
establir-se com a nova població d’aquests municipis.

Acció 97.
Conjugar política d’habitatge amb mobilitat i accessibilitat

Garantir que el trànsit dels habitatges als serveis necessaris per als seus habitants
es puga realitzar preferiblement caminant, en vehicles no contaminants o en
transport públic.

Coordinar les iniciatives legislatives en matèria d’accessibilitat en els entorns
urbans de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat.

Acció 98.
Impuls als nous models de finançament i fiscalitat per a la rehabilitació

Conscients que l’Administració no pot finançar ni subvencionar tots els projectes
que són necessaris, es proposa, des de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica, explorar mecanismes de finançament que també es podrien
implementar des dels ajuntaments:

•

Impulsar convenis amb la banca pública, en el cas de la Comunitat Valenciana
amb l’Institut Valencià de Finances.

•

Impulsar convenis amb la banca privada (col·laboració publicoprivada).
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•

Aplicar una fiscalitat verda, tal com recomana la Unió Europea. En aquesta
línia, seria important implicar els ajuntaments en el desenvolupament
d’eines que ajuden a reduir impostos, a través d’incentius o bonificacions que
contribuïsquen a fomentar la rehabilitació.

•

Reforçar els programes europeus destinats a la rehabilitació, alineant les
polítiques i mesures que s’impulsen amb el Pacte Verd Europeu.

LÍNIA ESTRATÈGICA 32.
INNOVACIÓ I FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE

Acció 99.
Impuls de la innovació

Potenciar tots els instruments que perseguisquen i promoguen la resiliència
territorial i l’impuls a la innovació com un mecanisme fonamental per a abordar
els reptes futurs, garantint el respecte al medi ambient, el benestar social i el
creixement equilibrat.

Les actuacions que es promoguen han d’estar enfocades en la línia d’una
transició verda, justa i integrada que fomente la sostenibilitat dels llocs que
habitem i, en aquest sentit, la innovació aplicada en la construcció ha de tindre
un paper rellevant en aquest procés.

Promoure programes de Formació i foment del teixit professional i laboral en el
sector de la construcció que responguen a les noves necessitats de qualificació
de joves i professionals. Concretament, en el sector de la construcció s’ha
detectat la necessitat de nous perfils de professionals que puguen respondre al
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nou escenari en el qual s’està treballat: més sostenible, més innovador i
especialment vinculat a les noves tecnologies.

Per a això considerem necessari treballar en diversos eixos:

•

Creació de nous cicles formatius i certificats de professionalitat en
bioconstrucció.

•

Reconeixement i acreditació de competències bàsiques i professionals
adquirides a través de l’experiència laboral.

•

Potenciació de la Formació Dual amb forta implicació dels governs locals.

•

Impuls i suport a la formació contínua de professionals tècnics del sector.

•

Foment de l’arquitectura vernacla.
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MESA DE POLÍTIQUES VERDES
LÍNIA ESTRATÈGICA 33.
ACTIVAR MECANISMES PER A UNA REACTIVACIÓ ECONÒMICA SOSTENIBLE I JUSTA

Acció 100.
Creació d’entorns favorables per a l’atracció d’inversions ecològicament
sostenibles, que activen el teixit econòmic i garantisquen llocs de treball estables i
de qualitat

L’impuls de les polítiques de reactivació econòmica, en un marc de sostenibilitat
ambiental i de qualitat en l’ocupació, passa per facilitar les inversions que
encaixen en aquest nou model, atraure projectes d’interés i generar sinergies
entre tots els agents perquè els processos de transformació que es requerisquen
puguen fer-se de manera justa, senzilla i ordenada.

•

Incentivació de projectes que permeten la compensació d’emissions i la
creació d’hàbitats saludables.

•

Foment de la creació d’indústries lligades a les energies renovables.

•

Polítiques d’impuls en la posada en marxa de projectes industrials
descarbonitzats cap a una reconversió respecte de l’ús d’energia o
combustibles fòssils.

•

Polítiques d’impuls de reconversió d’indústries intensives en energia a
indústries descarbonitzades.

•

Atracció d’inversions i projectes industrials basats en la mobilitat sostenible i
la descarbonització del transport.
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Acció 101.
Desenvolupament i planificació de la nostra normativa en el marc de les exigències
ambientals d’àmbit estatal i europeu

Les normatives estatals i europees s’estan transformant a gran velocitat per al
disseny i desenvolupament d’un model econòmic sostenible, d’acord amb les
exigències de la lluita contra el canvi climàtic, el pas a una economia neta i
circular, la restauració de la biodiversitat, la reducció de la contaminació, la
sostenibilitat dels sistemes alimentaris i el foment del treball digne i de qualitat.
En aquest marc han de desenvolupar-se a la Comunitat Valenciana les
necessàries reformes normatives per a donar compliment als reptes plantejats.
•

Accelerar l’adaptació del Pla d’acció per a transformar el model econòmic al
nou marc supranacional.

•

Apostar per les infraestructures verdes com a eines de protecció i vertebració
del territori.

Acció 102.
Situar com a preocupació preferent l’educació ambiental i la sensibilització d’agents
econòmics i ciutadania

L’impuls institucional cap a la transició ecològica i la lluita efectiva contra el canvi
climàtic exigeix un esforç paral·lel respecte de la inajornable actuació
respectuosa amb el planeta i els recursos naturals. És necessari estendre la
conscienciació ambiental, en sentit ampli, entre tots els agents socials i el conjunt
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de la ciutadania. La pedagogia sobre la implicació de tots en la transició ecològica
és un puntal per al seu èxit.
•

Impuls del Pla estratègic d’educació en consum responsable i en gestió de
residus.

Acció 103.
Atracció d’inversions productives i sostenibles i optimització en la tramitació i
posada en marxa d’iniciatives vinculades a millores ambientals

Dins de les possibles estratègies per a fomentar inversions productives i
sostenibles que ajuden a la reactivació econòmica, l’Administració pot optimitzar
la tramitació de totes les iniciatives vinculades amb projectes que promoguen un
model productiu més sostenible en el pla ecològic i sociolaboral.
•

Millora en la gestió administrativa de les iniciatives vinculades a les
avaluacions ambientals.

•

Impuls d’una normativa que facilite la instal·lació d’infraestructures
vinculades a les energies renovables.

•

Acceleració en la dotació pressupostària i l’execució d’inversions lligades a la
reutilització d’aigües residuals.

Acció 104.
Atenció dels embornals de CO₂ i de la biodiversitat

La transició ecològica no serà possible sense el reconeixement social de la labor
de tots els sectors i iniciatives que ajuden en la lluita contra el canvi climàtic, amb
la finalitat d’aconseguir la disminució d’emissions entre altres objectius
mediambientals. Per a això s’han de dissenyar fórmules d’incentius per a
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aquestes activitats socialment positives i aprofitar els programes europeus sobre
això resulta una prioritat.

•

Incentivar i compensar les externalitats positives i beneficis ecosocials de la
gestió forestal sostenible.

Acció 105.
Desenvolupament d’instruments de seguiment i avaluació: indicadors

Tot pla d’actuació requereix un sistema d’indicadors que avaluen periòdicament
el seu desenvolupament, comptant per a això amb instruments de monitoratge,
anàlisi, seguiment, avaluació i informació pública dels resultats. En aquest sentit,
el diagnòstic previ realitzat per a l’elaboració d’aquest pla es contrastarà de
manera periòdica amb els avanços i els resultats de les polítiques plantejades.
Tot això, a més de ser un instrument necessari per a assegurar l’eficàcia de les
mesures proposades, resulta crucial per a complir els requisits establits en
l’àmbit de la Unió Europea respecte del finançament de projectes i suport a les
regions.

•

Actualitzar de manera periòdica l’informe sobre l’estat del medi ambient a la
Comunitat Valenciana, que recull un sistema d’indicadors complet i integrat
que facilita el seguiment.

•

Promoure la inclusió d’indicadors en totes les estratègies de polítiques
verdes per a facilitar el seu seguiment.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 34.
DESENVOLUPAMENT NORMATIU PER A l’IMPULS DE L’ECONOMIA VERDA

Acció 106.
Prioritzar la redacció i aprovació de la normativa vinculada a la lluita contra
l’emergència climàtica

El Consell va declarar la situació d’emergència climàtica l’any 2019 i es va
comprometre a impulsar la lluita contra el canvi climàtic. En aquest marc, ha de
dotar-se, en diàleg amb els agents socials, de les eines normatives que permeten
assumir aquest repte, juntament amb el de la transició ecològica. Per a això cal
impulsar un desenvolupament normatiu holístic i coordinat que funcione com a
eina davant el repte de transformació de model productiu, econòmic i social amb
la major rapidesa possible.
•

Clima i energia
o Impulsar i agilitar la tramitació de la llei de canvi climàtic d’una manera
consensuada.
o Aprovar el pla director d’energies renovables.

•

Indústria, comerç i treball
o Actualitzar el Pla estratègic industrial.
o Elaborar un pla de compra pública verda.
o Elaborar una Estratègia Valenciana per a la Transició Justa.

•

Boscos i àmbit rural
o Impulsar el Pla d’ocupació forestal.
o Impulsar el Pla de foment de cooperatives i iniciatives empresarials en
l’àmbit rural.
o Aprovar el Pacte pels Boscos.
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•

Hàbitat, mobilitat i protecció del territori
o Ampliar els plans de mobilitat local i supramunicipal sostenibles tendint
a l’enfortiment del transport públic i els desplaçaments no motoritzats.
o Impulsar plans de rehabilitació d’habitatges.
o Impulsar l’estratègia de millora d’eficiència energètica i sostenibilitat dels
edificis públics i entorns urbans.
o Aprovar la llei d’economia circular.

Acció 107.
Anàlisi sobre els nous organismes per a impulsar objectius estratègics cap a la
transició ecològica

Un desenvolupament normatiu encaminat a facilitar un canvi profund en el
nostre model productiu requereix recursos materials i humans focalitzats a
treballar de manera àgil i qualificada. En aquest sentit, la possible posada en
marxa de nous organismes especialitzats ha d’analitzar-se i dissenyar-se de
manera molt rigorosa, però amb la màxima celeritat.
•

Agència Valenciana de l’Energia.

•

Comité d’Innovació en Economia Circular.

•

Agència Valenciana del Canvi Climàtic.

Acció 108.
Desenvolupament de plans específics en matèria de polítiques verdes

El disseny de polítiques cap a la transició ecològica ha d’abordar-se de manera
coordinada i sinèrgica entre les diferents parts de l’Administració implicades, en
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diàleg permanent amb els agents socials i la resta de les organitzacions de la
societat civil. Per a això, és necessari dotar-se de documents que planifiquen les
actuacions específiques però que siguen elaborats de manera transversal. Els
plans estratègics són una eina per a donar impuls a un conjunt de mesures
concretes que contribuiran a la millora de les condicions mediambientals. A més,
suposen un efecte positiu sobre el desenvolupament econòmic sostenible i el
foment de l’ocupació en el marc de la reconstrucció.
•

Desenvolupar l’Estratègia Valenciana del Canvi Climàtic i l’Energia.

•

Impulsar el Pla eòlic.

•

Millorar el sanejament i aprofitament d’aigües residuals.

•

Desenvolupar el Pla integral de residus de la CV.

•

Impulsar el Pla autonòmic de segellament d’abocadors.

•

Impulsar la millora del Pla d’acció territorial de l’Horta i ampliació a altres
zones de la CV.

•

Acabar la revisió del Pla estratègic de turisme 2025.

LÍNIA ESTRATÈGICA 35.
IMPULS DEL SECTOR DE LES RENOVABLES

Acció 109.
Estimular la creació d’empreses en el sector de les energies renovables

Es requereixen instruments per a la promoció, desenvolupament i augment de
l’ús de formes renovables d’energia, així com en l’eficiència energètica en el
consum. S’ha d’afavorir que les quotes de fonts renovables vagen en augment
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en la combinació de fonts d’energia (mix energètic). Les accions han d’estar
orientades a aconseguir els objectius de neutralitat energètica.

A més del seu gran potencial per a mitigar el canvi climàtic i millorar l’accés i
seguretat del subministrament d’energia, en els últims anys s’han constatat els
beneficis generats per l’impuls de les energies renovables en relació amb el
desenvolupament social i econòmic.

En aquest sentit, els beneficis atenen diversos àmbits: creació de valor afegit;
creació d’ocupació, valor social, recaptació tributària, reducció d’emissions i
inversió en R+D+I..
•

Impulsar iniciatives dirigides a empreses i entitats.

•

Desenvolupar iniciatives sostenibles en l’àrea de la cogeneració i el biogàs.

•

Donar suport a la constitució de comunitats energètiques i d’autoconsum
renovable en l’àmbit industrial.

Acció 110.
Estímul de l’autoconsum

És necessari generar un marc que dinamitze la implantació de les instal·lacions
d’autoconsum. L’autoconsum, especialment a partir d’energia solar fotovoltaica,
pot convertir-se en una de les principals alternatives per a augmentar la
participació de les energies renovables en la pròxima dècada, i per això
constitueix una peça clau en la nova política verda de reconstrucció. La
progressiva incorporació i generalització de les instal·lacions d’autoconsum en
les llars, empreses i institucions comportarà, a mitjà i llarg termini, un canvi de
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paradigma en la concepció de la cadena de producció, transport, distribució i
consum d’energia elèctrica.

L’autoconsum, entre altres beneficis ambientals, econòmics i socials, contribueix
a crear ocupació i a fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació.
•

Aprovar avantatges fiscals per a garantir independència energètica.

•

Facilitar l’autoconsum compartit.

•

Incentivar la investigació de solucions a l’emmagatzematge energètic.

•

Impulsar les comunitats energètiques locals.

•

Apostar per la millora del Pla de foment de l’autoconsum 2016.

Acció 111.
Millores en l’ús de l’energia

L’ecosistema energètic actual està dirigit a un model centralitzat en el qual
sempre s’ha basat l’activitat energètica, connectant la generació i els punts de
consum de manera unidireccional. Les últimes exigències mediambientals
plantegen noves possibilitats, enfocades cap a un flux bidireccional, un consum
més local, una economia més col·laborativa que incentiva l’intercanvi d’energia.
Tot això comporta la creació de models més sostenibles que poden ajudar a
eliminar la pobresa energètica, competitivitat del teixit productiu i reducció
d’emissions en incentivar la generació d’energia renovable.
•

Establir garanties sobre l’origen de l’energia (blockchain).

•

Desenvolupar projectes de generació renovable i emmagatzematge amb
hidrogen.
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Acció 112.
Fomentar la mobilitat menys contaminant

És imprescindible fomentar la mobilitat més respectuosa amb el medi ambient a
través de plans integrals que continguen mesures en diversos aspectes per a
reduir les emissions de gasos contaminants. S’ha de posar de manifest que als
beneficis ambientals associats a la mobilitat sostenible se sumen el benestar
econòmic, social i de trànsit.
•

Impulsar la reducció de la mobilitat motoritzada, l’adquisició i renovació de
la flota per vehicles elèctrics i altres tecnologies menys contaminants i
l’ampliació dels punts de càrrega.

•

Impulsar la substitució de bateries de plom per liti en vehicles industrials i
altres tecnologies.

•

Reduir la mobilitat motoritzada en benefici del foment d’altres formes de
transport com el públic.

LÍNIA ESTRATÈGICA 36.
ENFORTIR ELS INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL NOSTRE
ENTORN VITAL

Acció 113.
Instruments d’impuls de les actuacions ambientals adequades

La robustesa del procés de reactivació té a veure amb l’extensió de les bones
pràctiques ambientals i, per a això, resultarà fonamental impulsar els
mecanismes d’incentivació, inspecció i seguiment.
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•

Fomentar les bones pràctiques ambientals.

•

Reforçar el control i les inspeccions ambientals.

•

Promocionar l’ús de les certificacions ambientals.

•

Millorar la transparència en el seguiment de les dades ambientals.

•

Facilitar els acords sectorials voluntaris de millora ambiental.

•

Fomentar el compliment dels criteris de sostenibilitat a través de fiscalitat
positiva.

Acció 114.
Facilitar la recuperació d’aqüífers i la disponibilitat de recursos hídrics

El recurs aigua té un valor fonamental en la vida de les persones i en la lluita
contra el canvi climàtic. Per això, les polítiques públiques han de dirigir-se a
millorar la qualitat de les nostres masses d’aigua, invertint de manera adequada
en la reutilització d’aigües reciclades que permeten protegir i millorar la qualitat
dels nostres aqüífers.
•

Promocionar solucions sostenibles vinculades a l’aigua que preserven els
espais naturals i la biodiversitat.

•

Fomentar els projectes urbanístics que prioritzen la no impermeabilització de
sòl.

•

Facilitar l’ús d’aigües reutilitzades per l’agricultura.

•

Impulsar programes de millora integral del cicle de l’aigua amb atenció a la
qualitat de les nostres masses d’aigua.

•

Executar inversions per a la regeneració i reutilització d’aigües residuals i per
a la protecció del recurs aigua, la seua distribució, proveïment i ús eficient.

•

Impulsar el pla d’acció de gestió integrada de nutrients per a previndre la
contaminació per nitrats originada pels fertilitzants i els residus agropecuaris.
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Acció 115.
Avaluació de la capacitat de càrrega del territori

L’aposta per la transició ecològica i la sostenibilitat ambiental exigeix el
desplegament d’una política de desenvolupament territorial que afavorisca una
ocupació equilibrada, el respecte al medi ambient i la conservació del sòl i del
paisatge.

•

Garantir les sinergies entre programes que incideixen en l’entorn.

•

Lligar els projectes de responsabilitat corporativa i compensació a les
necessitats del territori per a ajudar a la millora de les tensions ambientals.

•

Desenvolupar programes de recuperació de boscos i millora de la gestió
forestal.

•

Posar en marxa el Centre per a la Propietat Forestal per a impulsar les
actuacions en terrenys privats.

•

Fomentar la rehabilitació d’habitatges en l’entorn rural com a eina de lluita
contra la despoblació.

•

Millorar la gestió integral dels residus.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 37.
POLÍTIQUES DE REDUCCIÓ DE L’IMPACTE EN EL TERRITORI SOBRE LA BASE
D’INICIATIVES D’APROFITAMENT I INNOVACIÓ

Acció 116.
Impuls en la investigació lligada al cicle integral de l’aigua i a l’economia circular

Atesa la connexió del sector de l’aigua amb altres sectors econòmics
(agroalimentari, turístic, energètic, industrial...), un major desenvolupament de
l’economia circular en el sector de l’aigua permetrà millorar la circularitat
general, a més de contribuir a la minimització de les afeccions ambientals.

Avançar cap a una economia més circular, no sols en l’àmbit de l’aigua, podria
generar beneficis com reduir la pressió sobre el medi ambient, millorar la
seguretat de subministrament de matèries primeres, més competitivitat,
innovació, creixement i ocupació.
•

Desenvolupar nous mecanismes de control i reducció de pèrdues d’aigua, així
com d’eficiència en el consum.

•

Millorar el disseny d’envasos i embalatges.

•

Desenvolupar eines que faciliten a les administracions la licitació en verd i en
termes de resiliència.
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Acció 117.
Impulsar la reducció, reutilització, reciclatge i valorització de residus

Partint del principi que el millor residu és el que no arriba a existir, cal que, una
vegada generats, els residus puguen ser gestionats de manera que s’evite el seu
impacte negatiu en el territori o la salut donant-los noves utilitats. La
reconstrucció econòmica passa per no desaprofitar cap possibilitat de generar
activitat i crear nous llocs de treball. Els beneficis en la gestió emergeixen quan
els residus s’identifiquen com un recurs que pot ser recuperat i tornar a tindre
un ús productiu i rendible. Són molts els productes que permeten reutilitzar-los,
i els materials que els componen es poden reciclar o permeten valoritzar-los.
•

Millorar els sistemes de depuració d’aigües i en els processos d’aprofitament
dels llots.

•

Implementar polítiques de reutilització de restes de construcció.

•

Desenvolupar mesures que garantisquen el reciclatge efectiu d’envasos i es
facilite la separació en les plantes de tractament.

•

Impulsar les iniciatives socials i privades de reutilització i reintroducció de
subproductes.

•

Implementar polítiques de reutilització i valorització de residus de
construcció i demolició (RCD) en àrids reciclats i per a operacions de
restauració, condicionament i rebliment.

•

Impulsar sistemes de gestió i valorització de residus que eviten l’eliminació
de residus en abocador.
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Acció 118.
Suport a les iniciatives lligades a innovació, tecnificació i digitalització

•

Fomentar la investigació i el desenvolupament de noves tecnologies i
processos que contribuïsquen a fer front al canvi climàtic i a altres reptes
mediambientals que possibiliten una utilització més eficient dels recursos
naturals per a avançar cap a un model energètic més sostenible. Aquestes
iniciatives estan alineades amb els objectius estratègics europeus del New
Generation EU i estan molt presents en el conjunt de línies d’ajuda
dissenyades.

•

Impulsar la transformació de residus en subproductes i de nous processos de
valorització de residus.

•

Fomentar la innovació en la recollida selectiva i valorització dels bioresidus.

•

Facilitar la transferència de coneixements i solucions ecològiques i
sostenibles des del món científic a l’entorn social i laboral.

•

Incentivar la transformació industrial innovadora.

•

Impulsar plans de suport a projectes publicoprivats.

•

Impulsar la innovació de materials en l’àmbit de l’edificació.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 38.
MILLORES FORMATIVES I PROCESSOS DE RECONVERSIÓ JUSTA

Acció 119.
Ampliació de l’oferta formativa sobre la base de l’ocupació lligada a la transició
ecològica i l’economia circular

La transició cap a l’economia verda i socialment responsable ha d’anar
acompanyada de processos de formació de les i els treballadors, que permeten
el desenvolupament adequat de l’activitat econòmica, la millora de les relacions
laborals i l’augment de la qualitat de vida del conjunt de la societat. Per això, es
fa necessari dissenyar els perfils professionals i capacitats necessaris per als nous
nínxols d’ocupació que s’obriran, i això pot realitzar-se i impulsar-se a través de
mòduls de formació específics tant en programes d’estudis universitaris com en
la Formació Professional i amb programes de formació permanent, orientats de
manera específica a afavorir l’adequat i fàcil reciclatge a l’efecte de permetre que
les i els treballadors posseïsquen les competències necessàries per a impulsar la
transició. El procés de recuperació i el nou model productiu necessiten nous
professionals i, al seu torn, és un nínxol de nova ocupació.
•

Revisar les ofertes d’estudi en la Formació Professional per a adequar-la a les
noves necessitats.

•

Crear consells territorials de l’FP per a acostar tots els agents socials al
disseny dels programes.

•

Impulsar la formació contínua i ocupacional en l’àrea d’activitats sostenibles.
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Acció 120.
Col·laboració entre agents socials per la sostenibilitat

La participació de les i els treballadors en la gestió ambiental de les empreses és
un element important per a impulsar la transició ecològica i permet que tots els
actors implicats en el model productiu es vinculen amb la nova idea d’economia
verda i amb la responsabilitat compartida de lluitar contra el canvi climàtic i fer
de la transició ecològica una realitat en la qual han de congregar-se els esforços
de tots i totes. En aquest sentit, des de l’Administració es fomentarà aquesta
participació, en qualsevol dels compromisos que puguen adoptar dins del diàleg
social i la negociació col·lectiva.
•

Fomentar la participació dels treballadors en la gestió ambiental de les
empreses.

Acció 121.
Polítiques de reconversió dels sectors de més impacte en el territori i en la salut

La necessitat d’impulsar la transició ecològica no sols respon al compliment de
compromisos assumits, sinó que representa una important oportunitat des del
punt de vista econòmic i de modernització del teixit productiu, des del punt de
vista de millorar la seua competitivitat, així com el seu acompliment ambiental i
social. L’adopció de mesures adequades permet reduir els riscos econòmics
producte de l’augment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle o de la
major vulnerabilitat davant dels impactes físics del canvi climàtic.
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Aquesta necessària transició, que ha de ser justa, comporta avantatges
relacionats amb la modernització del model productiu i la transformació dels
productes i els models de negoci, i ofereix oportunitats d’ocupació i de negoci
que el sector industrial pot aprofitar.
•

Dissenyar la reconversió de l’entorn de la comarca de la Vall de CofrentsAiora en el marc del desmantellament de la central nuclear de Cofrents.

•

Desenvolupar plans d’adaptació sostenible en l’àmbit de la indústria
intensiva, l’automoció i el turisme, entre altres, que concentren una part
important del PIB i necessiten un procés de transformació cap a un nou
model.

•

Promoure els nínxols d’ocupació verda.

LÍNIA ESTRATÈGICA 39.
MESURES D’AJUDES I INCENTIUS

Acció 122.
Política d’incentius al teixit empresarial

Els incentius han de dirigir-se a iniciatives i projectes que aposten per l’economia
circular, la transició ecològica i l’atenció del territori i les persones. Es tracta de
donar suport a iniciatives que combinen rendibilitat econòmica i social amb
resiliència i sostenibilitat.

El flux de la inversió es converteix en la majoria dels casos en un coll de botella
que dificulta la generalització d’una economia verda.
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La transició cap a una economia verda requereix canalitzar la inversió cap a
iniciatives de mercat que aporten solucions sostenibles i econòmicament
rendibles.
•

Orientar els instruments econòmics cap a inversions verdes.

•

Donar suport a les mesures de reducció d’emissions i aposta per l’economia
circular.

•

Incentivar les bones pràctiques en recollida selectiva, valorització, etc.

•

Impulsar i donar suport a l’emprenedoria verda.

Acció 123.
Fiscalitat verda i altres incentius

Aquesta acció representa disposar d’incentius perquè empreses i ciutadania
tinguen comportaments més sostenibles i, al mateix temps, es puga disposar de
fons per a l’ampliació de la despesa en medi ambient, suport al mateix procés de
transició i repercussió positiva en el treball, el capital i l’estalvi.

És imprescindible continuar impulsant la transició del sector agroalimentari cap
a models de producció i pràctiques agrícoles, ramaderes i forestals que
contribuïsquen de manera efectiva a la mitigació dels efectes del canvi climàtic,
aprofitant al mateix temps la capacitat dels sòls agrícoles i forestals per a fixar
carboni, facilitant amb això la consecució de l’objectiu de neutralitat climàtica de
l’economia en 2050.
•

Revisar la fiscalitat per a evitar les externalitats negatives i la desigualtat
competitiva dels agents més acurats sanitàriament i ambientalment.
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•

Impulsar polítiques fiscals per a incentivar la rehabilitació d’habitatges i
incrementar l’eficiència energètica.

•

Fomentar amb fiscalitat positiva el compliment dels criteris de sostenibilitat.

•

Posar en marxa el fons forestal per a la compensació dels serveis ecosistèmics
que generen els nostres espais forestals.

Acció 124.
Ajudes al desenvolupament d’energies renovables i la millora en sostenibilitat

És necessari desenvolupar ajudes com a impuls al foment de les inversions
d’estalvi, eficiència energètica i energies renovables, que permeten aprofitar les
nombroses oportunitats de millora energètica en els edificis, la indústria o les
activitats agrícoles i ramaderes vinculades amb el concepte sostenibilitat.
•

Impulsar el programa de préstecs bonificats de l’IVF per autònoms i empreses
per a la millora sostenible dels espais de treball.

•

Augmentar les ajudes per agents i projectes amb repercussions positives en
el territori vinculades a l’agricultura ecològica i la recuperació de la ramaderia
extensiva i altres.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 40.
IMPULS AL TRANSPORT PÚBLIC I LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Acció 125
Nou mapa concessional de transport públic de viatgers per carretera

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha definit i
aprovat una nova estructura i model concessional que afavorisca la
racionalització i modernització dels serveis públics de transport de la seua
titularitat. La situació de transitorietat actual representa, per tant, una
oportunitat estratègica immillorable per a generar un nou marc d’equitat en el
mercat de transport interurbà regular de viatgers per carretera a la Comunitat
Valenciana que, a més d’afavorir l’obertura a la competència entre els operadors,
tinga per objectiu principal la millora de la qualitat en la prestació del servei
públic, a l’empara d’un sistema de transport per carretera modern, accessible,
segur i eficient, en virtut del que reglamentàriament es disposa en la Llei 6/2011,
d’1 d’abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Els objectius del nou mapa concessional són els següents:
•

Increment de l’accessibilitat de la població al sistema de transport públic
regional (major equitat i cobertura territorial).

•

Adequació de l’oferta de servei (expedicions, flota…) a les necessitats de la
demanda, amb una perspectiva de racionalitat econòmica.

•

Recerca de complementarietat entre les diferents formes de transport
existents en el territori; potenciació de la intermodalitat.

•

Aposta per la racionalitat en la integració i coordinació de trànsits.
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•

Jerarquització dels corredors de transport interurbà. Disposició de serveis
altament competitius (prestacions, atributs…) en els eixos troncals de la
xarxa.

•

Flexibilització dels models de prestació segons realitats socioterritorials.

•

Aposta per la disposició a futur d’un sistema tarifari integrat.

•

Reducció de les emissions dels vehicles.

Acció 126.
Apostar per la integració tarifària com a millora i simplificació en els mitjans de
pagament per al transport públic

La Comunitat compta amb una plataforma tecnològica de primer nivell que
permet el desenvolupament i la implantació de sistemes tarifaris avançats: la
targeta Móbilis.

Durant la fase de normalitat millorada s’haurà d’estendre la implantació de les
opcions que ofereix la targeta Móbilis (i la seua homòloga TuiN en Ferrocarrils de
la Generalitat) a tota la xarxa de transport urbà i metropolità amb l’objectiu de
limitar la venda de bitllets senzills a bord dels vehicles en la totalitat dels
sistemes, a fi de millorar així la seguretat dels usuaris i la velocitat comercial de
la xarxa.

Així, tant l’ATMV com la mateixa Generalitat acceleraran la implantació de títols
de viatge i canals de venda que permeten eliminar definitivament la necessitat
de compra a bord de bitllets senzills, i que totes les transaccions es realitzen en
suport Móbilis.
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Totes aquestes mesures s’emmarquen en el full de ruta cap a la integració
tarifària de totes les formes de transport en una única targeta com a mètode de
pagament.

Aquest full de ruta preveu com a objectiu a llarg termini la seua extensió a tot el
territori de la Comunitat Valenciana.

Acció 127.
Impuls de la intermodalitat i reforç de l’oferta d’estacionament per a bicicletes en
centres atractors i estacions de transport massiu

Es crearan estacionaments per a bicicletes en centres generadors de mobilitat i
en estacions de transport massiu, amb les corresponents condicions de seguretat
i protecció davant les inclemències del temps.

En el primer cas, es facilitaran estacionaments segurs a aquests vehicles
(bicicletes/patinets)

en

centres

generadors

d’importants

volums

de

desplaçaments: grans centres administratius, centres culturals i comercials,
empreses i àrees industrials i equipaments públics rellevants.

En el segon cas, es creen punts d’intercanvi modal entre la bicicleta i el transport
públic, amb cabines per a assegurar la custòdia de la bicicleta o patinet.

Aquesta acció cristal·litza en dos plans d’estacionament:
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•

Pla d’estacionaments de llarga duració en les xarxes de MetrovalenciaTramAlacant.

•

Pla de dotació d’estacionaments de bicicletes en centres atractors en
municipis de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, cal facilitar i potenciar la intermodalitat dissenyant intercanviadors i
estacionaments dissuasius clars, accessibles i intuïtius entre la xarxa de transport
privat i públic de la Generalitat i la resta d’administracions. Aquestes
infraestructures han de disposar progressivament de noves funcionalitats i
serveis com ara els aparcaments segurs de bicicletes, un sistema de senyalització
variable que aporte informació a l’usuari sobre el seu estat d’ocupació, seguretat
i control de l’accés, etc.

Acció 128.
Creació d’una xarxa d’infraestructura per a l’ús prioritari de transport públic i
vehicles d’alta ocupació en superfície

El servei interurbà d’autobusos constitueix, en la majoria dels municipis de la
Comunitat Valenciana, l’única opció de transport públic per a desplaçar-se entre
localitats, de manera que és la columna vertebradora de la mobilitat
intermunicipal en formes sostenibles.

Es proposa la creació d’una xarxa de carrils prioritaris per al transport públic en
superfície que millore la seua competitivitat, siga d’ús exclusiu o compartit amb
vehicles d’alta ocupació. Aquests carrils se situaran en les carreteres principals
d’accés als nuclis atractors. Ha d’assegurar-se la continuïtat a l’interior dels eixos
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vertebradors dels municipis, amb un abalisament i marcatge específic en les
parades.

El transport públic ha de ser competitiu en optimització de temps respecte al
vehicle privat.

Aquesta mesura va orientada a aconseguir millorar la velocitat de circulació de
la xarxa interurbana d’autobusos, de manera que es puga mantindre o fins i tot
millorar l’oferta de places, i els sistemes han de contindre la necessitat de
recursos per a operar.

La xarxa d’ús compartit pel transport públic i els vehicles d’alta ocupació podran
ser utilitzats per vehicles privats, taxis i VTC sempre que complisquen els criteris
d’ocupació.

Acció 129.
Ús compartit d’operadors de transport urbà/interurbà, dels carrils bus urbans i de
les parades

Amb la finalitat de millorar i optimitzar el servei interurbà i aconseguir una major
velocitat comercial i millor freqüència, es proposa la utilització conjunta dels
carrils bus entre serveis urbans i interurbans amb la condició de millorar i
optimitzar el servei i aconseguir una major velocitat comercial i millor freqüència.
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De la mateixa manera i per a millorar la sinergia entre els dos sistemes
complementaris, es proposa la utilització conjunta de parades de bus en àmbits
urbans amb la finalitat d’afavorir la intermodalitat i permetre una major
eficiència en l’ús de l’espai urbà.

Acció 130.
Delimitació i gestió de zones de baixes emissions ZBE

Identificar i delimitar zones de baixes emissions amb els criteris i estàndards
marcats per la normativa europea, nacional i autonòmica en matèria de canvi
climàtic.

L’objectiu de la ZBE és reduir la contaminació ambiental, preservar i millorar la
qualitat de l’aire i la salut pública. Forma part de les accions per a reduir les
emissions de contaminants en l’atmosfera, principalment de diòxid de nitrogen i
partícules en suspensió.

Acció 131.
Suport a la implantació d’una xarxa de punts de recàrrega elèctrica en el territori
de la Comunitat Valenciana

És necessari reduir els nivells de contaminació atmosfèrica que actualment
pateix la Comunitat Valenciana, com tants altres territoris espanyols i europeus.

Per això, s’ha d’impulsar el desplegament de la infraestructura de recàrrega en
el territori de la Comunitat Valenciana.
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Per això, des de les administracions públiques a tots els nivells, siga municipal,
provincial o autonòmica, s’ha d’apostar per la implantació d’una xarxa de punts
de recàrrega elèctrica per a impulsar l’ús dels vehicles elèctrics i amb això reduir
la contaminació mediambiental.

LÍNIA ESTRATÈGICA 41.
PLA D’IMPULS A LA BICICLETA I A L’ÀMBIT DELS VIANANTS

Acció 132.
Oficina de la Bicicleta

Es crea l’Oficina de la Bicicleta, que coordina i centralitza les actuacions
relacionades amb la mobilitat amb bicicleta : planificació / conservació /
construcció d’infraestructura, interlocució amb col·lectius, redacció de
normativa, accions de difusió/dinamització, punt d’informació…

L’Oficina de la Bicicleta comptarà amb un òrgan de participació permanent, que
serà el Consell Valencià de la Bicicleta, en el qual s’integraran els agents socials
relacionats amb aquestes formes de desplaçament. El Consell de la Bicicleta
s’integrarà en el Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Acció 133.
Reforç dels itineraris ciclistes a la Comunitat Valenciana

Actualment, la Comunitat Valenciana compta amb una xarxa extensa d’itineraris
ciclistes denominada xarxa XINM. Des de la Generalitat es volen impulsar nous

142

itineraris que es fonamentaran en les relacions de mobilitat existents amb
potencialitat de transvasament cap a formes no motoritzades (per als vianants,
bicicleta o vehicles de mobilitat personal [VMP]).

Es plantejaran propostes que donen solució a les principals relacions de mobilitat
que es donen entre els municipis amb major generació de viatges motoritzats en
l’actualitat. La potencialitat dels eixos proposats serà a l’entorn d’1.000.000 de
desplaçaments diaris.

Es reforçarà la senyalització dels diferents itineraris per a posar en valor el seu
caràcter per a bicicletes i per a vianants. Per a facilitar el seu ús s’ha creat un
sistema d’informació geogràfica accessible en el visor de l’Institut Cartogràfic
Valencià, des d’on es poden descarregar els itineraris en els formats utilitzats
habitualment per apps per a ús ciclista. En aquest visor s’estan integrant també
els itineraris urbans, amb la perspectiva de creació d’un portal unificat amb la
informació de tota la CV.

A més d’aquestes actuacions a l’entorn dels municipis amb més problemes de
mobilitat, es plantejaran eixos de llarg recorregut amb vocació intercomarcal
normalment aprofitant itineraris d’antics ferrocarrils, o corredors de major
rellevància com l’EuroVelo, integrat en la xarxa europea d’itineraris de llarga
distància, o la via litoral.

En les actuacions que cal realitzar, com també en els itineraris existents, es
garantirà que es compleixen les condicions necessàries de seguretat per a tots
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els seus usuaris i que es garanteixen les condicions òptimes de la infraestructura,
així com en matèria d’il·luminació, visibilitat, etc.

Acció 134.
Suport a l’adquisició de bicicletes i vehicles de mobilitat personal

Per primera vegada, la Generalitat ha establit una línia d’ajudes per a
l’adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles de mobilitat personal
elèctrics (patinets).

Es concediran ajudes de fins a 250 euros en el cas de les bicicletes elèctriques o
de 75 euros per a patinets elèctrics. Les ajudes també es podran aplicar a la
instal·lació de kits d’electrificació, amb un import de 200 euros.

Acció 135.
Pla de senyalització dels itineraris ciclistes metropolitans

Es crearà una imatge per a senyalitzar adequadament els itineraris ciclistes
d’àmbit metropolità amb els objectius següents:
•

Donar a conéixer els itineraris.

•

Facilitar l’orientació.

•

Donar seguretat als usuaris i a l’entorn, tant amb senyalització vertical com
horitzontal.

•

Crear una imatge de marca d’itineraris ciclistes metropolitans.

•

Posada en valor de l’entorn físic, turístic i històric.
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Aquesta senyalització se situarà en interseccions per a guiar de manera segura
les persones que utilitzen aquesta forma. S’indicarà la presència de centres
atractors pròxims (poliesportiu, administratiu, de transport…).

En total s’han identificat més de 200 punts de senyalització orientativa.

Acció 136.
Col·laboració amb els municipis per a realitzar propostes d’urbanisme tàctic i
recuperació de l’espai per al vianant i el ciclista

En el marc actual, és necessari estructurar mesures i actuacions sobre un
element en el qual es realitzen moltes de les etapes que componen un
desplaçament: l’espai urbà. En efecte, tant si es tracta d’un desplaçament
íntegrament a peu o amb bicicleta com si es tracta d’un viatge en transport
públic, en les seues etapes d’accés, dispersió, espera, transbord, l’espai urbà és
un element suport fonamental de la mobilitat, i una zona especialment sensible
a la densificació, increment de contactes i dificultats per a mantindre les
distàncies de seguretat establides per les autoritats sanitàries.

Per això es presentaran propostes de mesures i actuacions als municipis dirigides
a organitzar l’espai públic, de manera que les etapes de la mobilitat que s’hi
produeixen es realitzen de la manera més ordenada i segura possible.

Les mesures i actuacions que afavorisquen el desplaçament dins de l’espai urbà
tant per als vianants com amb bici, han de comptar amb les condicions
adequades de seguretat i senyalització.
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Les mesures que es podrien executar són:
•

Ampliació temporal de voreres i recuperació d’espai per al ciclista.

•

Establiment de sentits de circulació en l’espai per a vianants.

•

Estudi, implantació, ampliació i consolidació de zones 30 municipals per a
millorar la seguretat de tots els usuaris de les diferents formes de transport.

Les mesures i actuacions han de comptar amb les condicions adequades de
seguretat i senyalització.

Compatibilitzar la protecció de la mobilitat per als vianants amb el
desenvolupament de l’activitat hotelera i comercial.

LÍNIA ESTRATÈGICA 42.
MILLORA DE LA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT ALS CENTRES ATRACTORS A TRAVÉS DE
L’IMPULS DEL TRANSPORT PÚBLIC I LA LAMINACIÓ DE LA DEMANDA

Acció 137.
Impuls a la realització de plans de mobilitat i millora de l’accessibilitat en transport
pública a les àrees empresarials

Donar suport a la realització de plans de mobilitat a les àrees empresarials a fi
d’analitzar les pautes de mobilitat, així com els serveis de transport disponibles,
i poder fer una elaboració de propostes que donen solució a les necessitats de
desplaçament dels treballadors i visitants a aquestes àrees, sempre buscant
aconseguir unes pautes de mobilitat més sostenibles.
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Amb la finalitat de millorar les opcions d’accés a les àrees empresarials i polígons
industrials amb transport públic, des de la Generalitat s’ampliarà la cobertura i
oferta dels serveis existents i es complementarà si és el cas amb serveis
llançadora adaptant els horaris dels autobusos a les entrades i eixides dels
treballadors.

La Llei de mobilitat de la CV i la Llei d’àrees industrials afavoreixen la implantació
de plans de mobilitat sostenible i segura als centres de treball.

Acció 138.
Impulsar la corresponsabilitat dels centre de treball o centres generadors per mitjà
del diàleg social, per a escalonar les entrades i eixides als llocs de treball i evitar
aglomeracions en les hores punta

Les mesures de mobilitat establides per als pròxims mesos van encaminades a
assegurar que, d’una banda, el sistema de transport públic continue mantenint
un nivell d’oferta adequat a les necessitats de la població, alhora que es
promouen les maneres actives de mobilitat, així com a fomentar que el
transvasament de segments de demanda es realitze cap a formes sostenibles i
no cap al vehicle privat, de manera indiscriminada.

Per a contindre un gir indesitjable cap a un ús massiu del vehicle privat, assegurar
l’èxit de les estratègies combinades en favor del transport públic i disminuir així
els efectes nocius d’un increment de la congestió vehicular, cal fomentar la
flexibilitat horària per a escalonar les entrades als llocs de treball i evitar
aglomeracions en hores punta.
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Les mesures de gestió de la demanda tenen diversos impactes encadenats, que
són complementaris entre si. D’una banda, aconsegueixen disminuir la quantitat
de vehicles circulant simultàniament durant les hores punta, la qual cosa
incrementa de manera notable els nivells de servei i disminueix la congestió, a
més d’incrementar la productivitat en reduir el temps perdut en embossos i
reduint emissions. Addicionalment, menors nivells de congestió ajuden de
manera important a l’eficàcia de la xarxa de transport públic en superfície,
especialment la interurbana, però també la urbana.

L’objecte d’aquesta mesura és dividir les hores punta de circulació de vehicles
separant els horaris de desplaçaments en funció dels diferents motius de
mobilitat i reduint la necessitat de desplaçar-se en general. Aquest objectiu es
desglossa en dues actuacions, que és necessari articular dins d’un mecanisme de
gestió àgil que permeta la seua implantació de manera àgil i accelerada.
•

Escalonar l’entrada en els polígons industrials de les tres àrees
metropolitanes de la Comunitat.

•

Desacoblar la pauta de mobilitat de comerç i estudis.

La negociació i concertació de les actuacions per a suavitzar les hores punta i
aconseguir pautes de mobilitat més sostenibles és una tasca complexa que
requereix el diàleg i el compromís de tots els actors involucrats: treballadors,
empreses i Administració pública.

S’ha de trobar un marc d’actuació en el qual es puga assegurar una ràpida
consecució dels objectius de mobilitat, conciliant així mateix les necessitats
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personals dels treballadors i l’impuls de l’activitat econòmica i facilitant que les
empreses afronten amb solidesa els pròxims mesos de treball.

Per això, es proposa la firma d’una carta d’adhesió, amb una exposició
d’objectius de mobilitat adaptada al període post-COVID i compromís
d’implantació d’aquestes mesures per part de les empreses i l’Administració.

El contingut de la carta d’adhesió es consensuarà entre l’Administració i la resta
d’agents implicats.

LÍNIA ESTRATÈGICA 43.
APOSTA PER UNA GLOBALITZACIÓ MÉS PRÒXIMA I REGIONALITZADA

Acció 139.
Complementar els grans hubs interoceànics amb xarxes de transport i logística
d’àmbit regional

La crisi sanitària ha posat al descobert les mancances del nostre sistema de
transport i logística actual, amb unes cadenes de subministrament basades en el
just in time i la reducció de costos.

Els problemes de proveïment durant la pandèmia han evidenciat les dificultats
associades a tindre molts dels nostres principals proveïdors a milers de
quilòmetres de distància.
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Aquesta situació ens obliga a repensar com ha de ser la nova connectivitat del
nostre món. El futur continuarà passant per la connectivitat, però és necessària
una globalització més pròxima, més regionalitzada, que concentre de manera
més pròxima els diferents components de la cadena de valor.

Per això, es proposa explorar escenaris de coordinació de polítiques de transport
i infraestructures amb comunitats autònomes veïnes, en col·laboració amb el
Ministeri de Transports, amb la finalitat de millorar les connexions i la
coordinació en les actuacions de transport amb un enfocament de la mobilitat
megaregional.

Al mateix temps, la Generalitat Valenciana ha de treballar juntament amb altres
comunitats autònomes i el Ministeri de Transports per la millora de les
connexions terrestres, marítimes i àrees amb la Unió Europea.

Acció 140.
Impuls del ferrocarril i del Corredor Mediterrani i del Corredor CantàbricMediterrani

Per a donar resposta a un marc geogràfic més regionalitzat en la xarxa de
subministraments de la cadena de valor, és necessària una xarxa potent
d’infraestructures d’àmbit regional.

Hem de donar suport a corredors de transport territorialitzats que unisquen els
diferents punts d’aquesta xarxa regionalitzada de proveïdors i clients.
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D’altra banda, dependre d’un únic mitjà de transport, moltes vegades per ser el
més eficient, el més barat o fins i tot el més tradicional, pot implicar molts
problemes davant una situació de constricció de la mobilitat.

En el cas d’Espanya, el ferrocarril encara està molt infradesenvolupat en l’àmbit
del transport per mercaderies i continua havent-hi molts problemes associats
amb l’ample internacional, que impossibilita que un tren arribe sense canvi de
material rodant o transbord de càrrega al nostre país.

L’ample internacional és una palanca d’exportació i de competitivitat de les
nostres empreses.

Per això, es proposa:
▪

Establir una llista d’infraestructures amb alt valor afegit amb la finalitat
d’accelerar els projectes d’inversió pública que estiguen en fase avançada i
tinguen com a objectiu la recuperació econòmica i la descarbonització del
transport.

▪

Impulsar el desenvolupament d’infraestructures de connectivitat regional
com el Corredor Mediterrani, i estudiar els accessos al corredor necessaris per
a mallar el territori encara que n’hi haja alguns pels quals el corredor no passe
físicament.

▪

Potenciar l’impuls de zones logístiques estratègiques per a transport i la seua
connexió portuària amb l’impuls del Corredor Mediterrani i l’eix cantàbric.

▪

Elaborar un full de ruta de transició ecològica en els transports de la
Comunitat Valenciana.
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▪

Impulsar un pla d’increment de l’ús del ferrocarril de mercaderies en l’àmbit
autonòmic, i instar l’impuls d’un pla estatal coordinat pel Ministeri de
Transports.

Acció 141.
Relocalització i implementació de magatzems de reserves estratègiques dinàmics

La crisi de la COVID-19 ha posat en evidència la necessitat de dotar-se d’una
reserva de material sanitari crític per a oferir una resposta ràpida i eficaç davant
futures emergències sanitàries o climàtiques a la Comunitat Valenciana.

El risc de desproveïment en aquesta crisi ha demostrat la fragilitat del sistema i
ens ha evidenciat la necessitat de buscar una alternativa per a evitar el xoc de les
nostres indústries davant escenaris imprevistos.

Resulta imprescindible consolidar i reforçar els estocs de material crític davant
possibles crisis sanitàries o de qualsevol altre tipus, així com la seua distribució
logística a tots els punts de la Comunitat Valenciana.

La potenciació de l’emmagatzematge també pot ser una oportunitat per a la
indústria, i a més és un element de supervivència empresarial, en tindre diverses
alternatives per a proveir-se i, sobretot, tindre-les prop.

Per això, s’impulsaran reserves estratègiques que han de comptar amb les
quantitats necessàries per a poder cobrir un període mínim de necessitats per al

152

conjunt de materials predefinits en funció de les diferents tipologies
d’emergències potencials.

Amb la finalitat d’assegurar una reserva estratègica adaptada al nivell de
desenvolupament tecnològic, així com a la vida útil dels productes, s’organitzarà
de manera dinàmica. Es garantirà l’ús i reposició de manera dinàmica i
sistemàtica, disposant sempre de la reserva íntegra per al temps definit amb els
productes més actuals.

Acció 142.
Diversificació i desenvolupament logístic i urbanístic de zones aeroportuàries

Arran de l’estudi sobre usos i demandes identificats en el Pla estratègic de
l’AEROCAS i del Pla funcional i de negoci d’un CAE a l’Aeroport de Castelló, han
sorgit noves idees sobre el model de negoci que es pot desenvolupar en el futur,
transformant el model original, centrat en el transport comercial de passatgers,
però sense renunciar al seu desenvolupament.

En concret, s’opta per apostar de manera molt decidida per la diversificació i el
desenvolupament logístic i industrial de la instal·lació, aprofitant les grans
superfícies disponibles en la zona d’activitats complementàries (ZAC), on està
previst l’emplaçament d’empreses relacionades amb l’aeronàutica i la logística,
a més d’una altre tipus d’activitats industrials i econòmiques.

Com a primer pas per a la creació d’aquest pol econòmic que complemente
l’activitat de l’aeroport i contribuïsca al desenvolupament del territori, s’ha
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adjudicat la redacció del Pla especial per al desenvolupament de la ZAC, que es
troba en la fase d’actuacions prèvies. Està previst que el desenvolupament de la
ZAC es realitze per fases i en funció de la demanda empresarial.

Acció 143.
Modernització del transport de mercaderies per carretera

El transport de mercaderies per carretera ha acreditat novament durant la recent
crisi sanitària el seu caràcter d’activitat essencial donant resposta de manera
eficient a les necessitats fonamentals d’aprovisionament dels ciutadans i de la
societat en conjunt, en condicions especialment dures i complexes per als
professionals que desenvolupen l’activitat.

Com a conseqüència d’aquesta experiència recent i de la ja acumulada amb
anterioritat, ha quedat acreditada la necessitat de promoure i afavorir per part
de les administracions públiques, sobre la base dels plantejaments realitzats des
de la Unió Europea i amb l’impuls de la col·laboració publicoprivada, la dotació
d’àrees segures de descans i aparcament de vehicles pesants al llarg de la xarxa
viària principal, que permeten atendre adequadament les necessitats dels
professionals en carretera.

De manera complementària, s’ha d’estudiar el contingut regulador que, en
l’àmbit de la coordinació d’activitats empresarials, assegure l’atenció de les
necessitats bàsiques dels conductors (lavabos, zones d’espera, etc.) en les àrees
logístiques i instal·lacions de càrrega i descàrrega. Així mateix, la situació
d’emergència climàtica requereix la modernització de la flota de vehicles de
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mercaderies i, per això, s’incentivarà la seua substitució en el marc d’una
transició ecològica justa.

Al mateix temps, atés el seu caràcter estratègic per al desenvolupament de
l’activitat de transport de mercaderies, resulta imprescindible estudiar i
planificar la resposta que les infraestructures han de donar als problemes
existents quant a l’accessibilitat per carretera a ports, aeroports i àrees
logístiques, a fi d’evitar la seua contribució a la congestió d’altres vies
connectades i usuaris que no es dirigeixen a aquestes destinacions.

En l’àmbit urbà s’ha de promoure la coordinació dels plans de mobilitat de
manera que s’establisquen amb raonable homogeneïtat els requisits i exigències
plantejats en l’àmbit de la distribució urbana de mercaderies pels diferents
municipis.

LÍNIA ESTRATÈGICA 44.
AVANÇAR EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I LA DIGITALITZACIÓ

Acció 144.
Impuls a nous projectes innovadors al servei de la mobilitat sostenible, millora de
la digitalització i cohesió territorial

La crisi sanitària ha posat l’accent sobre la importància de la connectivitat i les
eines tecnològiques com a base de desenvolupament social, econòmic i laboral.
Resulta necessari promoure l’accés als serveis de banda ampla a través de les
infraestructures de transport existents en l’àmbit de la Comunitat Valenciana,
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amb l’objectiu de millorar l’equilibri territorial assegurant la seua connectivitat i
millorant la competitivitat de certs territoris.

Així mateix, es potenciarà la sensorització de les carreteres per a millorar la gestió
de la demanda millorant l’accés a la informació del trànsit amb dades més
específiques i facilitant la implantació de vehicles autònoms.

De manera paral·lela, es potenciarà el desenvolupament de noves competències
professionals i l’emprenedoria en aquestes matèries.

Acció 145.
Eines avançades d’informació i gestió de dades sistematitzades de mobilitat per a
presa de decisions

L’ús del big data i la seua visualització de manera dinàmica i fàcil és una eina amb
un enorme potencial per a analitzar la mobilitat, no sols en les fases de
desescalada sinó per al futur de la planificació i l’anàlisi de la mobilitat. Aquesta
capacitat d’anàlisi depén en gran manera en la recopilació constant de la
informació i el flux d’informació ha de ser constant i de qualitat per a poder
realitzar el tractament de les dades.

Igualment, el sistema ha de permetre no sols l’anàlisi, sinó el monitoratge de
l’evolució de la mobilitat o qualsevol altre indicador que siga interessant tant de
les propostes que puguen desenvolupar-se com de certs patrons sobre la base
d’indicadors preestablits.
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A fi de millorar les possibilitats de planificació de la mobilitat, introduint elements
tecnològics d’alta eficàcia, és imprescindible estructurar un sistema d’informació
de la mobilitat dinàmic i actualitzat, basat en informació global de big data i dels
operadors de transport públic.

Nombroses autoritats de transport i administracions públiques en el món han fet
ja aquest pas que, en el cas de la Comunitat, compta ja amb plataformes
informàtiques en funcionament que és necessari adaptar i expandir, com és
SIGAPUNT, que a més s’enriquirà en el futur amb les dades dels SAE a implantar
en les noves concessions de transport públic.

Acció 146.
Ports intel·ligents

Els ports intel·ligents són infraestructures fonamentals per al manteniment
d’una ocupació de qualitat, compatible amb la sostenibilitat mediambiental,
econòmica i social.

Amb la denominació Ports Intel·ligents es recullen totes les accions en l’àmbit de
les tecnologies de la informació i la comunicació i de la innovació tecnològica que
podem englobar en els projectes següents, amb importants connexions i
sinergies entre ells:
▪

MONITORPORT: monitoratge dels ports

▪

REMOTEPORT: explotació remota

▪

CLIENTPORT: sistemes de suport i interacció amb l’usuari dels ports

▪

COMUNIPORT: sistemes de comunicacions
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▪

CONTROLPORT: sistema de centralització

▪

Sistemes de monitoratge de la descarbonització dels ports i de la implantació
d’energies renovables

LÍNIA ESTRATÈGICA 45.
AUGMENT DE LA INTERLOCUCIÓ ENTRE ADMINISTRACIÓ I AGENTS DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓ PER A FACILITAR L’OBRA PÚBLICA COM A SECTOR FONAMENTAL EN LA
RECUPERACIÓ ECONÒMICA

Acció 147.
Constitució del Fòrum per al Desenvolupament d’Infraestructures i Edificis
Sostenibles

Es constituirà un Fòrum per al Desenvolupament d’Infraestructures i Edificis
Sostenibles com a punt de trobada entre els agents socials representatius del
sector per a millorar la gestió dels projectes d’infraestructura de caràcter
estratègic i d’interés general a la Comunitat Valenciana.

Amb la constitució d’aquest fòrum, es defineix un marc de trobada estable en la
qual s’establiran diferents grups de treball en què participaran els agents socials
implicats (patronal, sindicats, universitats, experts, Administració pública, etc.)
segons les temàtiques, amb l’objectiu de desenvolupar projectes de transport,
mobilitat, infraestructures i edificació sostenibles amb consens i amb capacitat
d’accedir a fonts de finançament europees i privades en un marc regulador segur
i amb garanties jurídiques.
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S’establirà una llista d’infraestructures amb alt valor afegit amb la finalitat
d’accelerar els projectes d’inversió pública que estiguen en fase avançada i
tinguen com a objectiu la recuperació econòmica i la descarbonització del
transport.

L’impuls compartit entre les administracions públiques, els agents econòmics i
socials i la societat civil organitzada són claus per a desenvolupar de manera
adequada una planificació estratègica de les polítiques públiques i potenciar la
competitivitat empresarial.

Acció 148.
Reforç de la col·laboració publicoprivada

El bon funcionament de les relacions publicoprivades és clau per a l’assoliment
de les finalitats perseguides per les polítiques en els serveis públics.

El saber fer de cada una de les parts en els seus diferents àmbits, la possibilitat
de considerar vies de finançament addicionals, així com l’interés general per a
millorar l’eficàcia i agilitat en el sector públic, són elements clau i fonamentals en
aquestes col·laboracions.

L’eficàcia, l’eficiència, la transparència, la competència i la dació de comptes són
la base de criteris objectius sobre els quals han d’assentar-se aquests
instruments, ja que la col·laboració publicoprivada ha de ser una peça
fonamental en l’objectiu de la reconstrucció de la Comunitat Valenciana.
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S’impulsarà la col·laboració publicoprivada de projectes en matèria d’obres
públiques, habitatge i desenvolupament econòmic, per a treballar conjuntament
per a posar en marxa algunes infraestructures i algunes accions que servisquen
l’interés general.

Acció 149.
Impuls i captació de fons europeus

L’impuls de la inversió pública en infraestructures sostenibles és un element clau
en l’etapa de recuperació econòmica de la Comunitat Valenciana.

En els pròxims mesos, és fonamental conéixer i ser capaços d’accedir a fonts de
finançament addicionals als pressupostos autonòmics o estatals. En aquest
sentit, els projectes europeus poden permetre atraure el finançament necessari
per a posar en marxa projectes de desenvolupament del territori.

Per això, resulta imprescindible identificar i seleccionar les convocatòries obertes
a finançament comunitari, potenciar la recerca de socis i ser capaços d’adequar
les idees de projecte local a les prioritats comunitàries amb l’objectiu de captar
fons a nivell europeu.

Així mateix, l’impuls de la col·laboració a Europa renovarà el contacte amb
organitzacions i institucions de caràcter internacional, potenciant la imatge de la
Comunitat Valenciana en les institucions europees, així com la creació d’espais
per a l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques innovadores amb els socis.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 46.
LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL EN LA RECONSTRUCCIÓ COM A GARANTIA DE
SOSTENIBILITAT (MEDIAMBIENTAL, ECONÒMICA I SOCIAL)

Acció 150.
Agenda Urbana Valenciana, complement de l’Estratègia Territorial de la Comunitat
Valenciana

El Consell ha començat l’elaboració de l’Agenda Urbana Valenciana, en
compliment dels compromisos internacionals de la Comunitat Valenciana amb
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, i un
dels seus principals objectius és la consecució de ciutats i assentaments urbans
inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

La Comunitat Valenciana és un dels espais europeus amb major percentatge de
població urbana, per damunt del 80 %, i que compta amb un sistema urbà molt
característic pel manteniment d’unes ciutats mitjanes que compleixen un paper
crucial per a la prestació de béns i serveis al món rural i per a la millora de
l’equilibri territorial.

La frontera urbà-rural, no obstant això, no és nítida i hi ha realitats molt
complexes que requereixen tractaments adequats, ja que, a més, la ciutat és
altament dependent del territori en el qual s’insereix.
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En definitiva, tots aquests processos adquireixen unes característiques singulars
a la Comunitat Valenciana, que requereixen l’elaboració d’una Agenda Urbana
pròpia.

L’AUV s’estructurarà al voltant de sis eixos principals, que són:
▪

Economia urbana: dins d’aquest bloc temàtic els continguts fan referència,
entre altres aspectes, als districtes urbans d’innovació i atracció de talent, el
turisme intel·ligent i sostenible, les noves tecnologies i els sectors disruptius,
la creativitat i la indústria cultural, l’economia col·laborativa i la
responsabilitat corporativa.

▪

Territori i ciutat: dins d’aquest bloc temàtic els continguts fan referència,
entre altres aspectes, a una nova relació entre els diferents sistemes
d’assentaments urbans, l’impuls a les ciutats mitjanes i equilibri territorial, a
la connectivitat ecològica i territorial, als riscos naturals i induïts inclòs el
canvi climàtic, i en els models urbans i territorials sostenibles.

▪

Governança urbana: dins d’aquest bloc temàtic els continguts fan referència,
entre altres aspectes, a la transició digital i l’agilitació i simplificació
administrativa, els governs en xarxa, els nous instruments financers, a la
participació ciutadana i la transparència administrativa.

▪

Qualitat urbana i salut: dins d’aquest bloc temàtic els continguts fan
referència, entre altres aspectes, a la resiliència i el metabolisme urbà, la
sobirania alimentària, la qualitat de l’aire, de l’aigua i l’emissió de residus,
l’energia distribuïda i les xarxes intel·ligents, les zones verdes i espais lliures i
als ecosistemes urbans.

▪

Dret a la ciutat i a l’habitatge: dins d’aquest bloc temàtic els continguts, entre
altres aspectes, fan referència a les polítiques inclusives, la millora de barris,
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el tractament dels espais públics, la seguretat i la justícia social i la igualtat de
gènere.
▪

Ciutat connectada: dins d’aquest bloc temàtic els continguts, entre altres
aspectes, fan referència al transport públic sostenible, les ciutats
intel·ligents, la mobilitat com a servei, la logística urbana i la descarbonització
del transport.

A pesar de no tindre rang de norma, les directrius de l’AUV es traslladaran a
l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, instrument de compliment
obligat en l’elaboració del planejament i que preveu la seua revisió per al 2021.

Una altra dimensió de l’elaboració de l’Agenda és que proporciona un marc als
municipis que començaran seguidament aquest camí, qüestió fonamental si
tenim en compte que el finançament europeu està cada vegada més lligat a la
consecució dels objectius marcats en les agendes regionals i locals.

Acció 151.
Ciutats resilients i accessibles a tota la ciutadania

Amb la finalitat de treballar en la consecució dels objectius que marquen el
naixement de l’Agenda Urbana Valenciana, es proposen diverses mesures que
impulsen figures ja existents en la nostra legislació:
▪

Programes de difusió i posada en marxa de la figura de l’agent edificador i de
l’agent rehabilitador per a impulsar accions en solars que hagen excedit els
terminis per a edificar establits en la llei, i en el planejament i en edificis els
propietaris dels quals han abandonat la seua obligació de conservació.
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▪

Pla de dignificació de les vores urbanes que constitueixen els espais de
transició entre els nuclis urbans i l’entorn rural: sistemes de drenatge
sostenible, generació de zones d’ombra, creació d’horts urbans, passejos
ciclistes i per als vianants, etc.

▪

Impuls de la rehabilitació del patrimoni edificat i facilitació del seu ús públic
dotacional a través de convenis. Els efectes, acordades les opcions de
rehabilitació i cessió amb exempció del lloguer a favor de l’Administració
rehabilitadora, o l’activació de la figura d’agent rehabilitador per part de
l’Administració per un període de temps igual o superior a l’equivalent del
cost de la inversió dels immobles rehabilitats per l’Administració, permetrien
disposar de locals per a cobrir les necessitats immediates per a acollir en les
condicions exigides per al distanciament interpersonal mentre facen falta
mesures preventives en matèria de COVID, que pot també ser positiu a llarg
termini si la situació de crisi i postcrisi ho aconsella.

▪

Coordinació de programes de minimització de l’impacte mediambiental de
nuclis d’habitatges irregulars en sòl no urbanitzable, sòl urbà i sòl
urbanitzable no urbanitzat. L’impuls d’aquest mecanisme previst en la llei
permetria contribuir a la generació del llocs de treball vinculats al sector de
la construcció, necessaris per a executar les exigències d’aquests processos.

▪

Coordinació de programes municipals de:

▪

Construcció de xarxes separatives de clavegueram i subministrament d’aigua
i millora de les existents a través de la innovació per a aconseguir una gestió
eficaç.

▪

Minimització del perill d’inundació i creació de tanques de tempesta.

▪

Integració de barris perifèrics.

▪

Eliminació de barreres arquitectòniques per a avançar en la ciutat inclusiva.

▪

Urbanisme tàctic per a l’ampliació dels espais per a vianants i usos socials.

▪

Reforestació i renaturalització urbana.
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▪

Impuls a la creació de districtes d’innovació. Es tracta d’un objectiu de més
llarg termini però la competitivitat a escala global passa necessàriament per
l’impuls als districtes innovadors urbans, que s’han de superposar en un
mateix àmbit territorial amb tres condicions:
o Concentració de talent i institucions innovadores.
o L’establiment de xarxes d’innovació entre els actors locals i a
escala internacional.
o Un mitjà urbà de proximitat que al mateix temps tinga una
elevada connectivitat amb altres nusos d’innovació.

Tot això dins d’un projecte urbà d’elevada qualitat, l’existència d’espai adaptat a
les demandes dels professionals creatius, concentració d’equipaments
d’investigació, etc. Cal analitzar el potencial de les grans ciutats valencianes i
potenciar les que ja estan en marxa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 47.
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: ENCAIX DEL MODEL SOCIOECONÒMIC I TERRITORIAL. LA
INFRAESTRUCTURA VERDA I LA RELOCALITZACIÓ INDUSTRIAL

La planificació i les accions que es preveuen en el territori s’han de mesurar en
termes de resiliència i sostenibilitat. Només així serem capaços d’afrontar una
vertadera reconstrucció que ens permeta, més enllà d’eixir de la crisi, enfortirnos i preparar-nos davant reptes coneguts, com els provocats per aquesta
pandèmia o la crisi climàtica, i altres de sobrevinguts davant els quals hem de
mostrar una gran capacitat d’adaptació.
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Acció 152.
Plans d’acció territorial del sistema rural de la Comunitat Valenciana

Es tracta d’elaborar i aprovar els plans d’acció territorial (PAT) d’agrupacions de
municipis del sistema rural valencià, els quals poden ser agrupats per comarques
tradicionals o per àmbits que tinguen un significat real en termes
d’infraestructura verda, socials i econòmics.

Són PAT de gran escala i la seua elaboració permetrà que aquests municipis
disposen del seu pla general estructural, amb una visió territorial més completa
i més adaptada a les seues necessitats específiques.

Aquests PAT inclouen mecanismes de compensació intermunicipal i són la base
per a l’avaluació dels serveis ambientals que aquests municipis produeixen per
al conjunt de la societat.

S’incorporaran en aquests PAT criteris per a la mitigació i adaptació al canvi
climàtic que permeten avaluar les repercussions dels efectes del canvi climàtic
en els serveis ambientals que aquests municipis produeixen, especialment
referits a la disponibilitat de recursos hídrics o a la vulnerabilitat dels ecosistemes
forestals.

Com a exemple, l’aprovació d’un PAT implica l’exempció de DIC i plans especials
en el sòl no urbanitzable zonificat en aquest, la qual cosa permetria una reducció
de costos i temps per a la implantació d’usos i activitats en el seu àmbit i facilita
la relocalització d’activitats econòmiques.
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Aquests PAT estructurals es podrien completar amb l’ordenació detallada de
cada un dels municipis bé a través de les mateixes administracions locals o amb
la col·laboració de les diputacions, les quals ja han manifestat la seua
predisposició a contribuir a amplificar l’agilitat d’actuació en les poblacions
beneficiades. D’aquesta manera, els municipis podrien tindre el seu planejament
en vigor en un temps significativament més curt.

En una primera fase, s’estaria en disposició d’actuar en el Racó d’Ademús, l’Alt
Millars i la Muntanya d’Alacant (àmbit Aitana).

Acció 153.
Plans d’acció territorial integrats d’àmbits metropolitans i funcionals

Es tracta d’elaborar i aprovar els plans d’acció territorial (PAT) de les àrees
funcionals de València, Castelló, Alacant-Elx, el Baix Segura i les comarques
centrals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’establir un model
territorial equilibrat, dissenyant una infraestructura verda que permeta l’òptima
producció de béns i serveis ambientals per part del territori, un sistema de ciutats
resilients i molt equipades i una mobilitat sostenible eficient i connectada amb
els usos del territori. Tot dins d’una nova cultura de cooperació entre el món
rural i l’urbà.

Com en els anteriors, aquests PAT tenen efectes positius a curt, mitjà i llarg
termini en el creixement econòmic i en la creació d’ocupació, ja que facilitarien i
agilitarien la implantació d’activitats econòmiques de manera ordenada en el
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territori, atenent raons estratègiques i d’interés general. Entre altres avantatges,
permetrien:
•

L’agilitació dels tràmits burocràtics per a la implantació immediata d’usos i
activitats en el territori, ja que la correcta zonificació del sòl permet eximir
de declaracions d’interés comunitari o de pla especial, que són figures de
tramitació costosa, ja que la capacitat d’acolliment del sòl no urbanitzable ja
ha sigut avaluada i ordenada pel PAT.

•

La identificació de sòls industrials i terciaris urbanitzats i no edificats en
posicions estratègiques del territori susceptibles de respondre a les
demandes dels agents econòmics que requereixen sòls adequats a les
necessitats de la logística, o de la relocalització industrial.

•

La identificació, selecció i reserva dels sòls no urbanitzables més idonis per a
l’activitat econòmica (industrial i terciària) per raons de la seua accessibilitat,
capacitat de connexió en transport públic, proximitat a equipaments
d’excel·lència, etc. i la potenciació dels mercats agrícoles de proximitat.

Aquests PAT deixen el camí obert a l’establiment d’una governança
metropolitana eficient i estalviadora de recursos, en línia amb les societats
europees més avançades.

Acció 154.
Adaptació a les noves necessitats de la logística regional

Es tracta d’identificar i analitzar sòls adequats per a l’activitat logística i els seus
serveis complementaris, tot dins d’un model en el qual el sistema just in case
guanyaria terreny al just in time. Això suposa més emmagatzematge de
productes i estancament del cross-docking.
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En el cas de la Comunitat Valenciana, i aprofitant el treball dels PAT,
s’identificaria el sistema de sòls més adequat per a la satisfacció d’aquestes
demandes, que tenen diverses escales, en un radi màxim de 45’ als centres de
les metròpolis. En aquest pla s’ha d’incloure la logística d’última milla amb
vehicles més sostenibles, buscant la descarbonització del transport i els serveis
urbans de reciclatge, reparacions i centres de barri.

Una vegada identificats i reservats aquests sòls, es podran desenvolupar per
mitjà de figures de la LOTUP que permeten de manera excepcional adaptar els
estàndards d’urbanització a les necessitats específiques d’aquests sectors.

Aquesta mesura requereix una forta col·laboració publicoprivada tant a l’hora de
definir les necessitats com a l’hora d’executar-les. En aquest cas també
s’inclouen els centres de suport en l’activitat logística com els centres de
transport que permeten aparcaments de vehicles pesants amb serveis
complementaris.

Acció 155.
La infraestructura verda

D’acord amb la Unió Europea, “invertir en infraestructura verda té molta lògica
des del punt de vista econòmic: una única superfície de terra pot oferir múltiples
beneficis si els seus ecosistemes estan sans”. Així, a més dels evidents efectes
positius de caràcter mediambiental que aporta, com puga ser la mitigació de
l’efecte illa de calor, la infraestructura verda contribueix a la diversificació de les
economies locals, crea ocupació tant qualificada com no qualificada, aporta valor
a la propietat, distinció local, millora les oportunitats d’oci i turisme cultural
sostenible.
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Amb aquesta finalitat, hi ha diverses accions susceptibles de rebre fons europeus
que poden contribuir a desenvolupar-la:
•

La Via del Litoral: elaboració dels programes de paisatge exigits pel Pla d’acció
territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) amb la finalitat de
fixar el traçat d’un recorregut no motoritzat al llarg de tot el litoral valencià
capaç de vertebrar una infraestructura verda i un litoral resilient que
afavorisca l’ús públic i accessible d’aquest.

•

Infraestructures verdes en camins de l’aigua: fomentar la recuperació de les
infraestructures hídriques que contribueixen de manera activa i efectiva en
el drenatge superficial, especialment en les zones prèvies i àmbits afectats
per perillositat d’inundació.

•

Pla de revaloració de camins històrics: localització, identificació, recuperació
i

reconnexió

de

traçats

històrics

per

la

seua

transcendència

historicopatrimonial, etnològica, paisatgística, etc.

LÍNIA ESTRATÈGICA 48.
L’ADMINISTRACIÓ AL SERVEI DE LES PERSONES: MODERNITZACIÓ, DIGITALITZACIÓ I
AGILITACIÓ DE TRÀMITS EN MATÈRIA D’URBANISME I PAISATGE

Cap a un urbanisme productiu i sostenible. Aquesta agilitació, unida en la
planificació territorial, és necessària perquè l’urbanisme sostenible pot ser, a
més, productiu en coherència amb el model socioeconòmic. Un urbanisme, en
definitiva, al servei de les persones.
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Acció 156.
Pla d’actuació per a l’agilitació dels procediments administratius urbanístics 2020,
Pla AGILITA URBANISME-PAU.

Té com a objecte aconseguir l’estructura necessària perquè l’urbanisme a la
Comunitat Valenciana agilite els seus procediments de tramitació a partir del
2021.

Es pretén agilitar la tramitació d’expedients urbanístics amb la creació d’eines de
suport, tant per als redactors dels documents urbanístics i promotors com dels
tècnics informants de l’Administració en general, i les administracions sectorials
en particular, a través de les activitats següents:
▪

Agilitació a través de l’elaboració de guies i suport a les unitats
administratives.

▪

Modernització en la gestió i tramitació d’instruments de planejament
urbanístic a través de dues eines d’ajuda:

-

GUIA-T: elaboració dels informes sectorials i la seua tramitació.

-

TÀCTICA: tramitació d’expedients de planejament i declaracions d’interés
comunitari.

Acció 157.
Sistema d’agilitació en l’atorgament de llicències

El Decret 62/2020, del Consell, pel qual es regulen les entitats col·laboradores de
l’Administració en la verificació i control de les actuacions urbanístiques (ECUVS),
és un sistema d’habilitació, funcionament, registre de les entitats col·laboradores
per a l’exercici de les funcions de verificació de la integritat documental tècnica i
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del compliment de la normativa, i l’adequació de les obres i control en els
procediments d’intervenció municipal d’obres.

La falta de personal funcionari no contribueix a millorar els temps de resposta de
l’Administració local en matèria d’atorgament de llicències urbanístiques. Aquest
sistema a què es poden acollir possibilita altres mecanismes que agiliten tràmits
i alleugerisquen el treball municipal mentre els ajuntaments no es puguen dotar
del personal necessari que els permeta reduir els temps de resposta per a la
concessió de llicències.

Acció 158.
Agilitació cartogràfica d’expedients en tramitació

S’exigirà la digitalització cartogràfica georeferenciada de totes les actuacions
proposades en els expedients tramitats en la DG d’Ordenació del Territori i
Paisatge, per a superposar-les en el mateix visor on el personal tècnic comprova
les afeccions existents i facilitar les tasques de supervisió i emissió d’informes.

La millora serà immediata, tant en l’oferta d’una informació actualitzada
setmanalment com els efectes en la ràpida emissió d’informes, que serà molt
més senzilla.

Acció 159.
Cartografies del canvi climàtic

Es tracta d’elaborar i posar a la disposició de qualsevol persona interessada, a
través del visor de l’ICV, cartografies analítiques dels serveis ambientals que ens
proveeixen diferents àrees del territori.
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La utilitat d’aquestes cartografies, a més de facilitar un coneixement més precís
i científic del territori que ha orientat el disseny de la infraestructura verda i a
ordenar el territori en funció del major potencial que puga representar en
diferents àmbits, pot servir per a documentar i justificar les peticions de
finançament i col·laboració que puguen traslladar-se a la Unió Europea.

Aquestes cartografies no serien únicament per a detectar valors ecosistèmics,
sinó també per a conéixer la vulnerabilitat real del territori, i contribueix a
planificar estratègies de resiliència i plans d’emergència amb més precisió.

Es compta ja amb cartografia de permeabilitat del sòl i de les zones prioritàries
per a la recàrrega d’aqüífers.

Acció 160.
Agilitació de la consecució d’un nou model energètic basat en les energies
renovables

La reconversió del model energètic és capital per a la nostra societat des del punt
de vista mediambiental i econòmic. Afavorir aquesta transformació a nivell
territorial de manera ordenada d’acord amb la capacitat d’assimilació del
territori és un dels objectius que es persegueix amb:
▪

Decret per a l’impuls de les energies renovables: el Consell treballa ja en un
decret que regule la implantació, de manera ordenada i planificada,
d’instal·lacions

generadores

d’energies

renovables

amb

l’objectiu

d’aconseguir els compromisos en matèria de transició energètica i fomentar
l’economia verda com a alternativa de sostenibilitat.
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▪

Coordinació de plans solars de municipis: consistents en l’aprofitament de
dotacions i espais lliures no utilitzats per a instal·lació de plaques
fotovoltaiques per a subministrament d’energia renovable a l’enllumenat
públic i per a punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

LÍNIA ESTRATÈGICA 49.
ENFORTIR LA POSICIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN LA CADENA DE VALOR

Tal com s’ha apuntat, és ben sabut que les persones productores i treballadores
ocupen l’anella més dèbil dins de l’anomenada cadena alimentària i que aquesta
circumstància compromet seriosament la seua rendibilitat. Així les coses, resulta
necessari enfortir la seua posició en els mercats, un objectiu que requereix
actuacions en diversos fronts i un dels més rellevants és el capítol normatiu.

Acció 161.
Millora de la Llei de la cadena alimentària

Elaborar propostes en el marc del debat actual sobre l’avantprojecte de llei per a
la millora de la cadena alimentària amb la finalitat de reforçar al màxim la posició
dels productors, així com vetlar per la importància del reconeixement de la
singularitat agrària valenciana, amb una important presència del sector
cooperatiu.
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Acció 162.
Elaboració d’un estudi per a aclarir els costos de producció

Anàlisi a escala autonòmica dels costos del sector productor agropecuari
valencià. Per a això, s’elaborarà un estudi científic i transparent de costos per a
convertir-se en una eina per a la negociació en les anelles de la cadena.

Acció 163.
Foment de les bones pràctiques en la contractació agroalimentària

Posada en valor i plans específics per a la difusió del Codi de Bones Pràctiques
Mercantils en la Contractació Agroalimentària.

Acció 164.
Activar mesures de gestió davant crisis de mercat

La Unió Europea compta amb mecanismes per a actuar en situacions
excepcionals de crisis de mercat que afecten un determinat producte agrari.
Aquests mecanismes han de posar-se en marxa amb la màxima agilitat i,
sobretot, comptar amb fons suficients per a garantir la seua eficàcia.

Resulta, per tant, prioritari activar mesures de gestió de crisi quan la situació ho
requerisca tant a través dels fons de crisi previstos per la PAC com a través de
fons nacionals, com els sol·licitats per la Conselleria d’Agricultura per a
contrarestar l’impacte sobre el sector primari de la crisi sanitària desencadenada
per la COVID-19.
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Acció 165.
Posada en marxa d’una assegurança de costos/ingressos agraris

Les denominades assegurances de mercat o de costos constitueixen una eina al
servei dels agricultors de la qual disposen alguns dels països més avançats del
món.

Es tracta de sondejar, tant a nivell estatal com comunitari, les millors opcions per
a implementar, en el marc de l’actual sistema d’assegurances agràries, una nova
opció contractual que permeta als interessats cobrir-se de les situacions de risc
que comporten determinades conjuntures comercials per als seus marges de
rendibilitat.

Acció 166.
Foment de la responsabilitat sociolaboral

Fomentar la responsabilitat sociolaboral del sector agroalimentari en el marc
laboral adequat a través del diàleg entre organitzacions empresarials i sindicals
del sector agroalimentari.

Acció 167.
Mesa de la Cadena Agroalimentària

Propiciar el diàleg i consens entre agents econòmics i socials i administracions
públiques per a aportar junts solucions davant els debats reguladors que afecten
la cadena impulsant, entre altres, la Mesa de la Cadena Agroalimentària.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 50.
PROMOCIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS VALENCIANS

L’agricultura valenciana s’ha caracteritzat des de sempre per la seua clara vocació
comercial, de tal manera que la posada en valor dels nostres productes per mitjà
de la difusió de les seues qualitats constitueix un element essencial de cara a
millorar la seua comercialització i la seua visibilitat en els mercats.

Acció 168.
Campanyes de difusió a través de la marca “Molt de gust”

Campanyes de promoció i difusió dels productes valencians a través de la marca
“Molt de gust”, creada per la Conselleria per a impulsar i generar una major
atracció cap als productes de qualitat diferenciada i l’agricultura ecològica de la
Comunitat Valenciana. Així, aquest segell representa les 20 figures de qualitat
agroalimentària diferenciada de la Comunitat Valenciana, és a dir, 11
denominacions d’origen protegides (DOP), cinc indicacions geogràfiques
protegides i quatre indicacions específiques de begudes espirituoses.

Acció 169.
Suport a les DO i a les IGP

Suport a les denominacions d’origen (DO) i indicacions d’origen protegides (IGP),
vetlant per protegir els seus interessos i promoure els seus objectius. La
Conselleria aposta fermament pels productes de qualitat agroalimentària
diferenciada com a posada en valor de les premisses d’identitat, qualitat i
distinció d’un model alimentari propi que aglutina valors i atributs com la
seguretat, la traçabilitat, la cultura o la gastronomia.
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Acció 170.
Potenciació de l’agricultura de proximitat

L’anomenada agricultura de proximitat o quilòmetre zero està guanyant
rellevància i protagonisme entre els consumidors perquè les seues produccions
es caracteritzen per la immediatesa, la proximitat i la qualitat, al mateix temps
que contribueixen de manera substancial al desenvolupament de les economies
locals i a l’establiment de sinergies.

El foment, per mitjà de plans específics i a través de la seua presència en fires i
mercats, d’aquests models productius de proximitat forma part de les estratègies
que han de dur-se a terme com una de les vies per a incrementar el valor afegit i
la rendibilitat dels productes agroalimentaris valencians.

Acció 171.
Mesures per a reactivar el canal Horeca

Restaurants, hotels i cafeteries formen el denominat canal Horeca, que s’ha vist
durament colpejat per les mesures de confinament decretades per a combatre
l’expansió de la COVID-19. La Conselleria d’Agricultura ha concedit ajudes directes
per valor de més de 7,3 milions d’euros als productors que subministren les seues
mercaderies a aquest canal o d’altres punts de venda directa per a contrarestar
l’impacte negatiu que el tancament forçós de l’hostaleria ha tingut sobre les
seues vendes.
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Acció 172.
Suport a les confraries de pescadors

Les 21 confraries i comunitats de pescadors existents a la Comunitat Valenciana
han rebut subvencions per una quantia superior als 330.000 euros amb càrrec a
la línia d’ajudes a entitats comercialitzadores de productes pesquers afectats pel
coronavirus.

A més, aquest suport es veu igualment reflectit en el diàleg constant que
l’Administració autonòmica manté amb els responsables del sector pesquer per
a vetlar pels seus interessos, contribuir a la persecució dels seus objectius i buscar
solucions conjuntes.

Acció 173.
Pla per a la promoció del peix valencià de costa

Promoció del consum del peix de les costes valencianes, a través de la posada en
valor del producte fresc, saludable, sostenible i de proximitat, així com d’ajudes
per a fomentar la comercialització i la transformació cap a la pesca i l’aqüicultura
sostenibles.

Acció 174.
Fomentar la creació d’empreses aqüícoles

El desenvolupament de l’aqüicultura està experimentant un auge creixent durant
els últims temps com a alternativa a la sobreexplotació pesquera dels mars i per
això és important que la Comunitat Valenciana siga capaç de posicionar-se en una
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activitat que està cridada a seguir experimentat un important desenvolupament
de cara al futur.

LÍNIA ESTRATÈGICA 51.
DEFENSA DE POLÍTIQUES COMERCIALS BASADES EN CRITERIS DE RECIPROCITAT

El comerç agroalimentari es troba cada vegada més globalitzat i en aquest context
resulta fonamental establir unes certes regles del joc que impedisquen greuges
comparatius i situacions de clar desavantatge i competència deslleial com les que
tant es repeteixen actualment.

Acció 175.
Posicionament del camp valencià en les negociacions

En els àmbits estatal i comunitari, exigir que s’apliquen criteris de plena
reciprocitat (fitosanitària, laboral, social...) en els tractats comercials amb tercers
països, com també que abans d’aprovar aquests acords es realitzen estudis
d’impacte sobre aquests.

Acció 176.
Accés a mercats

Programes d’actuació per a solucionar els problemes d’accés a certs mercats,
especialment a Rússia, una destinació important i tancada per als nostres
productes des que es va decretar el veto.
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Acció 177.
Protocols fitosanitaris d’exportació

Accelerar les negociacions per a la firma de protocols fitosanitaris d’exportació a
tercers països.

Acció 178.
Nous mercats

Desenvolupar plans de recerca i exploració de nous mercats on els nostres
productes agroalimentaris troben plaça.

LÍNIA ESTRATÈGICA 52.
DESENVOLUPAMENT DE MESURES ESTRUCTURALS EN L’AGRICULTURA VALENCIANA

Les insuficiències estructurals derivades tant de les reduïdes dimensions de les
explotacions agràries com de l’elevada atomització de les seues estructures
econòmiques constitueixen un llast que cal superar a fi d’afavorir la concentració
de l’oferta, reduir els costos de producció i disposar d’unitats productives
rendibles.

Acció 179.
Impuls de la Llei d’estructures de la Comunitat Valenciana

La Llei d’estructures agràries va dirigida a la millora de les estructures agràries a
la Comunitat Valenciana amb la finalitat de garantir la viabilitat i sostenibilitat del
sector agrari. La falta de competitivitat del sector agrari valencià per debilitats
estructurals és un problema que s’ha arrossegat durant dècades. Per a això,
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aquesta llei inclou una sèrie d’instruments innovadors que pretenen incrementar
la dimensió física i empresarial de les explotacions agràries de la Comunitat
Valenciana.

Entre aquests instruments, es posarà en marxa la Xarxa de terres, consistent en
una xarxa de terres que en l’actualitat no s’estan cultivant i que es posaran a la
disposició dels agricultors perquè incorporen terrenys a les seues explotacions.
D’aquesta manera, es recuperen terres que no estaven en producció al mateix
temps que els agricultors incrementen la dimensió física de la seua explotació.

S’iniciarà la selecció i formació d’“agents dinamitzadors”, que són persones o
entitats que s’encarregaran de facilitar els processos de millora estructural i de
gestió de les explotacions agràries en els àmbits territorials específics i difondran
els instruments i les oportunitats derivades d’aquesta llei.

S’implementaran plans de reestructuració i reconversió col·lectius, que
agruparan productors agraris per a fomentar l’ús en comú dels mitjans per a la
realització d’activitats agràries i altres iniciatives que li afigen valor.

Finalment, i també en el marc d’aquesta llei, s’elaborarà un programa de
reestructuració i reconversió de la citricultura valenciana.

Acció 180.
Posada en marxa i desenvolupament de l’Estratègia Valenciana del Regadiu

El regadiu representa la major part de la producció agrària valenciana i del valor
afegit brut del sector agrari. En l’actualitat, la superfície de regadiu està
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estabilitzada globalment a la Comunitat Valenciana, si bé presenta un
comportament diferent en les diferents comarques.

El canvi climàtic i el dèficit hídric que aquest comporta fa necessari incrementar
–encara més– els esforços en estalvi d’aigua. També l’estalvi d’energia és un dels
factors necessaris per a garantir la sostenibilitat del regadiu a llarg termini.

L’Estratègia Valenciana de Regadius es configura com l’instrument de planificació
de caràcter sectorial que ha de guiar la inversió pública i privada en matèria de
regadius a la Comunitat Valenciana fins a l’any 2040.

Acció 181.
Plans de millora de la competitivitat d’explotacions ramaderes

L’evolució dels mercats, amb noves demandes i preferències del consumidor
respecte a tipologies de productes o estàndards de qualitat; les polítiques davant
del canvi climàtic i les exigències legals de la UE fan necessària la introducció de
canvis i millores en les explotacions ramaderes.

Per aquest motiu, a través de la posada en marxa de plans de millora de la
competitivitat d’explotacions ramaderes s’afavoriran inversions per a la renovació
d’instal·lacions, equips i infraestructures d’aquestes explotacions, dirigides a la
millora de les condicions d’higiene, salubritat i bioseguretat; adaptació a
condicions de benestar animal, sostenibilitat i reducció d’impactes ambientals
produïts per la mateixa activitat ramadera, així com la reducció dels costos de
producció i millora de la qualitat del producte final.
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Acció 182.
Ajudes a la inversió en explotacions agràries

Les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana requereixen una
modernització a fi de millorar la seua viabilitat i garantir la seua sostenibilitat.
Aquesta modernització ha de produir-se per mitjà de la introducció de millores
tècniques que permeten augmentar la seua rendibilitat, optimitzar l’ús eficient
dels recursos hídrics i energètics i incrementar la qualitat de la producció a més
d’adaptar l’oferta a les tendències globals de consum.

A aquest efecte, es posa a la disposició del sector una sèrie d’ajudes a la inversió
en explotacions agràries, subvencionant actius físics de tal manera que s’assegure
la viabilitat econòmica futura de l’explotació.

Millorar la competitivitat evitant la introducció de costos o taxes que afecten
directament la competitivitat de les empreses de la cadena i indirectament la
capacitat de consum.

Acció 183.
Avançar en el desenvolupament del projecte per a impulsar l’agricultura ecològica

Després de l’èxit del I Pla valencià de producció ecològica, és moment d’aprofitar
el seu impuls i avançar en la implantació de l’agricultura ecològica a la Comunitat
Valenciana. No hi ha dubte que es tracta d’una via per a incrementar el valor
afegit del producte primària i, amb això, el preu percebut pel productor, al mateix
temps que s’aposta per un tipus d’agricultura respectuosa amb el medi ambient.
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Es presentarà el II Pla valencià de producció ecològica que, d’acord amb el seu
antecessor, presentarà una sèrie de mesures per a continuar incrementant la
superfície i producció ecològica.

Acció 184.
Actuacions en el marc del desenvolupament rural

El sector agrari es desenvolupa majoritàriament en un entorn rural, per la qual
cosa es fa necessari posar en marxa una sèrie d’actuacions en aquest marc:
•

Es dissenyarà un pla de formació, informació i assessorament específic
adaptat a les necessitats dels municipis amb l’objectiu de fomentar les
pràctiques agroecològiques.

•

Creació de cooperatives i entitats d’economia social.

•

Canals curts de comercialització i l’ús del territori i gestió del sòl.

•

Es donarà suport a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament
rural per a promocionar la implantació de polítiques actives d’ocupació
relacionades amb el medi rural i el sector agroalimentari.

•

S’augmentarà la dotació dels fons Leader.

•

S’activaran i milloraran les oficines comarcals com a elements dinamitzadors
i vertebradors del territori.

LÍNIA ESTRATÈGICA 53.
ACTUACIONS PER A MILLORAR LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR AGRARI

La incorporació gradual a l’activitat agrària de la investigació i els avanços
tecnològics s’està convertint en un aliat cada vegada més indispensable per a
augmentar el grau de competitivitat del sector.
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Acció 185.
Reforçar el paper de l’IVIA en matèria d’investigació

L’IVIA és el centre d’investigació agrari més important de la Comunitat Valenciana
i un increment en la seua dotació de mitjans materials i humans redundarà en
millores d’innovació en el sector agrari valencià.

Acció 186.
Impulsar la modernització, tecnificació i capacitat tecnològica dels agricultors i
indústries agroalimentàries

La introducció de noves tecnologies, com l’agricultura de precisió o la
digitalització, és crucial en la millora de la competitivitat tant en el sector agrari
com en la indústria agroalimentària. La innovació és, sens dubte, l’única via per a
afrontar els reptes d’augmentar la productivitat, millorar l’eficiència i orientar-se
al mercat i al consumidor.

Acció 187.
Millora del coneixement tecnològic i la transformació digital

La formació constitueix un element imprescindible per a aconseguir
competitivitat en qualsevol sector productiu. El sector agroalimentari no és una
excepció, i la millora de la capacitació i qualificació professional dels seus
diferents actors resulta necessària per a poder adaptar-se a un mercat cada
vegada més canviant. D’aquesta manera, la formació professional és
indispensable no sols en matèria de coneixement tècnic-productiu, sinó també
en termes de gestió empresarial i comercial.
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Per això, s’impulsaran plans de formació específics per a empreses, persones
agricultores, ramaderes i treballadores de la cadena agroalimentària, destinats a
impulsar el coneixement tecnològic, així com la formació i adaptació professional
per a la transformació digital de les indústries agroalimentàries apostant per una
formació coordinada i flexible a tots els nivells.

LÍNIA ESTRATÈGICA 54.
DESENVOLUPAMENT DE MESURES PER A RESOLDRE PROBLEMES CONJUNTURALS

Acció 188.
Reparació i millora de camins i infraestructures rurals

Execució dels plans destinats a adequar i reparar les infraestructures i els camins
rurals, amb especial atenció en els termes municipals afectats per la Xylella
fastidiosa.

Acció 189
Reconstrucció dels danys causats per la DANA 2019

La DANA que va assolar la Comunitat Valenciana al setembre de 2019 provocà
importants desperfectes en les infraestructures agràries, especialment a la
comarca del Baix Segura, encara que tampoc es van deslliurar dels seus efectes
devastadors determinats termes municipals de la província de València.

Les obres de reconstrucció finançades per la Generalitat avancen a bon ritme,
prioritzant les infraestructures hídriques previstes a fi que els agricultors puguen
regar amb normalitat i salvar les seues collites.
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Acció 190.
Negociar amb el sector la redistribució dels fons del PDR

La Conselleria d’Agricultura està negociant amb els representants del sector
agrari valencià els criteris per a redistribuir de la manera més adequada i útil per
als interessos del col·lectiu les línies del Programa de desenvolupament rural
(PDR) que no hagen utilitzat la totalitat dels fons de què disposaven.

Acció 191.
Pla estratègic per a reduir els robatoris en el camp

Els robatoris de collita o de materials com el coure que es troba en les
instal·lacions de reg causen considerables pèrdues en el sector i constitueixen
una font d’inquietud permanent. Durant els últims anys s’han dut a terme, tant
en els àmbits autonòmic i municipal com en l’estatal, diverses iniciatives dirigides
a combatre aquest problema.

No obstant això, cal advocar per l’establiment de vies de col·laboració i
coordinació permanents entre totes les administracions implicades a fi de
millorar l’eficiència en la lluita contra la delinqüència en el medi rural.

Acció 192
Pla per al control de la fauna salvatge i danys a explotacions agràries

La proliferació de les poblacions de fauna salvatge a la Comunitat Valenciana ha
propiciat que aquest tipus d’animals troben una font d’alimentació en els cultius,
una circumstància que està causant pèrdues quantioses entre els i les agricultores
afectats.
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També en aquest cas, cal elaborar plans d’actuació específics en el
desenvolupament i la posada en marxa dels quals participen tant les diferents
administracions amb responsabilitat en la matèria com els col·lectius implicats:
agrari, ecologista i de caça.

LÍNIA ESTRATÈGICA 55.
MESURES PER A AFAVORIR EL MEDI AMBIENT I LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

Acció 193.
Aconseguir sinergies entre l’agricultura i el medi ambient

Aconseguir coordinar i aconseguir les sinergies entre l’agricultura i el medi
ambient. En aquest sentit, solucionar problemes com els danys provocats per la
fauna salvatge i la falta de depredadors.

Acció 194.
Contribució de l’agricultura a la prevenció i lluita contra el canvi climàtic

Mesurar i reflectir en línies d’ajuda la contribució de l’agricultura valenciana a la
prevenció i lluita contra el canvi climàtic, en tots els seus aspectes i
preferentment com a embornal de CO₂.

Acció 195.
Energies renovables

Impulsar les energies renovables per a aconseguir l’autosuficiència energètica.
Foment d’aquestes per a introduir-les en el sector agrari, especialment en
regadius.
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Acció 196.
Estudi de la resiliència del nostre territori davant el canvi climàtic

Estudiar la resiliència del nostre territori davant el canvi climàtic per a respondre
amb mesures que puguen minorar el seu impacte sobre la societat valenciana i
els diferents sectors econòmics que es poden veure afectats per aquest.

Acció 197.
Establir sinergies entre zones forestals i agrícoles

Avançar en les sinergies entre zones forestals i agrícoles per a la seua defensa i
millora per tal que siguen un instrument útil per a minorar l’impacte del canvi
climàtic i de les repercussions negatives per a la salut dels valencians.

Acció 198.
Incorporació d’una economia circular a la Comunitat Valenciana

Estudiar els mecanismes i els models necessaris d’incorporació completa d’una
economia circular en la Comunitat Valenciana, en la ciutadania i en les empreses,
Dotar-se, per a això, d’instruments necessaris i realitzar les inversions que ho
possibiliten.

Acció 199.
Impuls de centres propis d’investigació en matèria agrària i mediambiental

Impuls als centres propis d’investigació en matèria agrària i mediambiental
perquè coadjuven a obtindre resultats per a aconseguir els objectius anteriors i
per a la seua aplicació pràctica.
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MESA D’ECONOMIA
LÍNIA ESTRATÈGICA 56.
IMPULSAR LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LES EMPRESES VALENCIANES I EN
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Acció 200.
Introducció de clàusules socials en la contractació pública

▪

Amb la finalitat de millorar la qualitat de la contractació de l’Administració
pública autonòmica.

▪

Dotar d’eines legals les administracions públiques valencianes per a la
introducció de clàusules socials en els seus processos de contractació.

▪

Prioritzar el teixit empresarial autòcton en la contractació pública per a
fomentar l’economia valenciana i els productes i serveis de proximitat.

▪

Avançar en la inclusió social i laboral de col·lectius de la població més
vulnerables i tradicionalment exclosos.

▪

Augmentar la protecció laboral dels i les treballadores, afavorint l’estabilitat
laboral i la millora de les condicions de treball.

Instruments:
▪

Reglament de clàusules socials en la contractació pública.

▪

Guia de clàusules socials en la contractació pública per a les diferents
administracions i organismes públics.

Mesures:
▪

Constitució del Consell Valencià de Responsabilitat Social.
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▪

Debat de la proposta de reglament i les aportacions realitzades en el Grup de
Treball de Responsabilitat i Transparència.

▪

Debat i aprovació de la proposta de reglament i les aportacions realitzades
en el Consell Valencià de Responsabilitat Social.

Acció 201.
Impuls de la responsabilitat social en les empreses valencianes

Objecte:
▪

Afavorir la introducció de la responsabilitat social com a element central de
les empreses en la nova normalitat, especialment quant a les PIME
valencianes.

▪

Establir el marc de treball col·lectiu entre Administració i agents perquè es
dispose d’una proposta quant a la metodologia, indicadors, ponderació i
resultats de la responsabilitat social en les empreses.

▪

Desenvolupar en el marc del Consell Valencià de Responsabilitat Social, així
com en aquesta submesa, els treballs i equips que permeten disposar d’un
calendari i proposta de registre, així com un calendari de la seua posada en
marxa.

▪

Considerar les metodologies estandarditzades sobre responsabilitat social en
les empreses i els ODS per a desenvolupar el diccionari d’indicadors, així com
les etapes i disseny final del registre.

▪

Afavorir la difusió en els territoris (agents econòmics arrelats en el territori i
sectors; ajuntaments) la responsabilitat social de les empreses.

▪

Establir els vincles amb altres iniciatives públiques en la matèria (per
exemple, Reglament de clàusules socials).
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Instruments:
▪

Desenvolupament, per mitjà del decret del Consell, del registre d’entitats
valencianes socialment responsables, especialment quant a les empreses.

▪

En el marc de l’acord i el diàleg social, la Generalitat Valenciana desplegarà
els continguts de la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al
foment de la responsabilitat social, en particular el títol III.

▪

Afavorir les accions públiques i privades (agents socials) de difusió i
acceptació de la responsabilitat social en les empreses com a element que
configure el model productiu valencià en la nova etapa que es comença en el
marc de la reconstrucció econòmica.

Mesures:
▪

Definició marc de treball: Consell Valencià de la Responsabilitat Social i Grup
de Treball de Responsabilitat Social i Transparència.

▪

Definició de calendari.

▪

Revisió de l’esborrany del decret

Acció 202.
Fomentar la transformació social de les empreses valencianes

Objecte:
▪

Desenvolupar nous models empresarials de transformació social en les
empreses, que afavorisquen la sostenibilitat i la competitivitat del teixit
empresarial i del territori.

▪

Fomentar i impulsar la responsabilitat social en el conjunt del teixit
empresarial de la Comunitat Valenciana.

▪

Fomentar models de transformació social que afavorisquen la participació
dels treballadors i treballadores en l’empresa.
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▪

Desenvolupar un laboratori de transformació social i ODS, per a la mesura
dels diferents graus de transformació social en les empreses.

Instruments:
▪

Desenvolupament normatiu de la figura de la participació dels treballadors a
les empreses.

▪

Creació amb suport acadèmic d’un banc de dades i experiències, on mesurar
i acompanyar les empreses en el procés de consecució dels ODS i en la
introducció d’elements de transformació social.

▪

Afavorir les accions públiques i privades (agents socials) de difusió i
acceptació de la responsabilitat social en les empreses com a element que
configure el model productiu valencià en la nova etapa que es comença en el
marc de la reconstrucció econòmica.

Mesures:
▪

Definició marc de treball: Consell Valencià de la Responsabilitat Social i Grup
de Treball de Responsabilitat Social i Transparència.

▪

Definició de calendari.

▪

Revisió d’experiències i desenvolupament normatiu.

LÍNIA ESTRATÈGICA 57.
UNA ADMINISTRACIÓ MÉS TRANSPARENT, MÉS ÈTICA I MÉS OBERTA

Acció 203.
Impuls d’una nova llei de transparència i bon govern

Una llei que establisca les bases per a una bona governança i qualitat
institucional, i que estenga la cultura de la transparència tant en les nostres
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administracions com també en la societat valenciana. Una llei important que
constituïsca el marc integrador del bon govern i la bona administració necessari
per a liderar la recuperació:
▪

Que amplie les garanties per al dret a la informació pública i institucionalitze
la cultura de la transparència en l’Administració, vinculada a una major
eficiència i rendició de comptes.

▪

Que impulse el procés d’obertura i reutilització de les dades públiques per a
aprofitar totes les seues potencialitats, amb l’objectiu d’aconseguir
l’obertura des del disseny i per defecte, fomentant a més la interoperabilitat
i federació de dades i la inclusió de clàusules de dades obertes.

▪

Que pose les bases per a desplegar un sistema d’integritat pública per a
integrar l’ètica pública en tots els àmbits de l’Administració.

▪

Que garantisca la rendició de comptes per mitjà de la planificació estratègica
i l’avaluació, la millora normativa i l’avaluació de les polítiques públiques i els
serveis.

Acció 204.
Desenvolupament d’un sistema valencià d’integritat institucional

Per a reforçar els valors d’ètica pública en les institucions públiques valencianes
i generar confiança en la ciutadania, amb codis de conducta i sistemes de
garantia, difusió, seguiment i avaluació. Es podrà fer especial èmfasi en
determinats àmbits com la contractació pública i la relació amb entitats privades,
amb codis de conducta específics.
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Acció 205.
Millora de la coordinació i cooperació entre les administracions públiques en
matèria de transparència

Millora de la coordinació i cooperació entre les administracions públiques
valencianes a través de la constitució d’una aliança estable i permanent de
cooperació amb el municipalisme per a coordinar i impulsar la transparència, la
integritat, la participació i les dades obertes en l’àmbit local i de la consolidació
de la cooperació amb les universitats públiques valencianes.

Acció 206.
Foment de la transparència i la integritat

▪

Foment de la transparència i la integritat en la relació amb els grups d’interés
per mitjà de la posada en marxa del registre de grups d’interés, en el marc
d’una administració més relacional, pluralista i col·laborativa, i col·laborar
amb les institucions i administracions públiques que vulguen acollir-s’hi per
a afavorir la interoperabilitat i la màxima eficiència en les regulacions de la
transparència dels grups d’interés.

▪

Acostament de l’Administració a la ciutadania per mitjà del foment del
llenguatge senzill i la comunicació clara en la seua comunicació i en les seues
relacions amb els ciutadans i ciutadanes, facilitant així la comprensió,
l’accessibilitat i, en definitiva, l’accés als serveis i l’exercici dels drets.

▪

Impulsar mecanismes per a fomentar la planificació estratègica i la rendició
de comptes dels governs i de les administracions públiques, aprofitant les
oportunitats que donen les tècniques de gestió i visualització de dades.
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Acció 207.
Obertura i reutilització de dades

Impulsar l’obertura i reutilització de les dades que genera l’Administració pública
per mitjà d’una estratègia valenciana de dades obertes. Es tracta de construir un
model de governança de les dades que les pose al servei de la ciutadania amb
criteris ètics i valors públics, amb l’objectiu d’aconseguir la transparència i
l’obertura de dades des del disseny i per defecte en tot el funcionament de
l’Administració.

El procés d’obertura de dades, que ha de ser transversal, permet aprofitar
avantatges tant a la societat i al teixit econòmic com a la mateixa Administració.
Respecte a la societat, permet aprofitar totes les potencialitats de les dades
públiques per a generar valor econòmic i social per mitjà del desenvolupament
de nous productes i serveis i, de cara a l’Administració, serà una palanca de
modernització per a la gestió i governança de les dades públiques. Així mateix,
facilitarà la presa de millors decisions públiques i la rendició de comptes a través
de l’anàlisi de les dades i de l’evidència.

Les dades obertes suposen un canvi en la manera d’entendre les relacions entre
el sector públic i el privat, i afavoreix la col·laboració i la cocreació de polítiques
i serveis. En aquest sentit, dins de l’estratègia de dades obertes té un paper
important el desenvolupament d’un ecosistema de reutilitzadors on participe
part del teixit econòmic, de la societat civil i del món acadèmic, que puguen
reutilitzar les dades públiques per a generar valor i del qual l’Administració puga
rebre retroacció respecte a les dades.
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Acció 208.
Cap a una cultura ètica en les organitzacions

Treballar perquè el teixit empresarial i les organitzacions socials incorporen, en
el seu àmbit, instruments i mecanismes per a garantir la implantació d’una
cultura ètica en el si de les organitzacions, com són codis de conducta, canals
ètics o mecanismes de difusió de les normes ètiques.

Refermar el compromís dels actors socials amb la transparència, promoure les
mesures per a afavorir el compliment de les obligacions de transparència que
estableixen les normes en l’àmbit privat i fomentar la cultura de la integritat i la
transparència en la societat en el seu àmbit i en la resta de la societat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 58.
DIAGNÒSTIC DE L’ECONOMIA

Acció 209.
Elaboració d’un diagnòstic de la nova situació econòmica i social de la Comunitat
Valenciana ocasionada per la crisi sanitària COVID-19.

Que permeta identificar i realitzar un seguiment dels sectors econòmics i
col·lectius més afectats, detectar els nous nínxols d’ocupació, així com
necessitats formatives en sectors econòmics emergents, que afavorisca
l’elaboració de mesures d’ocupació concretes.

Estudis sobre l’impacte de la situació de crisi produïda per la pandèmia en el
treball i en les condiciones del treball de la població més vulnerable (dones, amb

198

especial incidència en les víctimes de violència de gènere, persones joves, majors
de 45 anys, persones migrants, persones amb discapacitat, exclusió social, etc.).

Acció 210.
Anàlisi prospectiva post-COVID en l’economia

Detecció de les cadenes de valor i de tracció de l’economia, especialment
centrada en el sector cooperatiu de treball associat i societats laborals. Orientació
cap a potencials sectors de transformació cooperativa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 59.
CAP A UNA INDÚSTRIA PRODUCTIVA I RESILIENT

Acció 211.
Reforçar prioritàriament les línies d’ajudes del Pla estratègic de la indústria
valenciana (PEIV), de les ajudes per a projectes d’inversió en polígons, àrees
industrials i enclavaments tecnològics, de les ajudes a la promoció exterior i del Pla
d’R+D+I empresarial.

Totes les ajudes per a desplegar actuacions per la competitivitat industrial són
objecte de priorització fruit de la participació en el si de les meses sectorials i el
GT transversal. El pressupost 2021 ha de comptar amb dotació suficient per a
desplegar com a mínim les ajudes ja desplegades el 2020 i el reforç per a adaptarse a noves necessitats post-COVID.
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Acció 212.
Suport a accions genèriques prioritzades dins de la 3a fase d’Implantació del Pla
estratègic de la indústria valenciana (PEIV)

Continuar amb les ajudes per a les associacions i empreses dels sectors
industrials de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmica, metall-mecànic,
químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, tèxtil, joguet, fusta-moble i
il·luminació, marbre, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de
residus, energia i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció
audiovisual i la producció de videojocs.

Acció 213.
Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics

Continuar amb les ajudes, ja que per a la transició al model d’Indústria 4.0 cal
disposar d’infraestructures que suporten aquest canvi, això és, disponibilitat de
sòl industrial amb els serveis adequats, comunicacions ultraràpides i
infraestructures de demostració i experimentació.

Acció 214.
Plans d’acció per al reforç del teixit associatiu industrial

Continuar amb les ajudes a les associacions empresarials industrials d’àmbit
multisectorial i comarcal, així com entitats que gestionen o promoguen la gestió
d’àrees industrials, en el marc del PEIV, per a dur a terme accions com un pla de
mobilitat sostenible o un pla de seguretat i emergència per a l’àrea industrial, i la
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realització de projectes per a millorar l’eficiència energètica i l’economia circular
a les àrees industrials.

Acció 215.
Suport a accions singulars desenvolupades per associacions empresarials
vinculades a la indústria per a la reactivació o adaptació competitiva i sostenible de
l’activitat industrial de la Comunitat Valenciana després de l’estat d’alarma
provocat per la COVID-19

Prestant especial atenció a les associacions empresarials vinculades a la
indústria.

Les accions singulars emmarquen projectes de caire estratègic on la repercussió
arriba a més d’un sector, a pesar de desplegar-se des de la realitat sectorial que
les promou. Tenen un impacte que va més enllà d’allò immediat. En aquests
convenis

s’emmarquen

actuacions

com

ara

la

plataforma

web

productosemergencias.com, creada per ATEVAL; el marketplace creat per
FEVAMA per l’economia circular en la indústria de l’hàbitat; el hub d’innovació
en l’automoció d’AVIA; el projecte PACPEC i el Fòrum d’Economia Circular liderat
per AVEP, o el projecte d’innovació oberta per a desplegar solucions a reptes
sectorials des de la hibridació entre cultures industrials i startups.

L’any 2021, els projectes singulars es desplegaran amb altres sectors diferents
dels del 2020, atés el caràcter estratègic de les actuacions emmarcades en els
convenis.
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Acció 216.
Sector de l’automoció

Programa específic de xoc per al suport del sector d’automoció compatible amb
els objectius mediambientals de la UE, especialment als vehicles comercials,
corporatius i industrials. Continuar amb les ajudes per a la mobilitat elèctrica /
vehicles de zero emissions. Vehicle autònom.

Acció 217.
Estudi per a la reducció de costos del consum energètic

Estudi per a la reducció dels costos del consum energètic industrial per mitjà de
la diversificació de les fonts de producció i autoproveïment.

Acció 218.
Millora de la competitivitat

Suport a l’adaptació competitiva i sostenible productiva del teixit productiu
(revisió estratègica de l’activitat).

Ajudes a l’acceleració d’indústries a través de la col·laboració amb startups.

Observatori de Diagnosi de Sectors Industrials. MASDE suposa un servei a les
empreses que passen per moments de dificultats derivades de l’impacte de la
COVID-19 i les seues conseqüències econòmiques. L’essència d’aquest
mecanisme de cooperació es basa en el fet que, ara més que mai, es necessària
la reflexió estratègica en el si de l’empresa i la possibilitat de contrastar-la en un
context de cooperació amb els agents rellevants del seu sector, clúster, institut
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tecnològic i marc institucional, en el nostre cas l’Agència de Desenvolupament.
En aquest marc serà molt més fàcil per a l’empresa trobar la combinació
estratègica més adequada per a una recuperació i desenvolupament sostenible.

Acció 219.
Augment de la grandària de les empreses i innovació

Donar suport a les fusions, acords temporals d’empreses, aliances i altres
fórmules per a augmentar la grandària de les empreses de la Comunitat, perquè
puguen ser competitives i garants d’ocupació estable, i facen factible la inversió
en R+D+I.

Ajudes dirigides a facilitar el desenvolupament de plans empresarials per al
creixement de noves empreses innovadores de la Comunitat Valenciana.
Continuar amb les ajudes per a petites empreses innovadores de la Comunitat
Valenciana amb una antiguitat inferior a 5 anys.

Accions dirigides a impulsar el creixement i la consolidació de les empreses
innovadores de la Comunitat Valenciana, per a empreses innovadores i sectors
productius de la CV.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 60.
CAP A UNA INDÚSTRIA D’ALT VALOR AFEGIT I INNOVADORA

Acció 220.
INNOVAPROD COVID CV (Mesura COVID 2020)

Continuar amb el programa d’ajudes INNOVAProD-CV COVID a projectes
d’innovació de producte en pimes manufactureres per a la resposta a
emergències sanitàries a la Comunitat Valenciana.

Acció 221.
DINAMITZA CV 2020 (TERRITORI)

Continuar amb els projectes de dinamització territorial per a una nova indústria
sostenible a través de subvencions vinculades a accions establides en l’Estratègia
d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació de la Comunitat
Valenciana (RIS3-CV) per a promoure i facilitar el desenvolupament de mesures
empresarials en matèria de R+D+I.

Acció 222.
Formació professional i acreditació de competències en la indústria
•

Implantació de cursos d’especialització relacionats amb la digitalització de la
indústria.

•

Cursos per a alumnes que han finalitzat cicles formatius de grau mitjà o
superior. A més de la digitalització, es considera d’interés treballar amb
LABORA per a desplegar accions formatives o incloure unitats competencials
en certificats de professionalitat que preparen el teixit empresarial per a la
indústria de l’emmagatzematge energètic.
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•

Implantació de cicles formatius relacionats amb la indústria digital, per a
persones amb el títol de secundària o el batxillerat.

•

Acreditació de la competència professional de persones en els sectors
productius, per a treballadors sense qualificació reconeguda.

•

Convenis de col·laboració amb entitats o empreses de caràcter autonòmic o
nacional per a professorat i alumnes de cicles formatius, a través de convenis
amb Accenture, Iberdrola, Naturgi, CEEI, REDIT, Distrito Digital, CSIC, entre
altres.

•

Pla de prospectors per la dinamització de l’FP Dual: en el marc del Comité
interdepartamental del PEIV es coordinen les actuacions de diferents
departaments que tenen impacte en la indústria. Cal destacar l’interés de l’FP
per totes les meses sectorials i el bon acolliment de les experiències en FP
Dual desplegades per la indústria del plàstic i la de l’automoció. Es considera
clau impulsar més experiències d’aquest tipus amb la DG FP del sistema
educatiu.

Acció 223.
Empreses més competitives

Ajudes a empreses que pertanyen a grups empresarials per al desenvolupament
d’activitats en les fases de la cadena de valor amb major valor afegit: fases inicials
(investigació i desenvolupament) i fases finals (comercialització en el mercat).
El Valencian Investment Desk (IVACE) detecta i aglutina els grups empresarials
als quals dirigir aquesta ajuda per a poder competir amb altres filials estrangeres,
i proposa una oferta de valor competitiva dins del grup perquè òbriguen nous
centres d’R+D al nostre territori. Dissenyar de manera conjunta amb els altres
centres i les filials estrangeres en el nostre territori quines mesures serien
atractives.
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Acció 224.
Aposta per les tecnologies habilitadores digitals

Continuar facilitant la implantació progressiva de tecnologies habilitadores
digitals per a la nova economia i la indústria connectada: machine learning, deep
learning, neural networks, internet de les coses, processament massiu de dades
i informació, blockchain, robòtica, realitat virtual i augmentada, simulació,
micro/nanoelectrònica, impressió 3D i fabricació additiva.

LÍNIA ESTRATÈGICA 61.
CAP A UNA INDÚSTRIA DIVERSIFICADA I EXPORTADORA

Acció 225.
Promoció exterior

Ajudes a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a les empreses que
diversifiquen mercats i canals de venda internacional, entre els quals el digital.

Aquestes ajudes preveuen el suport d’accions relacionades amb el procés de
digitalització com ara publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i
mercats electrònics internacionals, campanyes de comunicació en línia, creació
o adaptació a altres mercats de pàgines web. Incrementar la comunicació per a
augmentar el coneixement d’aquests serveis per part de les empreses.
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Acció 226.
Suport a la reconversió

Suport a l’adaptació competitiva i sostenible de les empreses, per a la producció
de productes o l’oferta de serveis en els àmbits que s’han manifestat com a
necessaris durant aquesta crisi, com també uns altres que puguen resultar
necessaris després del diagnòstic, adoptant criteris de transició justa i
preservació de l’ocupació.

LÍNIA ESTRATÈGICA 62.
CAP A UNA INDÚSTRIA ARRELADA AL TERRITORI

Acció 227.
Foment i potenciació del clúster de la indústria de la salut i la seguretat (e-health)

Consistent a programar inversions en resiliència davant de nous reptes sanitaris,
de la biodiversitat i en autonomia de reserves estratègiques de productes i
serveis. Establir calendari per a realitzar “accions” d’accés en la inversió dels
projectes emprenedors tecnològics en la matèria.

Acció 228.
Suport a la realització de grans inversions per a projectes on es fomente la
col·laboració i cooperació entre grans i petites empreses

Com per exemple l’impuls de l’ecosistema de fabricació de solucions
d’emmagatzematge d’energia.
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Acció 229.
Creació d’un grup de treball per a la identificació de grans projectes estratègics

Aquest grup de treball estable comptarà amb la participació de diferents
conselleries i agents socials i econòmics i permetrà la identificació de grans
projectes estratègics per al desenvolupament futur de la Comunitat Valenciana.

Acció 230.
Relocalització d’activitats i empreses de sectors com el tèxtil, calçat, joguet, etc.

Establir un mapa de capacitats industrials i els convenis de col·laboració amb els
agents clau.

LÍNIA ESTRATÈGICA 63.
CAP A UNA INDÚSTRIA SEGURA

Acció 231.
Pla d’acció per a la promoció de la seguretat industrial a la Comunitat Valenciana

Continuar desplegant el Pla d’acció per a la promoció de la seguretat industrial
2020.

Convenis amb ASEIVAL, FEMEVAL, FEMPA, COIICV i COGITICOVA per a realitzar
actuacions orientades a reforçar no sols la consciència de la importància de la
seguretat industrial, sinó el desplegament de mecanismes que faciliten una
resposta segura davant de situacions d’emergència com les viscudes:
▪

Metodologia i instruments per al manteniment a distància d’instal·lacions de
seguretat industrial en tot tipus d’establiments.
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▪

Capacitació de professionals de seguretat industrial, reforçant el blended
learning.

▪

Anàlisi de les instal·lacions de climatització i aire en general per a garantir una
no propagació de la COVID-19 i proposta d’actuacions.

▪

Diagnosi d’instal·lacions i plans de millora.

▪

Congrés de SI, preparació per realitzar-lo a l’abril del 2021. Marca CV,
visibilitzar i reforçar el reconeixement aconseguit a Espanya.

Acció 232.
Estudiar, en el marc del Pla d’acció per a la promoció de la seguretat industrial a la
Comunitat Valenciana, la incorporació d’una línia específica per al comerç

El 2019 es van iniciar actuacions de diagnosi en comerç. Desplegar ajudes
específiques a comerços per a millorar les instal·lacions de seguretat industrial
garantiria un suport a un sector especialment impactat per la COVID alhora que
suposa un reforç de garanties per als clients i, per tant, de la marca Comerç de la
CV.

Els professionals de la SI prestaran total col·laboració per al disseny d’aquestes
en el si del Consell valencià per a la coordinació d’actuacions en matèria de SI.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 64.
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES

Acció 233.
Programa de foment de les energies renovables i els biocarburants

Continuar amb aquesta línia de subvencions per a facilitar la implantació
d’aquestes fonts d’energia i afavorir l’ús de combustibles no contaminants a la
Comunitat Valenciana. Més concretament, amb aquest programa es pretén
fomentar instal·lacions d’aprofitament tèrmic de les energies renovables de
biomassa i biogàs, instal·lacions destinades a l’aprofitament tèrmic de residus
forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics,
equips destinats al tractament en camp de biomassa, plantes de producció de
pèl·lets/briquetes/estelles, instal·lacions d’energia solar tèrmica, geotèrmica i
l’impuls de projectes encaminats al desenvolupament de la infraestructura de
biocarburants. Així mateix, es dona suport a les instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica i eòlica (aïllada de la xarxa) per a electrificació d’habitatges,
instal·lacions turístiques, refugis, masos, Il·luminació amb fanals autònoms,
bombament d’aigua, sistemes de reg, electrificació de granges, senyalització i
comunicació i minihidràulica (aïllada de la xarxa).

Acció 234.
Xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids): infraestructura tecnològica que arribe
a tot el procés, des de la generació de l’energia, el transport i distribució i
emmagatzematge fins al consum de l’usuari final

En el marc de la RIS3CV es dinamitzarà el laboratori d’innovació sobre smart
grids, per a continuar impulsant i fent seguiment de les iniciatives de cooperació
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sorgides en el si d’aquest, com és el cas de les comunitats energètiques. Aquest
lab ha sigut destacat per la CE com una de les millors pràctiques del 2019.

Es facilitarà l’explotació d’algunes infraestructures tecnològiques, avanços
existents en el sistema públic, com per exemple el bessó digital desenvolupat en
l’ITE per aquells agents amb potencial per a desenvolupar solucions a mercat
avançades i generadores d’ocupació de qualitat.

Es farà així mateix seguiment el projecte IREMEL finançat per l’IDAE per a
transferir i generalitzar els seus resultats a tota la CV en la generació d’un model
pilot d’organització, tecnologia i regulació de comunitat energètica.

Acció 235.
Dissenyar una xarxa logística d’emmagatzematge d’energies renovables que
garantisca el subministrament

Impuls

de

l’ecosistema

de

fabricació

de

solucions

industrials

d’emmagatzemament d’energia.

Acció 236.
Càtedra de Transició Energètica. Pla d’impuls d’energia tèrmica

Pla d’impuls de district heatings a la CV. En el marc de la Càtedra de Transició
Energètica de la CV es realitzarà un mapa de localitats amb major potencial per a
la implantació de district heatings, que serà la base d’una planificació estratègica
que suporte un sistema d’incentius a la seua promoció especialment en pobles
en risc de despoblació.
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Acció 237.
Reformulació del PEV - Pla eòlic valencià

Modificació del pla territorial especial existent (PEV) per a adaptar-lo a les noves
realitats i innovacions tecnològiques, l’impuls a les energies renovables, així com
la garantia de respecte a la preservació mediambiental i paisatgística desitjada i
regulada pels marcs normatius europeus.

Acció 238.
Fons de compensació del Pla eòlic (PECV)

El fons de compensació previst en el marc del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana
(PECV) està destinat a aquells municipis, mancomunitats de municipis i consorcis
inclosos en l’àmbit d’afecció d’alguna de les 15 zones aptes per a albergar
instal·lacions eòliques recollides en aquest. Les ajudes concedides en el marc
d’aquest programa tenen la consideració de subvenció a fons perdut, i el
percentatge màxim d’ajuda és el 100 % sobre el cost elegible del projecte. El fons
pot anar destinat a actuacions d’inversió dels tipus i característiques següents:
▪

Projectes de millora d’infraestructures rurals i de serveis.

▪

Projectes d’impuls de les energies renovables.

▪

Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques.

Acció 239.
Agilitar el procés administratiu de tramitació de projectes per a la implantació
d’energia eòlica i fotovoltaica

Decret llei que impulse fotovoltaiques i eòlica. Aquest estiu es presentarà des del
Consell perquè en prenguen coneixement les Corts Valencianes el decret llei pel
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qual s’aproven accions per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a
l’aprofitament de les energies renovables a la Comunitat Valenciana com a
resposta a l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació
econòmica.

Aquest decret llei s’estructura en cinc títols: el títol I recull les disposicions
generals; en el títol II es recullen les modificacions i l’adaptació de diverses
regulacions per a l’impuls de centrals elèctriques basades en energies
renovables; el títol III se centra en el règim jurídic i el procediment d’autorització
de centrals fotovoltaiques; en el títol IV es desplega una sèrie de millores en la
regulació sobre instal·lacions de producció d’energia elèctrica per mitjà de
tecnologia eòlica, i finalment el títol V estableix una sèrie de millores i publicitat
de la informació relativa a les xarxes de distribució d’energia elèctrica radicades
a la Comunitat Valenciana

Acció 240.
Promoure l’ús de la biomassa al llarg del territori amb centrals de producció,
acompanyat de campanyes ocupacionals de neteja de boscos i repoblació forestal

Pla d’impuls de district heatings a la CV. En el marc de la Càtedra de Transició
Energètica de la CV es realitzarà un mapa de localitats amb major potencial per a
la implantació de district heatings, que serà la base d’una planificació estratègica
que suporte un sistema d’incentius a la seua promoció especialment en pobles
en risc de despoblament.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 65.
DESCARBONITZACIÓ DE L’ECONOMIA

Acció 241.
Continuar participant en els programes europeus

Com ara l’Interreg MED - finMED, l’Interreg MED - Accelerathon - RINDO AGUA Programa europeu LIFE i el programa europeu Interreg Europe, per a empreses i
entitats vinculades a sectors industrials i de serveis de la Comunitat Valenciana.

Acció 242.
Dissenyar i aconseguir un conveni de transició justa (CLIMATE KIC. Institut Europeu
de Tecnologia. EIT)

Per a empreses i entitats vinculades a sectors industrials i de serveis de la
Comunitat Valenciana.

Continuar aprofitant les bondats del programa CLIMATE KIC per a dissenyar una
estratègia i un projecte per a aconseguir la transformació de determinats sectors
o realitats industrials afectades per la transició ecològica.

Acció 243.
Implantació de cicles formatius, presencial o a distància, de la família professional
d’electricitat-electrònica i energia i aigua

Per a alumnes de secundària o batxillerat, així com personal empleat.
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Acció 244.
Programa d’estalvi i eficiència energètica en la indústria

Continuar amb el programa d’ajudes a fons perdut de fins al 40 % per a fomentar
inversions en projectes d’estalvi i eficiència energètica en els processos
industrials de les empreses com a substitució d’equips per uns altres més
eficients, recuperació de calor, millora de rendiments d’equips, instal·lació de
variadors de velocitat, etc.

Acció 245.
Programa d’auditories energètiques en PIME i implantació de sistemes de gestió
energètica

Continuar afavorint l’accés de les PIME al coneixement del consum energètic de
la seua empresa i a les possibilitats d’estalvi per mitjà de la realització d’una
auditoria energètica, i la implantació d’un sistema de millora contínua en l’ús de
l’energia per mitjà de la implantació d’un sistema de gestió energètica segons la
norma ISO 50.001, norma europea que ajuda les organitzacions a establir els
sistemes i processos necessaris per a millorar la seua eficiència energètica. Es
tracta d’ajudes a fons perdut de fins al 40 % del cost elegible.

Acció 246.
Programa d’ajudes d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector
industrial

Continuar amb el programa d’ajudes a fons perdut de fins al 30 % del cost elegible
i dirigit a aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del
consum d’energia final, a través de la millora de l’eficiència energètica respecte a
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la seua situació de partida. S’hi enquadren tant la millora de la tecnologia en
equips i processos industrials com la implantació de sistemes de gestió
energètica.

Acció 247.
Finançament bonificat per a projectes d’autoconsum elèctric en empreses i entitats

Per a fomentar l’autoconsum en les PIME i ajuntaments de la Comunitat, l’IVACE
Energia compta amb una línia de finançament “bla” destinat a les empreses i
entitats públiques que opten per aquesta modalitat de producció energètica. Es
tracta de préstecs bonificats al 0 % d’interés amb un màxim de 300.000 €, a tornar
en un període de 8 anys en quotes semestrals.

Acció 248.
Execució del Pla Renove cogeneració d’alta eficiència a la Comunitat Valenciana en
l’Horitzó 2030

L’IVACE Energia ha finalitzat la redacció del Pla d’impuls a la cogeneració d’alta
eficiència a la Comunitat Valenciana en l’Horitzó 2030, on es plantegen mesures
per a donar suport a la cogeneració i d’aquesta manera aconseguir que les
cogeneracions donen suport a les energies renovables durant la transició
energètica, compensant les possibles deficiències i problemes que puguen sorgir
durant la substitució de les energies convencionals per les renovables. Una de les
mesures que es plantegen és el Pla Renove d’instal·lacions de cogeneració, on es
proposa establir un incentiu econòmic que permeta rendibilitzar la cogeneració i
anime d’aquesta manera les indústries a prendre la decisió de renovar els seus
equips per uns altres més moderns i eficients.
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Acció 249.
Pla de micromesures d’estalvi i eficiència energètica

L’objectiu general de política energètica de la Generalitat s’articula sobre la base
d’afrontar els reptes per a l’obtenció d’un desenvolupament sostenible en
matèria energètica.

LÍNIA ESTRATÈGICA 66.
DESCARBONITZACIÓ DE LA SOCIETAT: HÀBITATS, HABITATGES I MOBILITAT

Acció 250.
Implantació de solucions smart city en totes les poblacions mitjanes i grans

Afavorir la col·laboració amb la Indústria valenciana per al desplegament de
solucions fabricades en el territori.

Acció 251.
Programes d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic
exterior

▪

Programa d’estalvi i eficiència energètica en l’enllumenat: continuar el
programa per a facilitar l’accés al finançament en els municipis de la
Comunitat Valenciana, prioritzant els de menor nombre d’habitants, per a la
realització de projectes de la renovació dels sistemes d’enllumenat públic
amb criteris d’eficiència energètica, fent accessibles en aquests municipis les
noves tecnologies d’il·luminació viària. L’instrument consisteix en la
concessió d’una ajuda reembossable del 100 % del cost elegible del projecte,
a un interés nul, sense avals ni comissions d’estudi i obertura de l’operació, a
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tornar en quatre anys per mitjà de quotes d’amortització semestrals. Així
mateix, aquest instrument es combina amb una subvenció a fons perdut del
50 % del cost elegible.
▪

Programa d’estalvi i eficiència energètica en l’edificació: continuar amb el
programa per a facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi i
eficiència energètica en els edificis terciaris propietat d’empreses i entitats,
tant públiques com privades. Es tracta d’una convocatòria que anualment
mobilitza 500.000 € per a ajudes de fins al 40 % per a la millora de l’eficiència
energètica de les instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració i
ventilació) i producció d’aigua calenta sanitària que es renoven i de fins al
35 % per a la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions
d’il·luminació interior que es renoven.

Acció 252.
Reforçar l’impuls de la col·laboració publicoprivada entre les administracions
públiques valencianes i les cooperatives: comunitats energètiques

Les comunitats energètiques a través de les cooperatives d’energia són una figura
jurídica que permet la participació dels ajuntaments o entitats públiques per a la
millora de l’eficiència energètica i la generació renovable d’energia en comunitat.

En el marc de la RIS3CV es dinamitzarà el laboratori d’innovació sobre smart
grids, per a continuar impulsant i fent seguiment de les iniciatives de cooperació
sorgides en el si d’aquest, com és el cas de les comunitats energètiques.

Aquest lab ha sigut destacat per la CE com una de les millors pràctiques del 2019.
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Es farà així mateix seguiment el projecte IREMEL, finançat per l’IDAE, per a
transferir i generalitzar els seus resultats a tota la CV en la generació d’un model
pilot d’organització, tecnologia i regulació de comunitat energètica.

Acció 253.
Foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats
d’energies renovables

Continuar amb les ajudes a fons perdut de fins al 65 % del cost elegible per al
finançament de projectes d’instal·lacions de generació i autoconsum col·lectiu
d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables. Aquestes
comunitats energètiques pretenen democratitzar l’ús de l’energia i seran
agrupacions formades per una entitat local, la participació de la qual podrà
consistir en la inversió del projecte o en la cessió dels espais de titularitat
municipal per a dur a terme les instal·lacions objecte de subvenció i per persones
físiques, cooperatives, empreses, autònoms, etc. Aquestes comunitats han de
basar-se en una participació oberta i voluntària, i controlada pels seus membres,
que han d’estar situats en les proximitats dels projectes d’energies renovables
propietat de l’agrupació, i la seua finalitat ha de ser proporcionar beneficis
mediambientals, econòmics o socials als seus membres o en les zones locals i no
guanys financers.

Acció 254.
Instal·lacions d’autoconsum i d’energies renovables en l’àmbit domèstic

Continuar amb la deducció fiscal en l’IRPF per a les persones que compten amb
instal·lacions domèstiques d’autoconsum. Aquesta deducció serà d’un 20 % de
les inversions realitzades, amb una base màxima de la deducció de 8.000 € l’any,
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i va entrar en vigor per a la campanya de la declaració de l’IRPF. La deducció
requerirà el reconeixement previ de l’Administració autonòmica. A aquest efecte,
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) expedeix des de l’any
2017 la certificació acreditativa corresponent, per al qual es determinarà la
tipologia, requisits tècnics, costos de referència màxims i altres característiques
dels equips i instal·lacions a què resulta aplicable la deducció establida en aquest
apartat.

Acció 255.
Nou programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis
existents (Programa PAREER III) per a reforçar les actuacions en el parc edificatori
valencià

Continuar promovent actuacions de reforma d’edificis existents, tant habitatges
com edificis no residencials, que afavorisquen la reducció de les emissions de
diòxid de carboni i del consum d’energia final, per mitjà de l’estalvi energètic, la
millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables.
Dirigit tant a empreses i entitats com a persones físiques i comunitats de
propietaris.

Acció 256.
Plans Renove

Programa d’ajudes per a facilitar la incorporació en les llars valencianes
d’equipament d’alta eficiència energètica. L’IVACE ha desenvolupat durant l’any
2020 un Pla Renove de calderes i equips d’aerotèrmia domèstiques i un Pla
Renove de finestres, que permetrà promoure l’estalvi energètic en els nostres
habitatges, per mitjà de la concessió d’un incentiu econòmic a la substitució de
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calderes de baixa eficiència per altres de condensació (fins a 300 € per caldera),
la introducció d’equips aerotèrmics (fins a 950 €/equip) i a la renovació de
finestres per mitjà de la instal·lació de noves finestres amb aïllament tèrmic
reforçat, amb envidraments de baixa emissió i tancaments metàl·lics amb
trencament de pont tèrmic, PVC o fusta (fins a 90 €/m²).

Acció 257.
Programa de mobilitat sostenible

Continuar amb les ajudes per a subvencionar mesures de promoció de la
mobilitat per als vianants i disminució del trànsit, com ara conversió en zona de
vianants de zones urbanes, establiment de peatges i restricció activa de trànsit
en centres urbans, etc., la implantació de sistemes de cotxe compartit per als
ciutadans de zones urbanes, els serveis d’autobús llançadora a polígons, àrees
d’activitat o nodes de transport, transport a la demanda i camins escolars. Així
mateix, es dona un impuls decidit a la promoció del transport urbà amb bicicleta,
amb ajudes a la construcció de carrils bici, aparcaments segurs de bicicletes,
sistemes de bike-sharing a projectes de logística urbana sostenible, sistemes
intel·ligents de transport públic urbà, adquisició de vehicles elèctrics i inversions
en estacions de recàrrega de gas natural i hidrogen.

Acció 258.
Programa d’infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric

Continuar amb la convocatòria específica dotada amb 850.000 € anuals destinats
a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics,
fonamentalment de tipus ràpid i semiràpid d’ús públic, que permeta
desenvolupar la xarxa de carregadors al llarg del nostre territori que es preveu en
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el Pla d’impuls del vehicle elèctric i desplegament de la infraestructura de
recàrrega a la Comunitat Valenciana. Les ajudes previstes arriben fins al 50 % del
cost subvencionable.

Acció 259.
Pla MOVES II a la Comunitat Valenciana

El nou pla intensifica les ajudes per a adquisició de vehicles que utilitzen energies
alternatives a les convencionals a què poden accedir tan particulars com
empreses i entitats. A més, el Pla Moves Comunitat Valenciana secunda també
amb ajudes econòmiques la implantació de punts de recàrrega per als vehicles
elèctrics i a la instal·lació de sistemes de bicicletes elèctriques, i introduirà com a
novetat enguany el finançament de les actuacions de mobilitat sostenible en els
centres de treball i l’augment del pressupost disponible.

LÍNIA ESTRATÈGICA 67.
FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR

Acció 260.
Constitució d’un projecte d’anàlisi de simbiosi industrial per a la CV

La SI és una necessitat indefugible per a atenuar, a través de l’estalvi de recursos,
l’impacte advers del canvi climàtic i l’escassetat de matèries primeres i recursos
energètics convencionals, que ens fa molt dependents de l’exterior per al seu
aprovisionament, com està corroborant de manera dramàtica la conjuntura
ocasionada per la COVID-19.
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Convocatòria expressa en la qual els centres tecnològics han de realitzar
projectes d’R+D en quatre grans línies dins de l’economia circular, com són:
▪

Ecoinnovació i ecodisseny: projectes d’R+D que promoguen el
desenvolupament de nous productes o processos que incloguen criteris
de sostenibilitat i reducció de l’impacte ambiental, valorant el disseny de
productes que faciliten el seu reciclatge posterior, reutilització, reparació
o que permeten prolongar la seua vida útil.

▪

Reducció del consum de recursos naturals: projectes d’R+D que
promoguen el reciclatge, recondicionament, reparació, reutilització o
remanufacturació de productes o dels seus components.

▪

Transició energètica i ciutat circular: projectes d’R+D que promoguen la
incorporació d’energies netes, la descarbonització de l’economia o la
incorporació de l’economia circular als processos i activitats actuals de les
ciutats.

▪

Servitització i simbiosi industrial: projectes d’R+D que promoguen l’ús
d’un producte o procés davant de la seua possessió o l’ús de recursos i
sinergies d’empreses d’una zona per a una gestió conjunta i optimitzada
d’estocs, materials, energia, residus i serveis.

A més, els projectes han d’incloure el desenvolupament i la implementació d’un
demostrador o demostradors de la tecnologia o tecnologies desenvolupades.

Acció 261.
Valorització de residus industrials

Valorització dels residus d’instal·lacions industrials com a recurs energètic o com
a element de la cadena de producció, per a iniciar la transició cap a l’economia
circular, amb la garantia del respecte al medi ambient.
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Acció 262.
Edificació verda

Aplicació de “Circular Economy. Principles for Building Design” al disseny
sostenible d’edificis, residus, reducció de costos… (modelatge d’informació de
construcció o building information modeling, BIM).

LÍNIA ESTRATÈGICA 68.
FOMENT DE L’ECONOMIA VERDA

Acció 263.
Augment del pressupost destinat a projectes d’investigació relacionats amb
productes i processos alineats amb el Green Deal

Establir ajudes a indústries per a integrar i convertir resultats d’investigació en
productes amb èxit en mercat.

Acció 264.
Afavorir la investigació en nous materials que no causen impacte ambiental

Continuar amb les ajudes a indústries i/o a associacions sectorials (com es fa amb
les ajudes INENTI) per a integrar i convertir resultats d’investigació en productes
amb èxit en mercat.
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Acció 265.
Estratègia d’Emprenedoria Verda

Reorientació de les estratègies d’emprenedoria per a incorporar economia verda.

Acció 266.
Xarxa d’Assessorament i Mentoria en Emprenedoria Sostenible (AMES)

Projecte en col·laboració amb els CEEI per a establir un primer punt d’atenció en
l’emprenedor. Realització d’un primer diagnòstic i redirecció a l’organisme de
l’ecosistema emprenedor que siga més adequat. Mentoria i assessorament en
territoris no coberts per ecosistema i per a projectes que demostren triple
impacte (social, ambiental i econòmic).

Acció 267.
Canal d’accés únic

Xarxa d’interacció dels agents de l’ecosistema emprenedor, ADL, centres gestors
GVA, etc. per a monitorar i fer seguiment de l’atenció a l’emprenedor. Sistema de
cita prèvia per a la Xarxa AMES. Es facilitarà la formació en igualtat dels agents.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 69.
REACTIVACIÓ DEL SECTOR CULTURAL

Acció 268.
Suport i ajudes al sector cultural

Amb motiu de la pandèmia, en què tots els espais culturals i l’activitat s’han
paralitzat, s’ha mantingut un estret contacte amb els diferents agents dels sectors
culturals per a conéixer les inquietuds i problemàtiques del sector i poder assistirlos com cal i de manera efectiva. Desenvolupem un paquet de mesures perquè la
recuperació de la nostra societat passa necessàriament per la cultura. El sector
cultural valencià ha d’estar enfortit i hem d’acompanyar-lo per a donar llum a la
foscor generada per aquesta situació d’excepcionalitat.
▪

Ajudes a la producció editorial: reedició de les ajudes per a potenciar la
distribució i comercialització de la producció de les editorials de l’àmbit
competencial de la Generalitat, tant en valencià com en castellà.

▪

Ajudes a la difusió del llibre i la lectura: reedició de les ajudes per a afavorir
les iniciatives dels llibreters/eres, il·lustradors/ores, tipògrafs/ògrafes,
escriptors/ores, editors/ores, fundacions i associacions del sector del llibre i
la lectura.

▪

Ajudes a la participació en fires internacionals del sector del llibre: reedició
de les ajudes per a potenciar la internacionalització del sector del llibre
valencià.

▪

Convocatòria de subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques
permanents de la Comunitat Valenciana: reedició de la convocatòria per a
potenciar la qualitat de les col·leccions en museus.

▪

Pla d’incentiu en patrimoni artístic valencià (PAV). Adquisicions d’obres d’art:
reedició per a adquirir obres d’art valencianes per part de la GVA.
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▪

Convocatòria de subvencions per a titulars de galeries d’art de la Comunitat
Valenciana: reedició de la convocatòria per a subvencionar galeries d’art.

▪

Creació d’un espai digital públic de recursos culturals de lliure accés:
adaptació dels continguts culturals a les noves circumstàncies.

▪

Potenciar i millorar el carnet cultural: carnet que permet assistir a espectacles
de diverses arts i llocs, com una targeta de prepagament, que podria ser
bonificada per l’Administració.

▪

Potenciar els programes d’oferta cultural pública.

▪

Ajudes al foment de les arts escèniques valencianes: reedició de les ajudes
per a empreses de teatre, dansa i circ, companyies, associacions professionals
del sector escènic, dramaturgs, coreògrafs, organitzadors de festivals
escènics, etc.

▪

Ajudes al foment de la música valenciana: reedició de les ajudes per a
empreses de música, grups, associacions professionals del sector musical,
compositors, organitzadors de festivals musicals…

▪

Ajudes al foment de l’audiovisual valencià: reedició de les ajudes per a
empreses de l’audiovisual, productores, associacions professionals del sector
audiovisual, guionistes, organitzadors de festivals audiovisuals…

▪

Ajudes a l’adquisició i reposició d’instruments musicals: reedició de les ajudes
per a les associacions musicals valencianes.

▪

Ajudes a la producció audiovisual (curtmetratges i llargmetratges; ficció,
documental i animació): reedició de les ajudes per a empreses de
l’audiovisual, productores.

▪

Ajudes per adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències
de lectura de la xarxa de la Generalitat: reedició de les ajudes per a dotar i
incrementar el fons bibliogràfic i de materials especials de les biblioteques
municipals i agències de lectura que formen part de la xarxa de biblioteques
de la Comunitat Valenciana.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 70.
DESENVOLUPAMENT I CONSOLIDACIÓ D’UN MODEL D’ECONOMIA DE PROXIMITAT,
SOCIAL I SOLIDÀRIA, GENERADORA D’OCUPACIÓ, RIQUESA I BENESTAR SOCIAL I QUE
IMPULSE L’EQUILIBRI TERRITORIAL

Acció 269.
Convocatòria pública de projectes d’economia sostenible

Mantindre i reforçar la línia d’ajudes d’economia sostenible existent, dirigida a
entitats sense ànim de lucre, PIME i centres universitaris d’investigació de les
universitats valencianes.

Amb aquestes ajudes es pretén estimular i contribuir a la difusió de l’economia
sostenible entre els agents econòmics, per mitjà del suport a activitats de foment
d’estudis d’aspectes relacionats amb l’economia sostenible, de difusió d’activitats
i pràctiques empresarials relacionades amb l’economia sostenible, elaboracions
per part de PIME valencianes de memòries de responsabilitat que permeten
supervisar i gestionar el rendiment de les empreses en el vessant econòmic,
social i ambiental, d’investigació de projectes que desenvolupen els principis de
l’economia sostenible, amb aplicació pràctica dels models de gestió empresarial
relacionats amb l’empresa social i sostenible.

Acció 270.
Laboratori de transformació social i ODS

Per a les universitats, es tracta d’un observatori aplicat a l’empresa per aquelles
empreses que vulguen realitzar la seua transformació social a través del
compliment d’ODS, seguint metodologia COMPASS, GRI, RSCOOP.
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Acció 271
Foment d’iniciatives emprenedores - zones rurals

Agilitació de procediments per a la posada en marxa d’iniciatives emprenedores.

Suport a noves iniciatives d’emprenedoria en el medi rural, especialment
activitats i instal·lacions de baix impacte i amb poques necessitats d’inversió,
com ara instal·lacions recreatives, càmpings, lloguer de bicicletes, etc.

Suport a la creació d’ocupació i dinamització de les zones rurals, que permeten
aprofitar les oportunitats que s’han vist afavorides durant el període d’alarma
sanitària.
Creació dels consells territorials. Establir una nova línia d’ajudes i accions amb
ajuntaments, mancomunitats i Administració local per a fomentar el
desenvolupament de polítiques públiques.

Acció 272.
Promoció, foment i difusió de l’economia social

▪

Ajudes a empreses de l’economia social per a l’elaboració de memòries de
responsabilitat social i difusió de valors.

▪

Programa europeu ESSI. Innovació en economia social: per a entitats i
empreses interessades en el desenvolupament de l’economia i innovació
social a través de mesures vinculades a l’economia social i humana.

▪

Foment de la innovació social com a eina per a transformar el model
econòmic i oferir solucions creatives a reptes socials i ambientals, a fi de
promoure un desenvolupament sostenible, just i equilibrat.

229

▪

Accions dirigides a la identificació de necessitats dels agents de l’ecosistema
valencià d’emprenedoria per a donar suport a l’emprenedoria innovadora
que facilite el desenvolupament d’un model d’economia de proximitat, social
i solidària.

▪

Fent Cooperatives II: desenvolupament de les ajudes previstes, suport a les
accions d’informació i acompanyament orientades a la constitució de noves
cooperatives i al relleu generacional i contribució de les estratègies
antidespoblament.

▪

Reorientació post-COVID-19 de les bases de l’actual Ordre 11/2019, de 2 de
desembre, d’ajudes per al foment de cooperatives, societats laborals i
empreses d’inserció.

▪

Fons de transformació cooperativa.

▪

Estudi amb el Ministeri per a la transferència de fons europeus.

▪

Disseny de sistemes d’alerta en fase ERTO i preconcursal per a evitar la
destrucció d’empreses i llocs de treball a través de la transformació
cooperativa o en societat laboral. Acompanyament formatiu i d’incentius
financers per a realitzar aquesta transformació en aquelles empreses amb
consens entre les persones treballadores i l’empresariat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 71.
PER UNA ECONOMIA INCLUSIVA

Acció 273.
Formació per a la inclusió

Beques ajuda per a cursar cicles formatius a les dones: per a les alumnes que
cursen cicles formatius de caràcter social més masculinitzats.
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Beques de mobilitat FP, per a alumnat de comarques amb menys possibilitats de
cursar cicles formatius.

Acció 274.
Creació del programa Emprén-FP

Per a alumnes de formació professional.

Acció 275.
Programes per a la contractació de col·lectius vulnerables

▪

Programa per a la contractació en pràctiques de determinats col·lectius
vulnerables ECOVUP 2020: continuar amb les ajudes a entitats
ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors autònoms
amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, beneficia persones en
situació o risc d’exclusió social, persones aturades de llarga duració,
persones majors de 50 anys, persones amb diversitat funcional.

▪

Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació
indefinida inicial de col·lectius vulnerables ECOVUL 2020: continuar amb
les ajudes a entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els
treballadors autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana,
beneficia persones en situació o risc d’exclusió social, acreditats pels
serveis socials de qualsevol Administració pública. Persones aturades de
llarga duració. Persones majors de 50 anys. Persones amb diversitat
funcional.

▪

Programa d’ajudes per a la conversió a indefinit de contractes temporals
de col·lectius vulnerables ECOVUT 2020: continuar amb les ajudes a
entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors
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autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, beneficia
persones en situació o risc d’exclusió social, acreditats pels serveis socials
de qualsevol Administració pública. Persones aturades de llarga duració.
▪

Programa de foment de la contractació temporal de persones amb
diversitat funcional severa ECOTDI 2020: continuar amb les ajudes a
entitats ocupadores de naturalesa privada, inclosos els treballadors
autònoms amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, beneficia
persones amb diversitat funcional severa.

LÍNIA ESTRATÈGICA 72.
APOSTA PER UN COMERÇ SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT I PEL CONSUM RESPONSABLE
I PROTECCIÓ DE LES PERSONES

Acció 276.
Promoció del consum sostenible i de proximitat

▪

Programes per a pimes i micropimes comercials i artesanes:
Avalem Comerç / Avalem Comerç Rural / Avalem Mercats / Avalem
Artesania
o Avalem Comerç / Avalem Comerç Rural: continuar apostant per la
digitalització del comerç i la millora en inversions en equipament
dels establiments comercials perquè puguen adaptar-se a les
necessitats evolutives del sector, a través de línies de subvencions
destinades als establiments comercials i artesans.
o Avalem Artesania: continuar donant suport a la promoció, en fires
tant nacionals com fora de les nostres fronteres, dels nostres
artesans i a la formació per a millorar les seues especialitzacions a
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través de línies de subvencions destinades a les persones
artesanes amb el certificat DQA.
o Avalem Mercats: continuar apostant per la inversió en l’adaptació
dels vehicles en vehicles tenda i inversions en equipaments de
fred, a través de les línies de subvenció destinades als comerços
de venda no sedentària.
▪

Despeses corrents i inversions COVID-19: reeditar les ajudes començades
al juny del 2020 per a ajudar les pimes i micropimes comercials i
artesanes, amb la despesa que han hagut d’escometre tant en la compra
de material corrent com les inversions realitzades en el seu establiment,
per a poder obrir els seus comerços amb les garanties sanitàries
necessàries després de la crisi generada per la COVID-19. Reeditar les
ajudes començades al juny del 2020 per a ajudar les pimes i micropimes
comercials i artesanes, en les despeses i inversions en què han hagut
d’incórrer per a poder posar en marxa el comerç electrònic a causa del
tancament dels establiments o a l’adaptació dels comerços a la nova
realitat de consum derivada de la COVID-19.

▪

Foment de l’artesania: dotar el Centre d’Artesania de la CV del pressupost
necessari per a la implementació en la seua pàgina web de material
necessari per al foment de l’artesania, com ara el visionament d’una
mostra de vídeos dels diferents oficis artesans valencians, i la creació d’un
espai anomenat “aparador virtual artesà” on qualsevol persona artesana
dotada del certificat DQA puga promocionar els seus productes
directament o afegint un enllaç directe a la seua pròpia pàgina web.

▪

Continuar fomentant l’artesania valenciana realitzant exposicions dels
diferents oficis per tot el territori valencià i apostant per la implantació
dels mercats artesans amb el distintiu DQA.
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▪

Accions per al foment de la digitalització del comerç minorista (comerç
electrònic, xarxes socials, webs, mercats web, etc. locals i comarcals que
faciliten el servei a domicili, venda en línia o traspàs de locals): continuar
amb el Pla de digitalització de la CV 2018-2021, que aposta per la formació
del sector comercial en matèria de digitalització i la creació de
plataformes de venda digital.

▪

Implementar línies d’ajudes que fomenten el traspàs de locals comercials:
continuar en les línies d’ajudes que fomenten la implantació de noves
activitats comercials en antics locals comercials (Emprenem Comerç).

▪

Potenciar en l’àmbit local compres públiques innovadores que ajuden a
crear valor en les cadenes de subministrament territorials.

▪

Accions de millora de la qualitat en el comerç, emprenedoria i continuïtat
empresarial:

▪

Promoció de les cooperatives de serveis empresarials com a eina de
reactivació del petit comerç local.

▪

Campanyes de promoció publicoprivades de comerç de proximitat.

▪

Vincular la concessió d’ajudes econòmiques amb mesures dirigides al
manteniment de l’ocupació i que siga una ocupació de qualitat.

▪

Dotar les línies d’ajudes al comerç de condicionants perquè les pimes i
micropimes adopten un compromís de creació i manteniment d’una
ocupació estable i de qualitat.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 73.
PER UN COMERÇ MÉS INTEGRAT EN L’ENTORN URBÀ

Acció 277.
Comerç integrat en l’entorn urbà

Àrees urbanes d’excel·lència comercial: per a agrupacions de professionals del
comerç, institucions i organismes sense ànim de lucre, i entitats locals.

Programa de millora de l’entorn urbà i equipaments comercials: continuar amb
les línies de subvenció a les entitats locals, perquè continuen invertint en la
millora dels entorns urbans comercials i dotar-los d’equipament comercial.

Potenciació de la rehabilitació de zones comercials urbanes i arrelades en el
territori.

Acció 278.
Impuls, millora i modernització de la venda ambulant o itinerant. Foment dels
espais dels mercats ambulants municipals per al pagament amb datàfon, Bizum…

Impuls, millora i modernització de la venda ambulant o itinerant. Foment dels
espais dels mercats ambulants municipals per al pagament amb datàfon, Bizum,
etc.: dotar les entitats locals de subvencions per a la inversió en xarxes de
comunicació que milloren la connectivitat i continuar amb les línies de subvenció
dirigides a les entitats locals, perquè continuen invertint en la millora i fer més
accessibles i atractius els entorns urbans comercials.
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Desenvolupar una logística de proximitat més sostenible i eficient: promoure
acords logístics entre les pimes per a millorar la competitivitat.

LÍNIA ESTRATÈGICA 74.
PER UN CONSUM RESPONSABLE I PROTEGIT

Acció 279.
Suport a les OMIC. Suport a ens locals que comparteixen amb la Generalitat
titularitat o delegació de les juntes arbitrals

Continuar amb les línies d’ajudes a entitats locals, que donen suport a les OMIC.

Acció 280.
Suport a federacions i associacions de persones consumidores, empresàries i/o
professionals i corporacions de dret públic

Continuar amb les línies d’ajudes a les associacions i federacions de persones
consumidores, perquè continuen desenvolupant les seues tasques d’informació,
formació i de protecció a les persones consumidores.

Acció 281.
Posar en marxa mesures de salut i seguretat, i adaptació per a persones majors o
amb patologies en el sector del comerç (espais nets reservats, horaris especials,
atenció preferent…)

Elaborar una guia de comerç que reculla totes les recomanacions realitzades per
les autoritats sanitàries en matèria de salut i seguretat en el comerç dirigida a
augmentar la seguretat de les persones consumidores, així com elaborar un
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protocol de mesures per a adaptar horaris i espais comercials dirigit a les
persones consumidores majors o amb patologies.

Acció 282.
Dotació de mesures de protecció obligatòries

Continuar implementant recursos per a compensar inversions en mesures de
protecció i higièniques per a treballadors i clients mentre s’hagen de mantindre
obligatòriament.

LÍNIA ESTRATÈGICA 75.
PER L’APLICACIÓ DE L’R+D+I AL TEIXIT EMPRESARIAL

Acció 283.
Pla d’R+D+I empresarial 2020 i 2021 (R+D, innovació i digitalització)

Continuar i reeditar el Pla d’R+D+I empresarial de la IVACE que inclou mesures
de suport a l’R+D, la innovació de producte, procés i tecnologies 4.0, en la
digitalització de pimes i a la creació d’empreses innovadores de base tecnològica.

IVACE consolidarà l’aposta per l’R+D+I Empresarial i potenciarà accions
complementàries de foment de la innovació i serveis avançats.

Les convocatòries tenen com a objecte el suport a les pimes, a projectes d’R+D
en cooperació i individual, a la innovació, indústries 4.0, H2020, cooperació entre
agents del Sistema Valencià d’Innovació, modernització de les pimes productives
tradicionals i sostenibilitat.
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Acció 284.
Programes d’R+D+I en empreses i altres

▪

Programa Hub Manuval: hub d’innovació digital que naix per a impulsar
la digitalització de les empreses manufactureres valencianes.

▪

Programa Interreg SAMT SUDOE: persegueix la creació de xarxes i vincles
entre empreses, centres d’R+D, educació superior, organismes públics per
a promoure noves tecnologies KET dins de l’espai SUDOE, com el sector
del plàstic i del motle.

▪

Continuar amb les ajudes al desenvolupament de projectes d’R+D
desenvolupats pels centres tecnològics en cooperació amb empreses de
la Comunitat Valenciana.

▪

Continuar amb les ajudes a l’activitat d’R+D, difusió i transferència de
resultats desenvolupada pels centres tecnològics de la Comunitat
Valenciana: demostradores indústria 4.0 dels centres tecnològics. Els
beneficis associats a la digitalització industrial han de ser tangibles i
accessibles per a les empreses. Disposar de demostradores, plantes pilot
i infraestructures per a l’experimentació són claus per a superar les
barreres entre oferta i demanda d’aquest tipus de solucions.

▪

Suport a projectes d’R+D+I conjunts entre grans empreses i pimes,
fomentant la col·laboració i l’efecte tractor.

▪

Suport a la innovació, a l’adaptació digital i a la transformació
mediambiental en el teixit productiu.

Altres actuacions en matèria d’R+D+I:
▪

Activitats d’R+D+I referides a l’economia de l’envelliment: l’envelliment
saludable, el sistema sociosanitari i la competitivitat de les indústries i
serveis relacionats amb aquest àmbit.
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▪

Ajudes per al desenvolupament de projectes de digitalització o transició
ecològica realitzats a través de la col·laboració entre l’ecosistema
emprenedor (startups, acceleradores...) i el teixit productiu, que donen
com a resultat un producte o procés llest per utilitzar-lo.

▪

Creació d’un centre d’innovació digital aplicada a empreses i professorat
d’FP.

▪

Creació d’aules de tecnologia aplicada per a l’alumnat de cicles formatius.

▪

Impuls a la tecnificació dels espais de desenvolupament de la vida
humana, per mitjà de la incorporació de solucions IoT connectades a
sistemes domòtics de control humà.

▪

Actuacions dirigides a avançar en els processos de digitalització que
permeten mantindre i millorar les condiciones de treball, així com l’accés
a aquest.

Acció 285.
Accions dirigides a impulsar la recuperació de les empreses innovadores de la
Comunitat Valenciana: identificació de les empreses tractores valencianes i
desenvolupament d’una metodologia que permeta potenciar la col·laboració entre
aquestes, les startups i empreses innovadores de la Comunitat

Ajuda als CEEI en la qual s’emmarca la línia específica d’empreses tractores i
startups. La línia, en conjunt, té per objectiu donar suport a la coordinació de
l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, identificar les seues
necessitats i definir accions que contribuïsquen a superar la situació de crisi,
resultat de la pandèmia de SARS-CoV, accelerant la recuperació de les empreses
innovadores de la Comunitat Valenciana i fomentant i potenciant l’emprenedoria
innovadora d’alt valor afegit.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 76.
PEL DESENVOLUPAMENT DE L’R+D+I

Acció 286.
Participació en projectes europeus - NEMOSINE (finançat pel programa d’innovació
i investigació Horitzó 2020 de la Unió Europea. Per a institucions i empreses, en
aquest cas l’Institut Valencià de Cultura i AIMPLAS / Institut Tecnològic del Plàstic,
que lidera el projecte

Desenvolupament d’un envàs intel·ligent per a la preservació dels béns del
patrimoni cultural amb suports derivats de la cel·lulosa: pel·lícules, fotografies…
Aquest envàs estalviarà energia i augmentarà el temps i la qualitat de la
conservació.

Acció 287.
Foment d’accions positives per a equilibrar la presència de dones en els àmbits
tecnològics

▪

Celebració de la segona edició del congrés estatal MITI (Dones en l’Enginyeria i
en la Indústria) amb seu a Alacant, atés que la primera es va fer a València.
Objectiu: crear un fòrum de trobada permanent per a visibilitzar el talent femení
i el seu potencial increment d’aportació de valor al teixit industrial de la CV.
Facilitar l’aprofitament del talent disponible per a la millora de la competitivitat
industrial. Identificació de capacitats disponibles, així com de necessitats. Reforç
de l’orientació a STEAM de xiquetes i joves.

▪

Avançar en les competències de digitalització de les dones per a erradicar les
bretxes laborals i socials que es manifesten en aquest àmbit, dirigides a
mantindre i millorar les condiciones de treball, així com l’accés a aquest.
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Acció 288.
Promoció i posada en marxa de startups

Establir noves eines de creació de plataformes cooperatives dins de l’ecosistema
de startups de la CV.

LÍNIA ESTRATÈGICA 77.
PEL FINANÇAMENT DE L’R+D+I

Acció 289.
Potenciar la xarxa d’R+D+I pública en tres àrees, sense perdre de vista els dos
sectors tractors de la nostra Comunitat (sector de l’automòbil i sector de
l’alimentació)

Les àrees són:
▪

Nous materials i processos (sector auxiliar auto i alimentació) sector EPI
(tèxtil).

▪

Robotització i indústria 4.0.

▪

Electrificació (auto).

Aquesta xarxa pública d’R+D+I ha de revertir en la societat facilitant patents i
desenvolupaments a empreses que garantisquen els principis de la transició
justa: ocupació digna i de qualitat en el territori que facilita la Investigació. Ajudes
específiques a la implantació d’empreses d’R+D+I en aquestes àrees i en els
polígons de referència (parcs tecnològics), perquè formen part de la xarxa.
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Acció 290.
Projectes europeus orientats al comerç

Obertura d’un centre d’informació i coordinador de projectes europeus orientats
al comerç. A través de l’IVACE.

LÍNIA ESTRATÈGICA 78.
MESURES D’IMPULS A LA CONCILIACIÓ LABORAL I REFORMA HORÀRIA

Acció 291.
Mesures per a la conciliació

Ajudes per a persones treballadores que sol·liciten una reducció de la seua
jornada laboral per conciliació: continuïtat i ampliació del programa LABORA
ECONCI 2020.

Ajudes per al foment del benestar laboral, la gestió del temps de treball, el
teletreball i la conciliació laboral. Fomentar per mitjà d’actuacions concretes
l’efectiva conciliació en l’àmbit laboral de les persones treballadores, en equilibri
amb les necessitats organitzatives de l’empresa, per mitjà de mesures de
conciliació, reducció i flexibilització de la jornada i de l’horari del treball i el
teletreball. S’establiran dues línies de treball, una per a persones treballadores
autònomes o per compte propi i una altra per a petites i mitjanes empreses, així
com les societats civils amb personalitat jurídica, que disposen de menys de 250
treballadors.
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Racionalització de les jornades laborals i gestió del temps de treball i majors
possibilitats de conciliació, ús del temps i de l’atenció a persones dependents i
menors.

LÍNIA ESTRATÈGICA 79.
MESURES D’IMPULS AL TELETREBALL, A LA DIGITALITZACIÓ DE LES EMPRESES I A LES
PERSONES AUTÒNOMES

Acció 292.
Mesures per a la digitalització del teixit empresarial

La necessitat d’implementar mecanismes de teletreball, així com les seues
dificultats i aspectes positius, s’han evidenciat durant la situació d’emergència
que hem viscut aquests mesos. El teletreball, molt reglamentat, pot afavorir
l’increment de la productivitat, al mateix temps que facilita una millor conciliació.
Així mateix, resulta imprescindible avançar en la digitalització de les empreses,
com a estratègia competitiva de futur.
▪

Preveure el treball en xarxa entre empreses i autònoms com un nou model
d’ocupació que facilite les transaccions econòmiques i la generació
d’ocupació i agilite les relacions empresarials.

▪

Programa d’ajudes DIGITALITZA TELETREBALL CV per a la implantació i
posada en marxa de solucions innovadores que faciliten el teletreball en les
PIME de la Comunitat Valenciana.

▪

Impulsar que la majoria de les empreses compten amb treballadores
especialistes digitals, en particular les petites empreses i microempreses.

▪

Establir una Estratègia Valenciana de Formació-Ocupació Digital, que
identifique competències i habilitats digitals, per la seua importància, i de
manera transversal a tots els sectors productius.
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Acció 293.
Línies específiques d’ajudes destinades a minimitzar la bretxa digital i l’adaptació
tecnològica del col·lectiu del treball autònom i per a treballadors/ores de les
empreses

Totes aquestes ajudes estaran enfocades a una reconversió del model productiu
i una efectiva reindustrialització, així com a afavorir la generalització dels nous
sistemes de teletreball, d’acord amb els nous formats tecnològics, amb especial
atenció a la població treballadora autònoma en poblacions de menys de 5.000
habitants.

Acció 294.
Ajudes al programa de foment del treball autònom

Derivat de la realitat social que, en l’actualitat, viuen les persones treballadores
autònomes i tractant de recollir les demandes d’aquest col·lectiu, aquestes
ajudes són accions dirigides a superar els obstacles o dificultats que troben
aquelles persones que opten per emprendre un treball autònom a la Comunitat
Valenciana, així com a consolidar-lo i evitar el tancament.

LÍNIA ESTRATÈGICA 80.
ENFORTIR EL DIÀLEG SOCIAL I LA GARANTIA DE BENESTAR LABORAL EN EL TREBALL

Acció 295.
Impuls a la negociació col·lectiva i diàleg social

El Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la
Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana ha de comptar amb
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personalitat jurídica i patrimoni propi i actuar amb plena autonomia funcional
per al compliment de les seues finalitats. Per tant, el Consell Tripartit per al
Desenvolupament de les Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva de la
Comunitat Valenciana s’ha de configurar com un ens jurídic del sector públic
institucional.

Acció 296.
Generalitzar la garantia laboral universal

L’anomenada garantia laboral universal significa que tots els treballadors i
treballadores, independentment de la seua situació laboral o acord contractual,
han de gaudir dels drets fonamentals inherents al treball.

Aquest mecanisme comprendrà tant aquests drets fonamentals com un conjunt
de condicions de treball bàsiques com són un salari vital adequat, una limitació
de les hores treballades, la igualtat entre dones i homes i una major salut i
seguretat en els centres de treball, amb la finalitat de previndre i evitar els
accidents laborals. L’objectiu és garantir el benestar i la seguretat de tots els
treballadors i treballadores en la quarta revolució industrial.

Acció 297.
Impuls a plans de riscos laborals

Impulsar plans específics d’assessorament a PIME i cadenes de subministrament
sobre PRL.

Actuacions sectorials i intersectorials per mitjà de programes o actuacions en
matèria de PRL i participació institucional.
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Accions en matèria de PRL amb enfocament de gènere.

Dotar de recursos suficients i adequats l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en
el Treball (INVASSAT).

Acció 298.
Negociació, finançament i execució de l’Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i
Benestar Laboral 2021-2025

Un marc general de les polítiques de prevenció de riscos laborals per a la
Comunitat Valenciana que servisca com a eina dirigida a combatre la sinistralitat
laboral, i millorar els nivells de seguretat, salut i benestar laboral de les persones
treballadores.

Acció 299.
Prevenció del risc biològic en l’àmbit laboral

Facilitar la prevenció i control de la COVID-19 en els centres de treball:
proveïment i adquisició d’EPI, proves de diagnòstic fiables, millora en l’assistència
dels serveis de prevenció de les empreses, etc.

Acció 300.
Mediació i arbitratge laboral

Impuls de la mediació i l’arbitratge laboral a través del Tribunal d’Arbitratge
Laboral (TAL) i consolidació dels recursos necessaris.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 81.
FACILITAR UN MILLOR AJUST DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A l’OCUPACIÓ A LES
NECESSITATS DE LES EMPRESES I PROMOURE MODELS D’APRENENTATGE PERMANENT

Acció 301.
Crear un model d’aprenentatge al llarg de la vida capaç d’enfortir les habilitats i
coneixements dels treballadors i treballadores davant reptes com la digitalització

Per a això, s’establiran aliances sòlides entre l’Administració pública, les
universitats i les empreses.

Acció 302.
Impulsar noves pràctiques innovadores en matèria de formació

Reforçar les polítiques actives d’ocupació per a afavorir la inserció laboral per
mitjà de serveis públics d’informació, orientació i formació permanent adaptades
a les necessitats del mercat de treball, tenint en compte de manera transversal la
col·laboració publicoprivada.

Reforçar el programa INNOVA amb la col·laboració de la Universitat de València,
per a promoure bones pràctiques innovadores en matèria de formació per a
l’ocupació involucrant els centres d’FP i també els alumnes.

Impulsar plans de mobilitat específics en àrees empresarials.

En definitiva, reforçar les polítiques actives d’ocupació per a afavorir la inserció
laboral per mitjà de serveis públics d’informació, orientació i formació permanent
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adaptades a les necessitats del mercat de treball, tenint en compte de manera
tranversal la col·laboració publicoprivada.

LÍNIA ESTRATÈGICA 82.
MODERNITZACIÓ I ENFORTIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ

Labora, com a servei públic d’ocupació i formació, ha de continuar avançant en el
camí començat amb Avalem Territori, que permet diagnosticar les necessitats
formatives de manera territorialitzada, i des del diàleg i participació social,
entenent la formació ocupacional com un instrument indissociable de les
polítiques actives d’ocupació que ha de desenvolupar el servei públic d’ocupació.

Acció 303.
Garantir que els serveis públics d’informació, orientació i formació per a l’ocupació
disposen de personal d’atenció preparat, així com de material divulgatiu adequat,
per a oferir un assessorament de qualitat

Acció 304.
Potenciar la modalitat de teleformació i teleorientació

Establir plataformes i facilitar recursos i mitjans necessaris que possibiliten la
igualtat d’oportunitats per al seu accés.

Acció 305.
Impuls del model de col·laboració publicoprivada en la intermediació laboral amb
l’objectiu final d’augmentar l’eficàcia del sistema d’orientació i inserció laboral
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Acció 306.
Fomentar el suport de tallers d’ocupació que gestionen i impulsen projectes que
resolguen reptes tecnològics

Formació en qüestions tecnològiques –big data, ciberseguretat, intel·ligència
artificial, cloud computing...– que milloren la qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes que resideixen en municipis i mancomunitats, especialment
impulsant municipis rurals intel·ligents, basat en les oportunitats que obrin les
noves tecnologies com són la connectivitat d’alta velocitat, la implantació de
zones wifi de lliure accés a internet, la videoassistència sociosanitària a
dependents i la promoció del turisme i del comerç local, a més de facilitar una
gestió eficient i sostenible de les infraestructures municipals, com per exemple
l’enllumenat, l’aigua, la gestió dels residus...

Acció 307.
Connectar i integrar els serveis d’orientació amb els sistemes de formació
professional per a l’ocupació

Amb la finalitat d’enfortir els serveis d’informació, prospecció, assessorament i
orientació professional, per a facilitar les possibilitats d’accés a l’ocupació.

Acció 308.
Establir ajudes i estratègies de formació per a la requalificació permanent en
l’entorn laboral dels treballadors i treballadores al llarg de tota la vida

Amb aquestes ajudes es permetrà dotar de les capacitats necessàries per a
l’accés a l’ocupació, oferir possibilitats d’adaptació als nous requeriments
professionals i possibiliten la promoció en el treball.
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Acció 309.
Ampliar les mesures o els programes formatius relacionats amb les noves formes
d’organització del treball, la digitalització i la utilització de tecnologia a nivell
econòmic i social

Programes que permeten corregir les mancances detectades com ara:
▪

Teletreball.

▪

Comerç electrònic.

▪

Aplicacions públiques per a diverses gestions: sanitàries, pagament
d’impostos, tramitació de documents municipals, etc.

▪

Protecció de dades en internet.

▪

Processos de robotització en les empreses.

▪

Altres.

Acció 310.
Agilitar la tramitació per a la incorporació d’especialitats formatives

D’aquesta manera es facilita l’adquisició de les noves competències professionals
requerides, proporcionant una resposta ràpida a l’evolució de les demandes del
mercat laboral.

Acció 311.
Reconeixement de l’experiència laboral

Impulsar i augmentar els processos de reconeixement i validació de les
competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral.
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Ampliar i millorar els programes de Formació Dual i pràctiques formatives
remunerades en les empreses.

Estimular l’establiment de sistemes de desenvolupament professional a través de
la confecció d’itineraris formatius en les empreses.

LÍNIA ESTRATÈGICA 83.
REFORÇAR ELS PLANS PÚBLICS I IMPULSAR NOVES AJUDES PER A LA CREACIÓ, EL
FOMENT I EL SOSTENIMENT DE L’OCUPACIÓ

Acció 312.
Plans per al manteniment i millora de l’ocupació en la indústria, programes de
foment d’ocupació (ECOVUT, ECOVUL, etc), plans d’ocupació municipals i
contractació de desocupats per causa de la COVID-19

•

Pla extraordinari d’ajudes públiques en suport de projectes vinculats a la
creació/manteniment d’ocupació en indústria.

•

Incentius a la formació en les empreses amb compromís de contractació i que
fomente

competències

digitals

(amb

indicadors

objectivables

de

creació/manteniment d’ocupació per a supervisió d’incentius.
•

Foment de la contractació indefinida i a temps complet, que permeta oferir
estabilitat laboral i millorar les condiciones de treball, que afavorisca la millora
de la productivitat, la competitivitat i un creixement econòmic sostenible.

•

Ajudes al contracte de relleu per a donar cobertura a la jubilació parcial (entrada
de joves en el mercat laboral).

•

En els programes de foment d’ocupació (ECOVUT, ECOVUL, etc.) cal afegir famílies
monoparentals, persones aturades de llarga duració i joves.
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•

Impuls de les línies de contractació destinades als ajuntaments, la prioritat dels
quals siga la reactivació de l’economia i l’ocupació.

•

Ajudes a empreses que incrementen les seues plantilles a través de contractes
indefinits a temps complet, amb persones desocupades per causa de la COVID19. Manteniment mínim de 2 anys.

Acció 313.
Generació de plans d’ocupació social, dirigits a les persones en situació de
vulnerabilitat

Tant a persones que s’han vist especialment afectades per aquesta situació de
crisi amb la pèrdua de l’ocupació com a aquelles que ja es trobaven amb
anterioritat en situació de vulnerabilitat ara agreujada. S’entenen en aquest
supòsit, per exemple, les dones empleades de llar, treballadors i treballadores
que es trobaven treballant en economia submergida o no comptaven amb
condicions laborals dignes.

Acció 314.
Plans per a dones en situació de violència de gènere i vulnerabilitat

Inclusió d’accions positives al cas de dones en situació de violència de gènere o
famílies monoparentals femenines.

Fomentar la contractació de dones en situació de violència de gènere o en
situació de tràfic i explotació sexual.
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Acció 315.
Mesures per a contractació per a treballs en la llar

Ajudes a la contractació estable i indefinida de les treballadores de la llar, per
mitjà de bonificacions i/o deduccions fiscals.

Cobertura i suport a dones empleades de llar que feien el seu treball en
condiciones d’irregularitat i que després d’aquesta crisi s’han quedat sense cap
renda i sense cobertura de prestacions per desocupació. Un gran nombre
d’aquestes dones són immigrants.

LÍNIA ESTRATÈGICA 84.
APOSTAR PER LA TERRITORIALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I PER L’IMPULS
ALS NOUS NÍNXOLS D’OCUPACIÓ EMERGENTS

Acció 316.
Plans territorials d’ocupació

Reforç dels pactes territorials per l’ocupació.

Acció 317.
Plans de foment de nous nínxols d’ocupació

Accions que promoguen la creació d’ocupacions verdes, decents i de qualitat, que
impulsen una política industrial i energètica sostenible.

Estratègia de promoció del treball de les atencions personals, com un actiu per a
avançar en igualtat entre dones i homes i en els serveis públics.
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Acció 318.
Acreditació de la competència professional a treballadores de la llar

Impuls als processos de reconeixement de l’experiència laboral dels i les
treballadores, especialment per a les treballadores de la llar, amb acreditació de
les competències professionals.

LÍNIA ESTRATÈGICA 85.
AFAVORIR LA IGUALTAT DE GÈNERE EN L’ÀMBIT LABORAL I DESPLEGAR POLÍTIQUES
TRANSVERSALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Acció 319.
Plans d’igualtat i perspectiva de gènere

Facilitar la implantació de plans d’Igualtat i mesures d’acció positiva que
afavorisquen l’accés de les dones a l’ocupació, la promoció, la formació i la
igualtat retributiva.

Impulsar l’elaboració de plans d’igualtat en les empreses i organitzacions durant
la reconstrucció.

Desenvolupar ajudes per a l’elaboració de plans d’igualtat voluntaris durant la
reconstrucció.

Acció 320.
Orientació laboral i perspectiva de gènere

Desenvolupar programes d’orientació laboral i itineraris dirigits a les dones.
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Incloure les dones en programes d’ocupació i/o programes formatius (inclusió
d’accions positives en el cas de dones en situació de violència de gènere, dones
en risc d’exclusió social o famílies monoparentals femenines).

Promoure jornades i àmbits de trobada virtual per a fomentar la igualtat de
gènere en l’àmbit de les empreses, cooperatives, etc.

Continuar orientant i formant les dones per a l’ocupació. Adaptació de mitjans
telemàtics, pràctiques remunerades, etc.

Acció 321.
Ajudes per a l’ocupació amb perspectiva de gènere

Subvencionar la contractació de dones durant la reconstrucció.

Aplicar especialment les ajudes i suport a la pèrdua de l’ocupació en els àmbits
feminitzats: cuidadores a domicili, treballadores de la llar, escoles infantils, etc.

Dissenyar mecanismes per a facilitar la permanència de les dones en l’àmbit
laboral durant la reconstrucció.

Fomentar mecanismes per a facilitar el reingrés de les dones en l’àmbit laboral
durant la reconstrucció.

Aplicar mesures específiques dirigides a les dones de l’àmbit rural per a promoure
la permanència i integració en l’àmbit laboral.
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Bonificacions a la contractació indefinida a les persones sustentadores de la llar
en el cas de famílies monoparentals femenines i monoparentals masculines.

Acció 322.
Ocupació tecnològica amb perspectiva de gènere

Avançar en la digitalització de les dones per a erradicar les bretxes laborals i
socials en l’àmbit tecnològic. Dirigides a mantindre i millorar les condicions de
treball, així com l’accés a aquest.

Fomentar accions positives per a equilibrar la presència de dones en els àmbits
tecnològics.

Acció 323.
Mesures per a donar suport a la conciliació laboral

Pròrroga d’ajudes econòmiques per a les reduccions de jornada per atencions
familiars durant la reconstrucció.

Desenvolupar ajudes per a les adaptacions de jornades durant la reconstrucció.

Acció 324.
Protocols davant de l’assetjament sexual

Fomentar l’elaboració i/o actualització dels protocols davant de l’assetjament
sexual i per raó de sexe durant la reconstrucció.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 86.
GOVERNANÇA DEL TURISME

Acció 325.
Coordinació administrativa

Establir espais estables de diàleg i consens per a millorar els efectes positius de
les actuacions de les administracions en el desenvolupament de l’activitat
turística.
▪

Vigilància interadministrativa.

▪

Potenciar la gestió de la Comissió Interdepartamental de Turisme.

Acció 326.
Cooperació corresponsable publicoprivada

Reforçar les relacions amb els actors privats per a la presa de decisions
corresponsables:
▪

Convenis de col·laboració (SE de Turisme, ICTE, SEGITUR, TURESPAÑA,
associacions empresarials i destinacions turístiques...).

▪

Dinamització del Consell Valencià de Turisme.

Acció 327.
Codi Ètic del Turisme Valencià

Assentar la cordialitat, la inclusió i les atencions com a valors de base per a les
bones pràctiques i relacions.
▪

Desenvolupament del marc d’aplicació per mitjà del Comité d’Ètica del
Turisme.
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▪

Índex de compliment de requisits i sistema de vigilància i control.

Acció 328.
Govern obert

Fer del dret a la informació clara i precisa una senya d’identitat de la gestió
pública del turisme.
▪

Portal Open Data Turisme.

Acció 329.
Planificació i gestió compartida

Millorar la coordinació per a una planificació a mitjà i llarg termini que tinga en
compte les aportacions de persones i entitats clau per al desenvolupament del
nou model turística valencià.
▪

Think tank

▪

Comité Científic

▪

Consell Assessor Invat·tur / Xarxa DTI-CV

LÍNIA ESTRATÈGICA 87.
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI I LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES

Acció 330.
Xarxa de platges i espais naturals intel·ligents

Desenvolupament del model de platges i espais turístics intel·ligents de la
Comunitat Valenciana per a millorar l’adaptació turística de les platges i espais
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naturals per a revitalitzar-los com a recursos inclusius, sostenibles, segurs i
disponibles durant tot l’any.
▪

Complementarietat a altres recursos i temporades.

▪

Desenvolupament de projectes pilot per a la implantació de tecnologia en la
gestió de platges i espais naturals.

▪

Zonificació funcional turística de les platges i espais naturals.

▪

Senyalització direccional i estàtica intel·ligent.

▪

Accessibilitat universal.

Acció 331.
Plans de dinamització i governança turística

Cohesionar i dinamitzar el territori des de la protecció i el respecte a la identitat
local i les seues formes de vida, especialment en aquells espais on el turisme puga
suposar una oportunitat de desenvolupament sostenible i inclusiu.
▪

Interpretació territorial-turística.

▪

Coordinació de gerències de plans per a compartir bones pràctiques
(benchlearning).

▪

Inventari turístic digitalitzat del patrimoni cultural i natural.

▪

Foment de l’accessibilitat universal.

Acció 332.
Consolidació turística de l’espai rural i interior

Contribuir a la diversificació de l’oferta i afavorir, a més, la seua incorporació en
productes turístics amb caràcter desestacionalitzador.
▪

Assessorament tècnic a municipis rurals.

▪

Foment a l’emprenedoria rural.
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▪

Assessorament tècnic a empreses rurals.

Acció 333.
Adaptació al canvi climàtic

Adequar els espais i productes turístics per a mitigar i retardar els efectes del
canvi climàtic.
▪

Aplicació de la guia 100 recomanacions per a la consecució dels 17 ODS de
Nacions Unides en les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

▪

Incentius per a l’ús sostenible dels recursos naturals per les empreses
turístiques.

▪

Campanya de difusió a municipis i empreses turístiques sobre les adaptacions
de l’activitat turística al canvi climàtic.

▪

Anàlisi de modificació de les temporades turístiques.

Acció 334.
Destinacions turístiques intel·ligents (DTI-CV)

Facilitar el trànsit cap a un canvi de mentalitat sobre el turisme i la seua gestió
que afavorisca la modernització, diversificació i especialització de l’oferta.
▪

Xarxa de destinacions intel·ligents de la Comunitat Valenciana.

▪

Implementació del Pla estratègic de turisme accessible.

▪

Oficina de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana.

▪

Catàleg de recursos turístics de primer ordre.
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Acció 335.
Transició cap a una economia circular del turisme valencià
Anàlisi del grau d’adaptació de les destinacions i empreses i foment de la transició
cap a l’economia circular dels agents turístics.
▪

Capacitació de gestors de destinacions turístiques en clau de sostenibilitat i
economia circular.

▪

Estudi de l’empresa turística valenciana entorn de l’economia circular.

▪

Bones pràctiques per a la integració de l’economia circular en empreses i
destinacions turístiques.

LÍNIA ESTRATÈGICA 88.
IMPULS DE LA COMPETITIVITAT, DEL CAPITAL HUMÀ I DE LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

Acció 336.
Suport al nou model turístic

Racionalitzar la inversió pública en aquelles eines que milloren l’eficiència i la
coherència dels productes i serveis turístics.
▪

Impuls de la innovació (transformació digital).

▪

Impuls de la millora de la qualitat (implantació).

▪

Impuls de la sostenibilitat (adaptació al canvi climàtic i economia circular).

▪

Impuls de l’accessibilitat (integració).

▪

Impuls de la imatge de les destinacions i productes turístics.

▪

Impuls a la celebració d’esdeveniments d’interés turístic com a foment de la
diversificació.

▪

Programa de beques per a la inserció de personal qualificat en destinacions
turístiques (oportunitats per a la incorporació de joves al sector turístic
valencià).
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▪

Impuls de la internacionalització de productes i serveis turístics i la seua
distribució).

Acció 337.
Actualització i harmonització de la normativa turística

Adequar, dins de les garanties jurídiques, la legislació turística a la realitat social,
econòmica i ambiental.
▪

Desenvolupament de l’Estatut del Municipi Turístic (art. 29.1 de la Llei
15/2018, de Turisme, Oci i Hospitalitat).

▪

Comité Ètic del Turisme (art. 11.2 de la Llei 15/2018, de Turisme, Oci i
Hospitalitat).

Acció 338.
Agilitat administrativa

Millorar els processos de gestió administrativa amb la ciutadania i l’empresariat.
▪

Plataforma electrònica de gestió de l’Administració turística.

Acció 339.
Vigilància de l’intrusisme

Assegurar el marc de competència legal.
▪

Plans d’inspecció turística.

▪

Comissió contra l’intrusisme.

▪

Anàlisi de l’oferta d’habitatges turístics que ofereixen les plataformes per
internet.
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Acció 340.
Acceleració i emprenedoria empresarial

Identificar i accelerar les oportunitats de negoci que milloren els projectes
empresarials.
▪

ACCETUR (acceleradora d’empreses i projectes emprenedors).

▪

Guia de finançament de projectes turístics.

▪

Manual per a l’emprenedoria en allotjament rural.

Acció 341.
Sistema integrat de qualitat turística

Potenciar l’excel·lència en les destinacions, recursos, serveis i empreses
turístiques.
▪

Impuls en el programa Qualitur (excel·lència i sostenibilitat).

▪

Ampliació de l’abast de destinacions SICTED (Sistema Integral de Qualitat en
Destinacions Turístiques).

Acció 342.
Formació especialitzada per al segle XXI

Fomentar la cultura de l’excel·lència i de la millora contínua, a través de
l’especialització, com a estratègia de fidelització del visitant.
▪

Rellançament de la xarxa de CdT.

▪

Pla de formació turística per a l’empresa.

▪

Beques d’especialització en establiments turístics.

▪

Hospitalitat mediterrània.
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▪

Centres de desenvolupament i acceleració turística a Morella, Alcoi i
Requena.

▪

Pla de formació turística per a l’Administració pública.

▪

Formació en l’excel·lència en col·laboració amb les universitats.

▪

Acreditació de la formació en el sector turístic realitzada en la xarxa de CDT.

Acció 343.
Qualitat laboral

Millorar l’ocupabilitat i els drets laborals dels professionals del turisme a través
del coneixement de les seues necessitats i interessos.
▪

Foment de personal qualificat en llocs de decisió.

▪

Impuls de la igualtat i la conciliació familiar.

▪

Mesa per a la Qualitat en l’Ocupació Turística de la Comunitat Valenciana.

▪

Foment de convenis col·lectius regionals.

Acció 344.
Smart Data Office

Mesurar els efectes de l’activitat turística a la Comunitat Valenciana per a una
presa més eficient de les decisions públiques.
▪

Eina d’autodiagnòstic DTI-CV.

▪

Publicacions i informes periòdics.

▪

Sistema integral de mesurament de l’activitat turística. Sistema d’indicadors
turístics de la Comunitat Valenciana. Nova acció en el marc del pla estratègic.

264

Acció 345.
Investigació i coneixement turístic

Mesurar els efectes de l’activitat turística a la Comunitat Valenciana per a una
presa més eficient de les decisions publiques.
▪

Participació en xarxes i projectes europeus.

▪

Agenda d’Investigació Turística.

▪

Clúster de coneixement turístic a la Comunitat Valenciana.

Acció 346.
Transferència del saber fer

Generar un millor coneixement sobre l’activitat turística que ajude en la presa de
decisions estratègiques.
▪

Projecció internacional del saber fer turístic de la Comunitat Valenciana.

▪

Acords de col·laboració amb centres d’investigació i organismes
internacionals.

Acció 347.
Transformació digital del sector turístic

Impulsar la digitalització de la gestió de les destinacions turístiques. Accelerar la
transformació digital de les empreses turístiques.
▪

Línies d’ajuda a la millora tecnològica de les empreses turístiques.

▪

Pla de capacitació tecnològica dels gestors de destinacions turístiques.

▪

Programa de transformació digital del sector turístic.

▪

Diagnòstic al voltant del grau de dialització de les empreses turístiques.
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▪

Desenvolupament del turisme digital (serveis d’hostalatge P2P, realitat
virtual, assistents virtuals, smart cities turístiques).

LÍNIA ESTRATÈGICA 89.
MÀRQUETING TURÍSTIC

Acció 348.
Gestió de les marques i posicionament global

Afavorir la coordinació entre les marques turístiques territorials, millorant el
posicionament i la reputació turística nacional i internacional de la Comunitat
Valenciana.
▪

Sistema integrat de marques de destinació.

▪

Sistema de monitoratge de la reputació en línia.

Acció 349.
Impuls a la segmentació de mercats

▪

Connectar els interessos i motivacions de la demanda a les particularitats de
l’oferta turística regional.

▪

Vigilància

competitiva

i

intel·ligència

turística

(benchmarking

i

benchlearning).

Acció 350.
Creació i promoció de producte desestacionalitzador: CREATURISME

Impulsar la diferenciació de l’oferta turística i el desenvolupament de productes
per a la seua paquetització durant tot l’any.
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▪

Foment de diferents productes turístics:
o Mediterrani Actiu/Esportiu
o Mediterrani Cultural/Itineraris
o Mediterrani Natural/Rural
o Mediterrani Gastronòmic

▪

Millorar l’abast de la web Experienciascv.com

▪

Promoció de turisme sostenible, turisme d’interior

Acció 351.
Publicitat omnicanal (online i offline)

Propagar un missatge coherent a través dels diferents canals de comunicació per
a impactar en les audiències objectiu.
▪

Campanyes de publicitat dirigides a la demanda turística.

▪

Publicitat en línia.

▪

Campanyes de publicitat segmentades per mercats i productes turístics.

▪

Programa de sensibilització dirigit a residents i actors turístics.

▪

Estratègia de màrqueting de continguts en línia.

Acció 352.
Relacions amb intermediaris, mitjans i influencers

Desenvolupar un contacte més personalitzat amb intermediaris perquè
prescriguen la Comunitat Valenciana com a destinació sostenible, inclusiva,
diferenciada i hospitalària.
▪

Presentacions i aliances amb agències de viatges i operadors turístics.

▪

Viatges de familiarització per a mitjans (press trips, blog trips).

▪

Viatges de familiarització a intermediaris (fam trips).
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▪

Actuacions directes (workshops i road trips) i fires turístiques especialitzades.

Acció 353.
Relacions amb client final

Millorar en la demanda el coneixement de les experiències i valors del turisme
valencià.
▪

Creació i actualització de continguts digitals.

▪

Publicacions específiques al voltant de productes relatius a experiències
turístiques.

▪

Reforç de la Xarxa Tourist Info.

▪

Decàleg del bon visitant (foment del turisme responsable en el territori
valencià).

Acció 354.
Comunicació institucional

Millorar la visibilitat i l’opinió de les actuacions de la Generalitat a favor del
turisme competitiu, sostenible i inclusiu amb element bàsic per a enfortir el
desenvolupament equilibrat de l’economia i la societat valenciana.
▪

Magazín Turisme CV i la seua difusió per mitjà de la web www.turismecv.com.

▪

Millora del portal institucional de Turisme de la Comunitat Valenciana
(www.gva.turisme.es).
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Acció 355.
Sistema de gestió integral de la destinació

Posicionar, promocionar i vendre la destinació turística Comunitat Valenciana a
través de tots els canals de comunicació i en diferents formats.
▪

Migració del portal turístic oficial www.comunitatvalenciana.com.

▪

Repositori centralitzat de dades.

▪

Plataforma de relació amb el client.

▪

Plataforma d’integració per a la gestió de la Xarxa Tourist Info.

▪

Newsletter turístic segmentat.

▪

Quadre de comandament integral i data mining.

▪

Pla de formació i promoció de l’SGID.

▪

Livestreaming Comunitat Valenciana.

LÍNIA ESTRATÈGICA 90.
SEGURETAT I RESILIÈNCIA TURÍSTICA

Acció 356.
Pla CV destinació segura

Convertir la CV en una destinació segura i molt més resilient davant les futures
transformacions socials, ambientals i sanitàries.
▪

Gestió de la informació i del coneixement: observatori i índexs de seguretat.

▪

Disseny i adaptació de protocols d’actuació.

▪

Formació específica per als professionals i gestors turístics.

▪

Difusió i publicitat de la CV com a destinació segura. Nova acció en el marc
del pla estratègic.

▪

Turisme segur: aconseguir una imatge de turisme mediterrani segur.
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▪

Pla integral de garanties sanitàries (suport a reformes per a garantir la
seguretat).

Acció 357.
Gestió de crisi

Recuperació del sector - COVID-19 i mecanismes de governança
▪

Mecanismes de suport a la recuperació de la competitivitat empresarial.

▪

Pla operatiu de màrqueting 2020 adaptat a la gestió de la repercussió de la
crisi sanitària.

▪

Coordinació de la comunicació per a la recuperació de la confiança de la
demanda.

▪

Relacions amb operadors.

▪

Comité científic com el reforç de la intel·ligència turística per a la presa de
decisions.

▪

Ajudes urgents a persones treballadores en règim autònom, i petites i
mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la COVID-19.

▪

Sensibilització i conscienciació ciutadana i turística.

▪

Pla operatiu de màrqueting 2021-2025 adaptat a la gestió de situacions no
previstes.

Totes les actuacions i línies de treball estratègiques descrites en aquest document es
concretaran en diferents plans d’actuació que inclouran els terminis de planificació i
execució i les necessitats pressupostàries.
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ANNEX I. Anàlisi DAFO
El punt de partida de tot replantejament estratègic a curt, mitjà i llarg termini és l’anàlisi
de la situació actual. Per a això s’ha realitzat una anàlisi DAFO que permet analitzar els
factors externs (AMENACES i OPORTUNITATS) i interns (DEBILITATS i FORTALESES) que
incidiran en l’establiment de les línies estratègiques i les accions. Per tant, les respostes
que es volen respondre en aquesta anàlisi són:

▪

Amenaces: Què genera o pot generar un efecte limitatiu, de reducció o
modificació de la nostra capacitat de resposta o del nivell d’activitat atribuït?
Principals obstacles de l’entorn per al desenvolupament de l’activitat,
restriccions normatives, vulnerabilitats, canvis imprevistos, adaptabilitat,
contingències emergents…

▪

Oportunitats: Quins factors de l’entorn produeixen o poden causar un efecte
facilitador o pot incrementar el repertori de les nostres possibilitats en el marc
del nivell d’activitat propi? Tendències, nous espais o nínxols d’actuació,
possibilitat d’aplicació de tecnologies noves, noves expectatives o necessitats
emergents, política de comunicació, aliances i relacions...

▪

Debilitats: Què té o fa la Comunitat Valenciana pitjor que altres referents
pròxims o externs? Quines capacitats no són potenciades i dificulten el
creixement, el desenvolupament i el potencial de canvi i adaptació de la
Comunitat? Estructura productiva, capital humà, escassetat de recursos,
principals deficiències, àrees crítiques o conflictives, sistemes de gestió,
valoració social, estructura orgànica…

▪

Fortaleses: Què fem bé? Què hem aconseguit amb un notable grau d’eficàcia?
En quines capacitats distintives ens recolzem per a basar el nostre creixement i
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suposen una font per a la millora o l’excel·lència? Què facilita la nostra capacitat
actual de resposta en el marc de les nostres competències? Avantatges
percebuts socialment, competències i capacitats dels recursos humans, àrees
reeixides,

bones

pràctiques,

infraestructures,

tecnologies,

reputació,

compromisos amb valors socials…

A continuació s’agrupen les diferents respostes que s’han obtingut per part dels
integrants de la Mesa de Polítiques Públiques:

AMENACES
Amenaça 1.
Crisi econòmica global a conseqüència de la COVID-19
▪

Probabilitat de repunt de la pandèmia i retorn a l’emergència sanitària, la
saturació del sistema atencional i un possible confinament parcial.

▪

Canvis estructurals en els sectors clau: automoció, turisme, retail…

▪

Conseqüències sobre la liquiditat i el finançament empresarial, i enduriment de
les condicions del sector financer privat per a atorgar préstecs.

▪

Efectes negatius sobre el ràting d’Espanya en les possibilitats a l’endeutament i
el cost financer del deute.

Amenaça 2.
Escenari tecnològic canviant
▪

Aparició vertiginosa de noves tecnologies: xarxes 5G, intel·ligència artificial…

▪

Resposta adaptativa del capital humà als canvis, competències digitals i accés als
recursos digitals amb el risc d’increment de la bretxa digital.
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▪

Ciberseguretat. Atés l’ús més estés de la xarxa, és necessari tindre majors
mesures de seguretat digital en l’Administració.

Amenaça 3.
Proteccionisme i desregulació dels mercats
▪

Aflorament de les polítiques proteccionistes de països líders i tensions
aranzelàries.

▪

Competència fiscal entre regions i països comunitaris.

▪

Conseqüències econòmiques i comercials del Brexit.

Amenaça 4.
Dependència de presa de decisions polítiques per part de nivells externs
▪

Debilitat i lentitud del règim de governança europea per a decidir sobre el
repartiment de fons de reconstrucció i complexitat normativa.

▪

Necessitat de consens politicosocial nacional, les conseqüències del qual són
retards en la presa de decisions estructurals i retards en els compromisos
adquirits.

Amenaça 5.
Inestabilitat i insuficiència del sistema de finançament
▪

Insuficiència de recursos que dificulten la sostenibilitat financera derivada d’un
disseny i funcionament deficient del sistema de finançament autonòmic.

▪

Necessitats financeres per a mantindre i atendre l’increment dels serveis
essencials propis de l’estat del benestar: sanitat, serveis socials, dependència i
educació.
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▪

Disminució de la recaptació procedent de tributs propis per la forta caiguda de
l’activitat econòmica generalitzada i l’increment d’activitats d’economia
submergida, frau i activitats no localitzables físicament.

▪

Incertesa sobre el volum de fons estructurals procedents del finançament
europeu.

Amenaça 6.
Absència de polítiques de planificació i visió estratègica
▪

Mancances en la política de desenvolupament industrial a mitjà termini.

▪

Baix grau d’utilització de les eines previstes en l’Estratègia d’Especialització
Intel·ligent.

▪

Focalització cap a la conjuntura, sense perspectiva estructural.

Amenaça 7.
Risc de desequilibri territorial interior-costa
▪

Major intensitat de la despoblació i envelliment en zones d’interior.

▪

Desaparició d’activitats tradicionals en el sector primari.

▪

Bretxa digital entre les zones rurals i els nuclis urbans.

Amenaça 8.
Efectes nocius derivats del canvi climàtic
▪

Efectes

com

la

degradació

mediambiental,

sobresaturació

d’espais,

sostenibilitat, biodiversitat, contaminació ambiental…
▪

L’àrea geogràfica del Mediterrani com a zona especialment sensible al canvi
climàtic: sequeres extremes, onades de calor, inundacions, falta d’aigua dolça,
augment del nivell de la mar, pèrdua d’ecosistemes…
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Amenaça 9.
Falta de visió estratègica de la inversió en R+D empresarial
▪

La crisi sanitària, social i econòmica vinculada a la pandèmia COVID-19 pot
provocar un decrement de la inversió en R+D+I.

▪

Baixa intensitat de l’esforç d’inversió en R+D respecte al PIB en comparació amb
la mitjana de la UE, molt més marcat en el sector empresarial.

▪

Estancament i debilitat en l’activitat innovadora en PIME respecte a la mitjana
europea.

▪

Les barreres, en gran manera legislatives, a la mobilitat de personal d’R+D+I
entre el sector públic i l’empresarial i fins i tot entre diferents institucions del
sector públic, i les dificultats per a retindre talent nacional o atraure
l’internacional.

▪

Baixa capacitat de valoració dels resultats d’R+D+I en patents, que ens situa
entre els països amb menor nivell de transferència de coneixement a la UE.

OPORTUNITATS
Oportunitat 1.
Nou marc de finançament autonòmic i europeu
▪

La proximitat de la reforma global del sistema de finançament autonòmic i, en
defecte d’això, de mesures transitòries com a element clau per a la
reconstrucció.

▪

Reforç del finançament europeu vinculat a la transició ecològica i la digitalització.
La nova estratègia adoptada per les institucions europees per a revertir la crisi
derivada de la pandèmia mundial permetrà la utilització de recursos públics en
la reorientació del model productiu i el reforçament dels serveis públics i la
protecció social, així com noves possibilitats de finançament de programes
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d’ajuda que aporta el nou marc temporal d’ajudes i l’adaptació COVID de
normativa europea.

Oportunitat 2.
Ampli consens polític i social en les línies d’actuació estratègiques
▪

Consens en la necessitat d’un nou model de creixement (sostenible, social i
igualitari) basat en la transició energètica i la transformació digital.

▪

Elevat grau de consens en les bases del nou sistema de finançament autonòmic.
Simplificació del model, equilibri vertical (suficiència), equitat en la distribució
horitzontal dels recursos entre comunitats autònomes, criteri de repartiment
basat

principalment

en

variables

demogràfiques

i

augment

de

la

corresponsabilitat fiscal.
▪

Consens en la importància de reforçar els serveis públics fonamentals (educació,
sanitat i serveis socials), millora del sistema de ciència i innovació, polítiques
actives d’ocupació i suport al finançament del teixit productiu.

Oportunitat 3.
Nova orientació de la governança pública
▪

Voluntat de canvi i d’impuls de col·laboració i aliances entre unitats de
l’Administració i els agents economicosocials: entre subadministracions, entre
entitats i administracions públiques, i col·laboració publicoprivada.

▪

Valoració de la importància del sector públic en el benestar i el
desenvolupament. Aquesta percepció s’ha ampliat entre la ciutadania durant la
pandèmia. El sector públic apareix com a palanca de la reconstrucció postCOVID.

▪

Potenciació i extensió generalitzada i transversal de la concepció transformadora
del model econòmic a tota l’activitat del sector públic, fins i tot pressupostària.
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Establiment d’una nova governança de la inversió pública: planificació, regulació,
participació privada i avaluació.
▪

La rendició de comptes a Europa genera una oportunitat per a l’avaluació
econòmica i social dels projectes d’inversió. Moment idoni per a establir les
bases per a l’acreditació i l’avaluació de polítiques públiques: ex ante, de
disseny…

▪

Marge de millora en l’eficiència en la prestació dels serveis públics. La major
eficiència en les principals polítiques socials (educació i sanitat) permetrà
generar estalvis i reorientar-los cap al foment i desenvolupament regional.

▪

Lideratge i compromís polític per a la simplificació i reducció de càrregues
administratives, la implantació total de l’administració electrònica i la
modernització dels serveis d’atenció a la ciutadania.

Oportunitat 4.
Marge per al desenvolupament del sistema tributari valencià
▪

Ampli recorregut per a convergir cap a una fiscalitat justa i eficient utilitzada com
un instrument de política econòmica.

▪

Avaluació de la política tributària existent i lluita contra el frau fiscal i l’economia
submergida.

▪

Existència d’una Agència Tributària Valenciana. Impulsar la qualitat dels serveis
prestats per l’ATV i la gestió eficient dels recursos humans i financers que
permeta una millor atenció a la ciutadania i l’optimització recaptadora.

Oportunitat 5.
Possibilitats de relocalització d’empreses a la zona euro
▪

L’existència de clústers industrials europeus aporta avantatges competitius
previs que han de millorar la capacitat d’atracció a la relocalització d’empreses
europees que es van deslocalitzar prèviament i es replantegen el retorn.
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▪

És important centrar els esforços de relocalització en les cadenes de valor amb
major contingut tecnològic, principalment en les etapes del disseny inicial del
producte (R+D+I).

Oportunitat 6.
Instrumentació d’una estratègia d’especialització intel·ligent
▪

Requisit de la Comissió Europea de desenvolupar un especialització productiva
en àmbits potencialment competitius i generadors de desenvolupament en el
marc d’un context global: agroalimentació, sanitat, silver economy, automoció,
mobilitat

sostenible,

turisme,

hàbitat

sostenible,

economia

circular,

emergències.
▪

Noves especialitzacions com a fórmules de readaptació als nous escenaris de dos
sectors crítics de l’economia valenciana (turisme i construcció), amb necessària
adaptació competitiva sostenible.

Oportunitat 7.
Digitalització necessària i sobrevinguda
▪

Noves tecnologies i digitalització com a instruments transversals de l’estratègia,
tant en sectors madurs (tradicionals) com en altres d’incipients amb potencial de
creixement (economia taronja, verda i blava). Inversió decidida en les noves
tecnologies per a facilitar el desenvolupament de nous nínxols d’activitats
associades a aquestes.

▪

Implementació de noves tecnologies en els serveis fonamentals. Posada en
marxa de solucions tecnològiques accessibles aprofitant la tecnologia al nostre
abast tant en l’educació, sanitat, serveis socials i justícia com en l’Administració.

▪

Capacitat i valoració del teletreball. S’ha comprovat que l’ús de la tecnologia i de
la digitalització que permet el teletreball millora la productivitat dels empleats, i
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permetria estalviar costos en immobles i tot tipus de subministraments,
millorant així la salut i seguretat.
▪

Major visibilitat de la bretxa digital. El sector públic ha d’aprofitar la visibilitat de
la bretxa digital durant la crisi i el consens entorn de reduir-la per a generar
aliances i estratègies conjuntes entre administracions per a la reducció de la
bretxa digital.

▪

Major confiança social i empresarial davant el digital. La crisi sanitària ha
intensificat les relacions telemàtiques entre la ciutadania i l’Administració. La
implantació de sistemes de seguretat adequats fa que el ciutadà i l’empresa se
senten més segurs d’interactuar amb l’Administració de manera digital, i això
optimitza les activitats en finestretes evitant temps d’espera, cues i queixes
d’atenció a l’usuari.

Oportunitat 8.
Reconeixement per a la consolidació del sistema d’investigació, ciència, coneixement
i emprenedoria
▪

La crisi global de la COVID-19 ha demostrat a la societat i al sector econòmic que
la ciència i la innovació són essencials per al benestar i el desenvolupament de la
societat.

▪

Foment de l’R+D+I pròpia i col·laborativa. Suport decidit a les universitats i als
centres d’Investigació, fomentant el desenvolupament de línies d’investigació
adequades a les necessitats del mercat. Orientació de la ciència a la investigació
aplicada.

▪

Potenciació de la inversió en recerca i desenvolupament per part de les
empreses, per mitjà de línies de finançament adequades que potencien l’“efecte
multiplicador” i a través d’incentius fiscals a aquesta.

▪

Cadena de transmissió de coneixement generada en la COVID. Aprofitar la
cadena de transmissió del coneixement entre investigadors i sistema productiu
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que s’ha improvisat per a atacar el tema sanitari ocasionat per la COVID-19.
Aquesta cadena es pot estendre i potenciar-se per a abordar altres reptes crítics.
Exploració de diversos àmbits del coneixement, de la ciència i de la tecnologia
que poden ser aplicats amb caràcter experimental.
▪

Major coneixement de les capacitats científiques, tecnològiques i productives
com a conseqüència del procés d’elaboració d’estratègies d’especialització
intel·ligent (RIS3).

▪

Millora continuada, en l’àmbit global, dels indicadors de producció bibliomètrica.

▪

El percentatge de dones investigadores està per damunt de la mitjana de la UE i
és un dels més alts a Europa.

Oportunitat 9.
Orientació del finançament europeu a projectes d’R+D+I
▪

Un marc financer pluriennal de la UE amb un increment dels recursos destinats
al finançament d’activitats en R+D+I en el nou Programa marc europeu
complementat amb fons del Next Generation EU, en el qual Espanya haurà de
tindre un paper principal.

▪

Convergència europea en les polítiques que sostenen la capacitat d’R+D+I en
àmbits tecnològics i científics clau per a les polítiques sectorials rellevants com
la digitalització, la intel·ligència artificial, la transició energètica i el repte
demogràfic.

▪

Millora significativa de la participació i del lideratge de les entitats espanyoles en
el Programa marc de la UE H2020.

▪

El pes de l’activitat en R+D de les pimes espanyoles és superior al d’altres països
de l’entorn.
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DEBILITATS
Debilitat 1.
Situació prolongada de dèficit fiscal estructural
▪

Limitació d’accés als mercats financers i dependència dels mecanismes de
finançament estatal (FLA). Acumulació molt significativa de deute no financer
que impedeix una millora de qualificació creditícia.

▪

A causa de la concentració de la despesa en els serveis públics essencials, queden
limitades les polítiques de desenvolupament d’activitats amb major valor afegit,
i de suport i inversió al teixit productiu valencià, essencial per al projecte de
reconstrucció post-COVID.

▪

Dificultats per a cofinançar i reembossar els ingressos corresponents en
projectes amb suport europeu.

Debilitat 2.
Limitació dels recursos tributaris i de dotació de mitjans instrumentals
▪

Baixos nivells de renda per capita i renda disponible inferiors a la mitjana
nacional i europea, la qual cosa genera menors recursos en IRPF, IVA i altres
tributs cedits.

▪

Falta de sistemes d’informació en matèria fiscal sobre els tributs propis o cedits,
dades encreuades, nínxols de frau fiscal, economia submergida…

▪

Inspecció tributària regional molt reduïda en recursos humans i mitjans tècnics.
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Debilitat 3.
Estructura econòmica amb nivells de productivitat i renda per capita inferior a la
mitjana nacional, sensible al cicle i amb falta d’adequació formativa
▪

Reduïda especialització en sectors d’alta intensitat d’R+D+I i tecnològic. Baix
nivell global de productivitat.

▪

Dificultats per a la integració laboral de grups i col·lectius, elevada temporalitat
laboral, especialment en la població jove, i necessitats formatives en directius i
treballadors.

▪

Minifundisme empresarial sistèmic.

▪

Existència d’importants bretxes digitals entre diferents grups de població (edat,
gènere, capacitat econòmica, lloc de residència…). En molts casos, aquestes
bretxes combinades entre si generen processos d’exclusió digital severs.

Debilitat 4.
Escassetat de finançament públic i privat en R+D+I
▪

Efecte desincentivador a causa de la burocratització de les ajudes públiques.

▪

Ineficiència de l’esforç pressupostari en crèdits financers destinats a R+D+I per
falta de demanda, especialment en situacions d’excés de liquiditat en el sistema;
baix nivell d’inversió directa (subvencions) en R+D respecte dels països del nostre
entorn.

▪

Important desigualtat territorial de l’esforç d’inversió en R+D.

▪

Major pes de les despeses corrents en la inversió en R+D i la conseqüent
descapitalització de la despesa, especialment en l’àmbit empresarial.

▪

Excessiva fragmentació de les ajudes en R+D+I, tant regionalment com
sectorialment.

▪

Baix percentatge de personal ocupat en R+D respecte a la població ocupada.

▪

Baixa presència d’estudiants internacionals en els programes de doctorat
nacionals.
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Debilitat 5.
Baixa transferència del coneixement cap al sector productiu
▪

Sector empresarial dominat per la petita empresa, amb menor capacitat
d’inversió en R+D i major vulnerabilitat als cicles econòmics.

▪

Baixa connexió dels inventors amb institucions i empreses.

▪

Baixa intensitat en la protecció de les invencions.

▪

A pesar que la majoria d’espanyols té una visió positiva de la innovació, associada
especialment amb ciència i amb creativitat, existeix l’opinió que a Espanya hi ha
poca cultura d’innovació.

Debilitat 6.
Organització excessivament burocratitzada i poc oberta al canvi
▪

Absència d’instruments de coordinació interna, facilitació de la cooperació
interadministrativa i de col·laboració publicoprivada fluida.

▪

Dèficits en digitalització i estandardització i automatització de processos.
Complexitat dels procediments i càrregues administratives. Dèficits en eines
centralitzades per a la gestió econòmica i financera.

▪

Estructura dèbil per a afrontar els canvis. Falta d’equitat entre els diferents
departaments derivada de les diferències en les instal·lacions (desigualtats
tecnològiques) i llacunes quant a la responsabilitat funcional en diferents àrees.
Resistència inherent al canvi. Absència d’equips d’organització en molts
departaments que impulsen i coordinen els processos d’agilitació necessaris.

▪

Deficiències en la disponibilitat de dada única, accessible i fiable. Falta de
procedimentació dels processos administratius en formats digitals per a conéixer
la traçabilitat de les dades i problemes d’interoperabilitat de les dades entre les
diverses administracions.

▪

Sistema de seguretat dels sistemes informàtics. Actualment hi ha una deficient
organització de les unitats de seguretat dels SI corporatius i recursos humans
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disponibles, política de seguretat, despesa en seguretat dels SI i característiques
del nomenament dels delegats de protecció de dades.

Debilitat 7.
Desajust entre l’estructura i funcions de les plantilles amb les exigències d’una
administració moderna
▪

Grau d’envelliment de les plantilles públiques, elevada taxa de jubilacions a mitjà
termini i dificultats en la transmissió del coneixement en matèries com el
finançament.

▪

Falta de personal en àrees estratègiques que seran fonamentals en els pròxims
anys i establiment d’una política de recursos humans que garantisca els perfils
professionals adequats per a poder desenvolupar aquestes tasques: gestió del
deute, captació de fons a través de programes competitius, ajudes d’estat, TIC…

▪

Necessitat de reciclatge tecnològic del personal de l’Administració. El personal
públic requereix formació específica per a adquirir noves competències digitals
que els permeta utilitzar noves tecnologies i programes per a millorar l’eficiència
tant en els procediments com en el lloc de treball.

Debilitat 8.
Inexistència de mecanismes d’avaluació de les polítiques públiques
▪

Absència d’orientació estratègica, integrada i coordinada de les polítiques cap al
canvi de model productiu.

▪

Inexistent avaluació de l’eficiència en polítiques de despesa pública, per mitjà de
mecanismes d’avaluació ex ante i ex post de les polítiques públiques, definint
objectius concrets i indicadors d’avaluació contínua dels resultats obtinguts per
les polítiques executades. Falta de sistemes d’informació únics i homogenis per
a poder realitzar una avaluació global.
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▪

Planificació i avaluació de la política pressupostària. Falta d’accessibilitat,
coherència i homogeneïtat de la informació per a poder desenvolupar processos
d’avaluació pressupostària. En l’actualitat no s’han desenvolupat els sistemes
d’informació necessaris per a poder realitzar una correcta avaluació de la
despesa.

▪

Necessitat d’anàlisi, seguiment, control, valoració i prospectiva de la realitat
econòmica.

Debilitat 9.
Perfil baix del paper exercit pel sector públic com a agent econòmic
▪

Baix nivell de contractació a través dels mecanismes de compra pública
innovadora com a agent impulsor de determinades tecnologies i innovacions.

▪

Absència d’un banc públic de dades de qualitat. Des dels poders públics s’hauria
de garantir l’accessibilitat, usabilitat i confiabilitat de les dades, a fi d’evitar que
es mercantilitzen les dades de major qualitat.

▪

Absència de cultura de dades obertes que facilite la seua explotació per a la
investigació o presa de decisions en les organitzacions.

Debilitat 10.
Política embrionària sobre infraestructures i prestació de serveis TIC
▪

Inexistència d’un catàleg de serveis de comunicacions electròniques de la GVA
unificat i clar, falta d’imatge de marca entre els agents del sistema, etc. La
Comunitat es troba en la fase inicial d’aquest projecte, que ha iniciat amb la
creació de l’empresa pública ISTEC.

▪

Obsolescència tecnològica. En molts casos l’Administració no està actualitzada
tant en infraestructures com en programari i sistemes, la qual cosa no permet
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oferir els serveis de manera digital en les mateixes condicions que en el
funcionament analògic.
▪

Bretxa digital generada per la mateixa Administració. La posada a la disposició
de la ciutadania d’eines que de base no són tecnològicament accessibles per a
les persones amb diversitat funcional genera bretxa digital.

FORTALESES
Fortalesa 1.
Priorització de la despesa social i de les polítiques pròximes a les persones
▪

Priorització per la despesa social. Des del Consell es té com a prioritat garantir a
la ciutadania els serveis públics fonamentals (educació, sanitat i serveis socials),
i arribar almenys a la despesa mitjana per habitant del conjunt de comunitats
autònomes.

▪

La despesa en educació, sanitat i serveis socials per habitant ha convergit amb la
mitjana nacional, superant així un dels greus perjudicis que patien els ciutadans
de la Comunitat Valenciana. Aquesta genera importants externalitats positives:
socials (millor qualitat de vida) i econòmiques (efecte tractor a altres sectors de
l’economia).

Fortalesa 2.
Grau significatiu de capacitat de resposta davant la nova situació ocasionada per la
pandèmia
▪

Capacitat de reacció i resiliència. Tant el sector públic i el teixit empresarial com
les persones han sigut capaços d’adaptar-se a la nova situació generada per la
COVID de manera ràpida, i han mitigat així els greus impactes en termes
d’ocupació i rendes especialment. L’existència de teixit productiu diversificat,
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amb alt grau d’adaptabilitat i emprenedor fan de la Comunitat una regió molt
dinàmica, capaç de reinventar-se.
▪

Ampli desenvolupament de l’economia social i la tradició cooperativa distribuïda
en els diferents sectors econòmics.

▪

Capacitat de readaptar la producció a nous productes (material sanitari) i serveis
per als quals s’estima una demanda creixent. Expectatives en la nova normalitat,
nínxols de desenvolupament (salut, seguretat…).

▪

Voluntat de coordinació per a la recuperació. Hi ha predisposició per a actuar de
manera conjunta (partits polítics, agents socials, entitats locals, ciutadania i
Administració regional) davant la crisi.

▪

Capacitat de reacció interna davant la situació COVID-19. Encara en situació
d’alarma l’Administració, sense estar totalment preparada a escala tecnològica,
ha pogut donar servei en molts dels departaments per teletreball, la qual cosa
dona idea de flexibilitat en els processos i adequació dels equips informàtics de
les entitats.

Fortalesa 3.
Dinamisme i obertura de l’activitat econòmica
▪

Avantatges competitius consolidats emparats en la tradició empresarial, en
l’experiència exportadora, en la millora de la qualificació i en la labor dels grans
consorcis empresarials més capaços de sostindre la productivitat i la
competitivitat fins i tot en etapes recessives.

▪

Identificació de grans empreses tractores que poden arrossegar pimes del seu
entorn.

▪

Economia molt oberta a l’exterior, i ampli coneixement dels mercats
internacionals. Quota de mercat internacional per als sectors valencians.

▪

Consolidació i dinamisme de la indústria agroalimentària.
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Fortalesa 4.
Activitat de suport mantingut al finançament empresarial
▪

Finançament bonificat. És una eina útil per a augmentar la liquiditat de les
empreses i, al mateix temps, millorar la seua solvència, incidint positivament en
el compte de pèrdues i guanys del deutor. La bonificació permet incentivar
conductes amb externalitats positives a un cost mínim per a la Generalitat
Valenciana.

▪

Flexibilitat en el disseny dels productes financers. L’IVF no està subjecte a
normativa bancària, i pot oferir productes d’interés per a les empreses: préstecs
a terminis més llargs, carències, préstecs participatius, finançament subordinat,
capital de risc, etc.

▪

Connexió de l’IVF amb la Societat de Garantia Recíproca. Permet dissenyar
productes específics per als segments amb més dificultat d’accés al finançament:
autònoms i microempreses, compartint el cost amb CERSA.

Fortalesa 5.
Xarxa consolidada de centres de coneixement i transferència tecnològica
▪

Sistema universitari valencià referent nacional en investigació i docència.

▪

Capacitat de resposta dels centres d’investigació regionals a la situació de la
pandèmia.

▪

Xarxa consolidada d’agents. Existència d’una important xarxa entre centres
d’investigació universitaris, instituts tecnològics (REDIT), parcs científics, Agència
Valenciana d’Innovació, IVACE i el teixit empresarial. Aquesta xarxa facilita la
cooperació publicoprivada en R+D+I i el foment de la digitalització en el teixit
empresarial.

▪

Suport públic a centres de transferència tecnològica. En l’actualitat existeix un
suport públic constant per a la transferència del coneixement tant amb les
universitats (càtedres i convenis), instituts tecnològics, CEEI…

288

Fortalesa 6.
Posicionament regional davant la importància de l’R+D+I
▪

Elevat percentatge de la població amb educació superior. Potencial massa crítica.

▪

Inversió, en l’última dècada, en centres d’excel·lència i d’investigació sanitària,
ICTS i participació en instal·lacions internacionals.

▪

Tendència creixent de l’interés de la societat per la ciència i la tecnologia i millora
en la seua valoració social.

▪

Comportament comú, de priorització d’ajudes destinades a recursos humans i
projectes, per part de les regions, ampliant el marge per a la coordinació i
cooperació.

▪

Creixement de la inversió en R+D+I de certs grups d’empreses, com les mitjanes
innovadores.

Fortalesa 7.
Estructura territorial atractiva i una excel·lent xarxa d’infraestructures viàries i
portuàries
▪

La localització en el centre de l’eix mediterrani ha de facilitar la incorporació de
les nostres empreses a les cadenes de valor globals. La qualitat de vida –clima,
cost de la vida, estabilitat política i social– com a reclams perquè la CV siga un
pol d’atracció per a inversors i directius.

▪

Sistema de ciutats consolidat. Presència de diferents àrees metropolitanes
importants distribuïdes en el territori regional: sistema de ciutats i dinamisme de
les zones costaneres. La Comunitat Valenciana compta amb nuclis urbans
d’extraordinari atractiu, pel seu clima excepcional, la seua ubicació geogràfica i
les magnífiques infraestructures de comunicació. Les estratègies de
desenvolupament urbà, encara per explorar, constitueixen una oportunitat de
desenvolupament.
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▪

Estratègia digital per a l’equilibri territorial. El desenvolupament d’una estratègia
digital horitzontal i incloent, que permeta un aprofitament del territori més
homogeni i la fixació de la població en entorns rurals o de baixa densitat
poblacional.

Fortalesa 8.
Progrés notable en matèria de transparència administrativa
▪

Foment de la transparència. Desenvolupament d’accions orientades a la millora
de la transparència de la gestió pública cap a la ciutadania.

▪

Col·laboració interna entre centres directius. Bona relació i valoració dels centres
directius amb els quals es forma part de l’equip de la Conselleria, amb el paper
realitzat per LABORA o IVACE; així com altres DG, altres centres directius de la
GVA.

▪

Foment de l’accessibilitat i la transparència en dades tributàries. La Generalitat
facilita l’accés a la informació tributària regional per al seu tractament estadístic
i fomenta la col·laboració amb universitats valencianes per als estudis en matèria
fiscal. A més, es garanteix l’accessibilitat a la web de l’ATV als col·lectius més
vulnerables i s’ajuda el ciutadà a través del programa MÉS PROP DE TU,
assessorant de manera personalitzada la ciutadania. S’ha donat un important
impuls a la presentació telemàtica i a facilitar informació fiscal prèvia.

Fortalesa 9.
Compromís ferm amb la instrumentació de la digitalització en el si de l’Administració
i la societat digital
▪

Compromís polític per a la digitalització i la modernització de l’Administració. Hi
ha un fort compromís del Consell, juntament amb un personal directiu motivat
per a afrontar el canvi. Millora substancial de les eines de treball (àmbit de

290

Microsoft, NEFIS, accessos remots per al teletreball…). Aposta política clara per
la digitalització inclusiva i per no deixar a ningú arrere.
▪

Estratègia d’Intel·ligència Artificial. L’aprovació d’aquesta estratègia per part del
Consell posa de manifest la forta aposta del Govern pels avanços en aquesta
matèria, tant en l’Administració com en el teixit productiu i la societat.

▪

Possibilitat del teletreball en el futur. La formació del personal, la incorporació
d’equipament i la implementació dels sistemes necessaris permetrà que
l’Administració puga teletreballar en gran manera ajudant la conciliació laboral i
futures crisis sanitàries.

▪

Experiència en el desenvolupament de l’Agenda Digital. L’experiència acumulada
en el marc estratègic regional per a avançar en el desenvolupament de la societat
digital en el període 2014-2020 pot ajudar perquè en el nou període la Comunitat
Valenciana estiga més preparada per a l’obtenció i gestió dels fons.

▪

Capacitat d’absorció de fons europeus en l’àmbit de les TIC, principalment a
través de fons estructurals (els fons estructurals secundaran en gran manera la
digitalització en el període 2021-2027 a través del seu Objectiu 1, “Una Europa
més intel·ligent per mitjà de la innovació, la digitalització, la transformació
econòmica i el suport a les petites i mitjanes empreses”).

▪

Aposta regional per al suport a les TIC. Intensitat en l’àmbit TIC dins dels fons
estructurals; aquesta àrea és la que major suport pressupostari té dins del FEDER
de la Comunitat, en concret el 27 % del FEDER 2014-2020 es destina a TIC.

▪

Creació d’ISTEC, societat per a la prestació de serveis de comunicacions
electròniques de la Generalitat, com a únic proveïdor intern en serveis
d’infraestructures, i amb una clara orientació de serveis a les empreses i a la
ciutadania. Aquesta entitat és l’encarregada d’operar i explotar de manera
integral els seus centres i xarxes de telecomunicacions.

▪

Fortes sinergies entre els departaments implicats en els serveis TIC. Tant la
Direcció General de TIC, la de TIC sanitari, la de Modernització i ISTEC, DG de
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Bretxa Digital, DG de Societat Digital, cada una especialitzada en les seues
competències, generen una visió compartida de les necessitats i solucions
tecnològiques per a l’Administració. Hi ha òrgans col·legiats i grups de treball de
coordinació entre conselleries (comissions interdepartamentals).
▪

Capacitat organitzativa per als reptes actuals. Els equips vinculats amb el
desenvolupament i la implementació de noves tecnologies en l’Administració
tenen un profund coneixement del negoci tecnològic, un personal amb
capacitació i experiència tant en el desenvolupament com en la planificació.

Fortalesa 10.
Nova política de col·laboració institucional i de millora reputacional
▪

Proximitat i diàleg continu amb els sectors estratègics de l’economia valenciana.
Aquesta proximitat es materialitza en diferents línies d’ajuda a les empreses i
sectors en favor de la digitalització, innovació, R+D, reorientació de la producció
en favor de producció amb major valor afegit, etc.

▪

Col·laboració amb AIReF per a l’avaluació de polítiques públiques. Abans de la
pandèmia es va iniciar la col·laboració amb l’AIReF per a realitzar un spending
review en sanitat, i l’organització d’un curs d’avaluació de polítiques públiques.
Això pot ser l’embrió per a l’establiment de l’avaluació de polítiques públiques.

▪

Elevada interlocució amb entitats financeres. A pesar de la falta de presència en
els mercats per part de la Generalitat, amb l’ús de línies de préstecs a llarg
termini que han permés reduir els costos financers, que per si mateixos han sigut
molt baixos i han aconseguit una bona reputació en el mercat.

▪

Millora de les relacions amb la Comissió Europea. En els últims anys s’han
consolidat les relacions amb la Comissió Europa, sobre les bases de la
responsabilitat i la col·laboració en el marc dels fons europeus, la qual cosa
millora la confiança per part de la institució i la imatge de la CV en l’exterior. Una
cosa semblant ocorre amb el Banc Europeu d’Inversions. A més, s’ha produït una
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notable millora en accions a priori poc valorades, per exemple, en matèria de
comunicació i difusió, en l’aplicació dels mecanismes antifrau, en el suport tècnic
als òrgans gestors.
▪

Recuperació reputacional de la Generalitat davant proveïdors i entitats de crèdit
(les ofertes de les quals ja sobrepassen les demandes de finançament licitades, i
fins i tot milloren les condicions), i també davant l’Administració general (per
exemple, la Comunitat Valenciana és la regió que més ha augmentat els fons
d’ocupació gestionats) i la UE.
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ANNEX II. Índex de línies i
accions
MESA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES
LÍNIA ESTRATÈGICA 1.
REFORMA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC

Acció 1.
Unitat d’acció en la reivindicació de la reforma del model de finançament basat
en la suficiència, l’equitat i la corresponsabilitat fiscal
Acció 2.
Proposar un fons d’anivellament transitori fins a la posada en funcionament
del nou model de finançament
Acció 3.
Reclamar el finançament estatal corresponent a sanitat i dependència en els
pressupostos generals de l’Estat 2021

LÍNIA ESTRATÈGICA 2.
CORRESPONSABILITAT I EFICIÈNCIA FISCAL

Acció 4.
Convergir cap a l’eficiència i la justícia fiscal
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Acció 5.
Fomentar la fiscalitat com a instrument de política econòmica: impuls de
l’emprenedoria, activitats empresarials en zones despoblades i alineament
amb el New Green Deal
Acció 6.
Reforçar el paper de l’Agència Tributària Valenciana com a instrument contra
el frau fiscal i l’economia submergida

LÍNIA ESTRATÈGICA 3.
OPTIMITZACIÓ DEL FINANÇAMENT EUROPEU

Acció 7.
Gestionar l’impacte COVID en els fons europeus: reprogramació i marc
temporal d’ajudes d’estat
Acció 8.
Maximitzar els recursos disponibles per a la recuperació post-COVID:
pressupost 2021-2027 i Next Generation EU
Acció 9.
Potenciar les capacitats dels actors regionals en l’àmbit dels programes i
projectes competitius europeus

LÍNIA ESTRATÈGICA 4.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL I ECOLÒGICA DE L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA
VALENCIANA
Acció 10.
Impulsar la intel·ligència artificial com a motor de canvi
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Acció 11.
Impulsar la transformació digital en sectors productius i no productius: digital
innovation hub
Acció 12.
Desenvolupar un programa estable i pluriennal d’ajudes a projectes d’inversió
productiva, innovadora, eficients amb el medi ambient i creadors d’ocupació
de qualitat
Acció 13.
Implantar una estratègia valenciana de digitalització, ocupació i formació
Acció 14.
Impulsar ecosistemes digitals innovadors i emprenedors

LÍNIA ESTRATÈGICA 5.
INDÚSTRIA PRODUCTIVA, RESILIENT, DIVERSIFICADA I VINCULADA AL
TERRITORI

Acció 15.
Creació d’un clúster industrial vinculat a la indústria de la salut i la seguretat (ehealth)
Acció 16.
Impuls del Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV)
Acció 17.
Suport a l’adaptació competitiva i sostenible al nou marc internacional
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6.
INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT PER AL TEIXIT EMPRESARIAL VALENCIÀ

Acció 18.
Instruments financers per a dotar de liquiditat les empreses i per a impulsar
inversions generadores d’ocupació
Acció 19.
Instruments financers per al suport a l’emprenedoria
Acció 20.
Instruments financers per a la recuperació de l’economia valenciana

LÍNIA ESTRATÈGICA 7.
CONNEXIÓ DE LA CIÈNCIA, LA INVESTIGACIÓ, EL CONEIXEMENT I LES
NOVES TECNOLOGIES: TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

Acció 21.
Desenvolupar

l’aliança

publicoprivada

d’impuls

de

les

tecnologies

habilitadores dirigida al sistema productiu i al sector públic impulsada per l’AVI.
Inndromeda
Acció 22.
Enfortir i desenvolupar el Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del
model productiu
Acció 23.
Impulsar la compra pública d’innovació
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8.
REFORÇ DEL SISTEMA REGIONAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ

Acció 24.
Incrementar de forma continuada la inversió en R+D+I
Acció 25.
Potenciar la inversió en talent investigador
Acció 26.
Flexibilitzar, agilitar i coordinar els processos administratius relacionats amb la
R+D+I
Acció 27.
Impulsar una política de formació que garantisca l’adequació del talent a les
noves tecnologies i la recapacitació dels treballadors per a la seua adaptació als
nous llocs de treball amb l’R+D+I
Acció 28.
Transmetre informació sobre l’impacte de la ciència a la societat

LÍNIA ESTRATÈGICA 9.
SOCIETAT DIGITAL I BRETXA DIGITAL

Acció 29.
Desenvolupar la Llei Valenciana per al desenvolupament de la societat digital
(LVDSD) i l’Estratègia Digital Valenciana 2021-2027
Acció 30.
Impulsar els territoris intel·ligents i inclusius: Pacte Social per la Innovació
Acció 31.
Analitzar i combatre l’evolució de la bretxa digital
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Acció 32.
Afavorir l’extensió de xarxes de telecomunicacions en el territori
Acció 33.
Impulsar la formació en competències digitals en la ciutadania

LÍNIA ESTRATÈGICA 10.
GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ RECOLZADA EN LES INFRAESTRUCTURES TIC

Acció 34.
Incrementar la inversió TIC per a dotar la Generalitat Valenciana de major
robustesa i interoperabilitat en les seues eines digitals
Acció 35.
Posicionar ISTEC com un instrument per al desenvolupament, consolidació i
impuls de les TIC a la Comunitat Valenciana
Acció 36.
Fomentar l’ús de la intel·ligència artificial per a la gestió, avaluació i atenció a
tercers

LÍNIA ESTRATÈGICA 11.
UNA NOVA ADMINISTRACIÓ PER A UN NOU TEMPS

Acció 37.
Regeneració de l’Administració pública
Acció 38.
Reduir l’elevada taxa de temporalitat
Acció 39.
Millora en la formació i en la professionalització del personal empleat públic
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Acció 40.
Simplificació i reducció de les càrregues administratives

LÍNIA ESTRATÈGICA 12.
REFORÇ I MODERNITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA
Acció 41.
Millora de les infraestructures de les seus judicials
Acció 42.
Digitalització de la justícia: expedient electrònic i “paper zero”
Acció 43.
Reduir la càrrega de treball dels òrgans jurisdiccionals: mediació i arbitratge
Acció 44.
Garantir l’accés a la justícia en condicions d’igualtat
Acció 45.
Pla de xoc COVID-19 en serveis judicials

LÍNIA ESTRATÈGICA 13.
UN TERRITORI MÉS SEGUR DAVANT LES EMERGÈNCIES

Acció 46.
Prevenció i lluita enfront de pandèmies
Acció 47.
Millorar els operatius d’emergències de les entitats locals
Acció 48.
Reforçar la coordinació interadministrativa
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LÍNIA ESTRATÈGICA 14.
MILLORA DE LA GOVERNANÇA INTERNA
Acció 49.
Impulsar l’eficiència en la despesa i l’avaluació de polítiques
Acció 50.
Creació d’un comité tècnic de projectes estratègics

MESA DE RECUPERACIÓ SOCIAL
LÍNIA ESTRATÈGICA 15.
ENFORTIMENT DEL SISTEMA SANITARI

Acció 51.
Suficiència i eficiència dels recursos del sistema sanitari
Acció 52.
Modernització de l’atenció primària
Acció 53.
Salut pública, els nous reptes

LÍNIA ESTRATÈGICA 16
OPORTUNITATS DEL SISTEMA

Acció 54.
La tecnologia sanitària en els nivells assistencials
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Acció 55.
Implementació del big data, 5G i intel·ligència artificial en l’àmbit sanitari
Acció 56.
Relació entre l’Administració i el pacient a través de les TIC

LÍNIA ESTRATÈGICA 17.
CURAR I CUIDAR: UNA PERSPECTIVA CONJUNTA

Acció 57.
Participació ciutadana i corresponsabilitat
Acció 58.
Empoderament del pacient
Acció 59.
Coordinació sociosanitària

LÍNIA ESTRATÈGICA 18.
LA INVESTIGACIÓ COM A EIX TRANSVERSAL EN SANITAT

Acció 60.
Estabilitat per a encarar el futur de la investigació
Acció 61.
Suficiència dels recursos
Acció 62.
Cooperació i coordinació en l’àmbit de la investigació sanitària
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LÍNIA ESTRATÈGICA 19.
ENFORTIR EL SISTEMA SOCIOSANITARI I SOCIAL
Acció 63.
Millorar, adequar i incrementar la xarxa pública d’espais sociosanitaris i socials

LÍNIA ESTRATÈGICA 20.
ATENCIÓ PERSONALITZADA ALS DIFERENTS COL·LECTIUS

Acció 64.
Persones majors i en situació de dependència
Acció 65.
Joves
Acció 66.
Xiquets, xiquetes i adolescents
Acció 67.
Diversitat funcional
Acció 68.
Igualtat en la diversitat
Acció 69.
Persones sense llar
Acció 70.
Persones migrants
Acció 71.
Població gitana
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LÍNIA ESTRATÈGICA 21.
IGUALTAT DE GÈNERE

Acció 72.
Perspectiva de gènere en l’acord de reactivació
Acció 73.
Mesures per a la igualtat

LÍNIA ESTRATÈGICA 22.
CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT
Acció 74.
Mesures de conciliació

LÍNIA ESTRATÈGICA 23.
ACCIÓ COMUNITÀRIA

Acció 75.
Lluita contra l’empobriment i enfortiment de l’acció comunitària a través de
l’RVI i les polítiques comunitàries
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LÍNIA ESTRATÈGICA 24.
DESENVOLUPAMENT NORMATIU DE L’SPV DE SERVEIS SOCIALS

Acció 76.
Continuar desenvolupant el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a través
del desenvolupament de la Llei 3/2019, de serveis socials inclusius

LÍNIA ESTRATÈGICA 25.
ASSUMPTES POST-COVID

Acció 77.
Atendre les conseqüències comunitàries agreujades per la crisi de la COVID-19,
com ara addiccions, conflictes familiars, soledat no desitjada, violència
masclista, maltractament infantil, situacions de dol no viscut…

LÍNIA ESTRATÈGICA 26.
L’EDUCACIÓ COM A EINA DE COHESIÓ I DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Acció 78.
Baixada de ràtios per al curs 2020-2021
Acció 79.
Plans de reforç educatiu
Acció 80.
Avançar en la gratuïtat

305

Acció 81.
Plans per a activitats extraescolars
Acció 82.
Reducció de la bretxa digital
Acció 83.
Visió comunitària i inclusiva de l’educació

LÍNIA ESTRATÈGICA 27.
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ
LABORAL I ECONÒMICA

Acció 84.
Aposta per la Formació Professional

LÍNIA ESTRATÈGICA 28.
LA INNOVACIÓ EDUCATIVA COM A BASE DE LA QUALITAT EDUCATIVA

Acció 85.
Innovació educativa
Acció 86.
Innovació arquitectònica i Pla Edificant
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LÍNIA ESTRATÈGICA 29.
PARC PÚBLIC D’HABITATGES

Acció 87.
Augmentar el parc públic d’habitatges
Acció 88.
Aconseguir un parc públic d’habitatges amb edificis i entorns urbans
accessibles, segurs i sostenibles
Acció 89.
Aconseguir un parc públic no segregat

LÍNIA ESTRATÈGICA 30.
EMERGÈNCIA I FUNCIÓ SOCIAL DE L’HABITATGE

Acció 90.
Codificació, avaluació i simplificació
Acció 91.
Habitatge com a premissa per a la integració social
Acció 92.
Implementar un únic registre de demandants d’habitatge
Acció 93.
Coordinar les actuacions per a evitar desnonaments
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LÍNIA ESTRATÈGICA 31.
REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA

Acció 94.
Estratègia Pública de Rehabilitació
Acció 95.
Reforma i renovació d’edificis de titularitat pública
Acció 96.
Impuls de la reactivació econòmica i social en l’entorn rural
Acció 97.
Conjugar política d’habitatge amb mobilitat i accessibilitat
Acció 98.
Impuls als nous models de finançament i fiscalitat per a la rehabilitació

LÍNIA ESTRATÈGICA 32.
INNOVACIÓ I FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE

Acció 99.
Impuls de la innovació
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MESA DE POLÍTIQUES VERDES
LÍNIA ESTRATÈGICA 33.
ACTIVAR MECANISMES

PER

A UNA REACTIVACIÓ

ECONÒMICA

SOSTENIBLE I JUSTA

Acció 100.
Creació d’entorns favorables per a l’atracció d’inversions ecològicament
sostenibles, que activen el teixit econòmic i garantisquen llocs de treball
estables i de qualitat.
Acció 101.
Desenvolupament i planificació de la nostra normativa en el marc de les
exigències ambientals d’àmbit estatal i europeu
Acció 102.
Situar com a preocupació preferent l’educació ambiental i la sensibilització
d’agents econòmics i ciutadania
Acció 103.
Atracció d’inversions productives i sostenibles i optimització en la tramitació i
posada en marxa d’iniciatives vinculades a millores ambientals
Acció 104.
Atenció dels embornals de CO₂ i de la biodiversitat
Acció 105.
Desenvolupament d’instruments de seguiment i avaluació: indicadors
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LÍNIA ESTRATÈGICA 34.
DESENVOLUPAMENT NORMATIU PER A L’IMPULS DE L’ECONOMIA VERDA

Acció 106.
Prioritzar la redacció i aprovació de la normativa vinculada a la lluita contra
l’emergència climàtica
Acció 107.
Anàlisi sobre els nous organismes per a impulsar objectius estratègics cap a la
transició ecològica
Acció 108
Desenvolupament de plans específics en matèria de polítiques verdes.

LÍNIA ESTRATÈGICA 35.
IMPULS DEL SECTOR DE LES RENOVABLES

Acció 109.
Estimular la creació d’empreses en el sector de les energies renovables
Acció 110.
Estímul de l’autoconsum
Acció 111.
Millores en l’ús de l’energia
Acció 112.
Fomentar la mobilitat menys contaminant
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LÍNIA ESTRATÈGICA 36.
ENFORTIR ELS INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA
DEL NOSTRE ENTORN VITAL
Acció 113.
Instruments d’impuls de les actuacions ambientals adequades
Acció 114.
Facilitar la recuperació d’aqüífers i la disponibilitat de recursos hídrics
Acció 115.
Avaluació de la capacitat de càrrega del territori

LÍNIA ESTRATÈGICA 37.
POLÍTIQUES DE REDUCCIÓ DE L’IMPACTE EN EL TERRITORI SOBRE LA BASE
D’INICIATIVES D’APROFITAMENT I INNOVACIÓ

Acció 116.
Impuls en la investigació lligada al cicle integral de l’aigua i a l’economia circular
Acció 117.
Impulsar la reducció, reutilització, reciclatge i valorització de residus
Acció 118.
Suport a les iniciatives lligades a innovació, tecnificació i digitalització
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LÍNIA ESTRATÈGICA 38.
MILLORES FORMATIVES I PROCESSOS DE RECONVERSIÓ JUSTA

Acció 119.
Ampliació de l’oferta formativa sobre la base de l’ocupació lligada a la transició
ecològica i l’economia circular
Acció 120.
Col·laboració entre agents socials per la sostenibilitat
Acció 121.
Polítiques de reconversió dels sectors de major impacte en el territori i en la
salut

LÍNIA ESTRATÈGICA 39.
MESURES D’AJUDES I INCENTIUS
Acció 122.
Política d’incentius al teixit empresarial
Acció 123.
Fiscalitat verda i altres incentius
Acció 124.
Ajudes al desenvolupament d’energies renovables i la millora en sostenibilitat
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LÍNIA ESTRATÈGICA 40.
IMPULS AL TRANSPORT PÚBLIC I LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Acció 125.
Nou mapa concessional de transport públic de viatgers per carretera
Acció 126.
Apostar per la integració tarifària com a millora i simplificació en els mitjans de
pagament per al transport públic
Acció 127.
Impuls de la intermodalitat i reforç de l’oferta d’estacionament per a bicicletes
en centres atractors i estacions de transport massiu
Acció 128.
Creació d’una xarxa d’infraestructura per a l’ús prioritari de transport públic i
vehicles d’alta ocupació en superfície
Acció 129.
Ús compartit d’operadors de transport urbà/interurbà, dels carrils bus urbans
i de les parades
Acció 130.
Delimitació i gestió de zones de baixes emissions ZBE
Acció 131.
Suport a la implantació d’una xarxa de punts de recàrrega elèctrica en el
territori de la Comunitat Valenciana
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LÍNIA ESTRATÈGICA 41.
PLA D’IMPULS A LA BICICLETA I A L’ÀMBIT DELS VIANANTS

Acció 132.
Oficina de la Bicicleta
Acció 133.
Reforç dels itineraris ciclistes a la Comunitat Valenciana
Acció 134.
Suport a l’adquisició de bicicletes i vehicles de mobilitat personal
Acció 135.
Pla de senyalització dels itineraris ciclistes metropolitans
Acció 136.
Col·laboració amb els municipis per a realitzar propostes d’urbanisme tàctic i
recuperació de l’espai per al vianant i el ciclista

LÍNIA ESTRATÈGICA 42.
MILLORA DE LA MOBILITAT I ACCESSIBILITAT ALS CENTRES ATRACTORS A
TRAVÉS DE L’IMPULS DEL TRANSPORT PÚBLIC I LA LAMINACIÓ DE LA
DEMANDA

Acció 137.
Impuls a la realització de plans de mobilitat i millora de l’accessibilitat en
transport pública a les àrees empresarials
Acció 138.
Impulsar la corresponsabilitat dels centres de treball o centres generadors per
mitjà del diàleg social per a escalonar les entrades i eixides als llocs de treball i
evitar aglomeracions en les hores punta
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LÍNIA ESTRATÈGICA 43.
APOSTA PER UNA GLOBALITZACIÓ MÉS PRÒXIMA I REGIONALITZADA

Acció 139.
Complementar els grans hubs interoceànics amb xarxes de transport i logística
d’àmbit regional
Acció 140.
Impuls del ferrocarril i del Corredor Mediterrani i del Corredor CantàbricMediterrani
Acció 141.
Relocalització i implementació de magatzems de reserves estratègiques
dinàmics
Acció 142.
Diversificació i desenvolupament logístic i urbanístic zones aeroportuàries
Acció 143.
Modernització del transport de mercaderies per carretera

LÍNIA ESTRATÈGICA 44.
AVANÇAR EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I LA DIGITALITZACIÓ
Acció 144.
Impuls a nous projectes innovadors al servei de la mobilitat sostenible, millora
de la digitalització i cohesió territorial
Acció 145.
Eines avançades d’informació i gestió de dades sistematitzades de mobilitat
per a presa de decisions
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Acció 146.
Ports intel·ligents

LÍNIA ESTRATÈGICA 45.
AUGMENT DE LA INTERLOCUCIÓ ENTRE ADMINISTRACIÓ I AGENTS DEL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ PER A FACILITAR L’OBRA PÚBLICA COM A
SECTOR FONAMENTAL EN LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

Acció 147.
Constitució del Fòrum per al Desenvolupament d’Infraestructures i Edificis
Sostenibles
Acció 148.
Reforç de la col·laboració publicoprivada
Acció 149.
Impuls i captació de fons europeus

LÍNIA ESTRATÈGICA 46.
LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL EN LA RECONSTRUCCIÓ COM A GARANTIA
DE SOSTENIBILITAT (MEDIAMBIENTAL, ECONÒMICA I SOCIAL)

Acció 150.
Agenda Urbana Valenciana, complement de l’Estratègia Territorial de la
Comunitat Valenciana
Acció 151.
Ciutats resilients i accessibles a tota la ciutadania
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LÍNIA ESTRATÈGICA 47.
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: ENCAIX DEL MODEL SOCIOECONÒMIC I
TERRITORIAL. LA INFRAESTRUCTURA VERDA I LA RELOCALITZACIÓ
INDUSTRIAL

Acció 152.
Plans d’acció territorial del sistema rural de la Comunitat Valenciana
Acció 153.
Plans d’acció territorial integrats d’àmbits metropolitans i funcionals
Acció 154.
Adaptació a les noves necessitats de la logística regional
Acció 155.
La infraestructura verda

LÍNIA ESTRATÈGICA 48.
L’ADMINISTRACIÓ AL SERVEI DE LES PERSONES: MODERNITZACIÓ,
DIGITALITZACIÓ I AGILITACIÓ DE TRÀMITS EN MATÈRIA D’URBANISME I
PAISATGE

Acció 156.
Pla d’actuació per a l’agilitació dels procediments administratius urbanístics
2020, Pla AGILITA URBANISME-PAU
Acció 157.
Sistema d’agilitació en l’atorgament de llicències
Acció 158.
Agilitació cartogràfica d’expedients en tramitació
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Acció 159.
Cartografies del canvi climàtic
Acció 160.
Agilitació de la consecució d’un nou model energètic basat en les energies
renovables

LÍNIA ESTRATÈGICA 49.
ENFORTIR LA POSICIÓ DELS PRODUCTORS EN LA CADENA DE VALOR
Acció 161.
Millora de la Llei de la cadena alimentària
Acció 162.
Elaboració d’un estudi per a aclarir els costos de producció
Acció 163.
Foment de les bones pràctiques en la contractació agroalimentària
Acció 164.
Activar mesures de gestió davant crisis de mercat
Acció 165.
Posada en marxa d’una assegurança de costos
Acció 166.
Foment de la responsabilitat sociolaboral
Acció 167.
Mesa de la Cadena Agroalimentària
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LÍNIA ESTRATÈGICA 50.
PROMOCIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS VALENCIANS

Acció 168.
Campanyes de difusió a través de la marca “Molt de gust”
Acció 169.
Suport a les DO i a les IGP
Acció 170.
Potenciació de l’agricultura de proximitat
Acció 171.
Mesures per a reactivar el canal Horeca
Acció 172.
Suport a les confraries de pescadors
Acció 173.
Pla per a la promoció del peix valencià de costa
Acció 174.
Fomentar la creació d’empreses aqüícoles

LÍNIA ESTRATÈGICA 51.
DEFENSA DE POLÍTIQUES COMERCIALS BASADES EN CRITERIS DE
RECIPROCITAT

Acció 175.
Posicionament del camp valencià en les negociacions
Acció 176.
Accés a mercats
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Acció 177.
Protocols fitosanitaris d’exportació
Acció 178.
Nous mercats

LÍNIA ESTRATÈGICA 52.
DESENVOLUPAMENT DE MESURES ESTRUCTURALS EN L’AGRICULTURA
VALENCIANA

Acció 179.
Impuls de la Llei d’estructures de la Comunitat Valenciana
Acció 180.
Posada en marxa i desenvolupament de l’Estratègia Valenciana del Regadiu
Acció 181.
Plans de millora de la competitivitat d’explotacions ramaderes
Acció 182.
Ajudes a la inversió en explotacions agràries
Acció 183.
Avançar en el desenvolupament del projecte per a impulsar l’agricultura
ecològica
Acció 184.
Actuacions en el marc del desenvolupament rural
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LÍNIA ESTRATÈGICA 53.
ACTUACIONS PER A MILLORAR LA INNOVACIÓ EN EL SECTOR AGRARI

Acció 185.
Reforçar el paper de l’IVIA en matèria d’investigació
Acció 186.
Impulsar la modernització, tecnificació i capacitat tecnològica dels agricultors i
indústries agroalimentàries
Acció 187.
Millora del coneixement tecnològic i la transformació digital

LÍNIA ESTRATÈGICA 54.
DESENVOLUPAMENT DE MESURES PER A RESOLDRE PROBLEMES
CONJUNTURALS

Acció 188.
Reparació i millora de camins i infraestructures rurals
Acció 189
Reconstrucció dels danys causats per la DANA 2019
Acció 190.
Negociar amb el sector la redistribució dels fons del PDR
Acció 191.
Pla estratègic per a reduir els robatoris en el camp
Acció 192
Pla per al control de la fauna salvatge i danys a explotacions agràries
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LÍNIA ESTRATÈGICA 55.
MESURES PER A AFAVORIR EL MEDI AMBIENT I LLUITAR CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC

Acció 193.
Aconseguir sinergies entre l’agricultura i el medi ambient
Acció 194.
Contribució de l’agricultura a la prevenció i lluita contra el canvi climàtic
Acció 195.
Energies renovables
Acció 196.
Estudi de la resiliència del nostre territori davant el canvi climàtic
Acció 197.
Establir sinergies entre zones forestals i agrícoles
Acció 198.
Incorporació d’una economia circular a la Comunitat Valenciana
Acció 199.
Impuls de centres propis d’investigació en matèria agrària i mediambiental

MESA D’ECONOMIA
LÍNIA ESTRATÈGICA 56.
IMPULSAR LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LES EMPRESES VALENCIANES I EN
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Acció 200.
Introducció de clàusules socials en la contractació pública
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Acció 201.
Impuls de la responsabilitat social en les empreses valencianes
Acció 202.
Fomentar la transformació social de les empreses valencianes

LÍNIA ESTRATÈGICA 57.
UNA ADMINISTRACIÓ MÉS TRANSPARENT, MÉS ÈTICA I MÉS OBERTA

Acció 203.
Impuls d’una nova llei de transparència i bon govern
Acció 204.
Desenvolupament d’un sistema valencià d’integritat institucional
Acció 205.
Millora de la coordinació i cooperació entre les administracions públiques en
matèria de transparència
Acció 206.
Foment de la transparència i la integritat
Acció 207.
Obertura i reutilització de dades
Acció 208.
Cap a una cultura ètica en les organitzacions

LÍNIA ESTRATÈGICA 58.
DIAGNÒSTIC DE L’ECONOMIA

Acció 209.
Elaboració d’un diagnòstic de la nova situació econòmica i social de la
Comunitat Valenciana ocasionada per la crisi sanitària COVID-19
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Acció 210.
Anàlisi prospectiva post-COVID en l’economia

LÍNIA ESTRATÈGICA 59.
CAP A UNA INDÚSTRIA PRODUCTIVA I RESILIENT

Acció 211.
Reforçar prioritàriament les línies d’ajudes del Pla estratègic de la indústria
valenciana (PEIV), de les ajudes per a projectes d’inversió en polígons, àrees
industrials i enclavaments tecnològics, de les ajudes a la promoció exterior i del
Pla d’R+D+I empresarial
Acció 212.
Suport a accions genèriques prioritzades dins de la 3a fase d’implantació del
Pla estratègic de la indústria valenciana (PEIV)
Acció 213.
Ajudes per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments
tecnològics
Acció 214.
Plans d’acció per al reforç del teixit associatiu industrial
Acció 215.
Suport a accions singulars desenvolupades per associacions empresarials
vinculades a la indústria per a la reactivació o adaptació competitiva i
sostenible de l’activitat industrial de la Comunitat Valenciana després de l’estat
d’alarma provocat per la COVID-19
Acció 216.
Sector de l’automoció
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Acció 217.
Estudi per a la reducció de costos del consum energètic
Acció 218.
Millora de la competitivitat
Acció 219.
Augment de la grandària de les empreses i innovació

LÍNIA ESTRATÈGICA 60.
CAP A UNA INDÚSTRIA D’ALT VALOR AFEGIT I INNOVADORA

Acció 220.
INNOVAPROD COVID CV (mesura COVID 2020)
Acció 221.
DINAMITZA CV 2020 (TERRITORI)
Acció 222.
Formació professional i acreditació de competències en la indústria
Acció 223.
Empreses més competitives
Acció 224.
Aposta per les tecnologies habilitadores digitals

LÍNIA ESTRATÈGICA 61.
CAP A UNA INDÚSTRIA DIVERSIFICADA I EXPORTADORA

Acció 225.
Promoció exterior
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Acció 226.
Suport a la reconversió

LÍNIA ESTRATÈGICA 62.
CAP A UNA INDÚSTRIA ARRELADA AL TERRITORI

Acció 227.
Foment i potenciació del clúster de la Indústria de la salut i la seguretat (ehealth)
Acció 228.
Suport a la realització de grans inversions per a projectes on es fomente la
col·laboració i cooperació entre grans i petites empreses
Acció 229.
Creació d’un grup de treball per a la identificació de grans projectes estratègics
Acció 230.
Relocalització d’activitats i empreses de sectors com el tèxtil, calçat, joguet, etc.

LÍNIA ESTRATÈGICA 63.
CAP A UNA INDÚSTRIA SEGURA

Acció 231.
Pla d’acció per a la promoció de la seguretat industrial a la Comunitat
Valenciana
Acció 232.
Estudiar en el marc del Pla d’acció per a la promoció de la seguretat industrial
a la Comunitat Valenciana la incorporació d’una línia específica per al comerç

326

LÍNIA ESTRATÈGICA 64.
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES

Acció 233.
Programa de foment de les energies renovables i els biocarburants
Acció 234.
Xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids): infraestructura tecnològica que
arribe a tot el procés, des de la generació de l’energia, el transport i distribució
i emmagatzematge fins al consum de l’usuari final
Acció 235.
Dissenyar una xarxa logística d’emmagatzematge d’energies renovables que
garantisca el subministrament
Acció 236.
Càtedra de Transició Energètica. Pla d’impuls d’energia tèrmica
Acció 237.
Reformulació del PEV - Pla eòlic valencià
Acció 238.
Fons de compensació del Pla eòlic (PECV)
Acció 239.
Agilitar el procés administratiu de tramitació de projectes per a la implantació
d’energia eòlica i fotovoltaica
Acció 240.
Promoure l’ús de la biomassa al llarg del territori amb centrals de producció,
acompanyat de campanyes ocupacionals de neteja de boscos i repoblació
forestal
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LÍNIA ESTRATÈGICA 65.
DESCARBONITZACIÓ DE L’ECONOMIA

Acció 241.
Continuar participant en els programes europeus
Acció 242.
Dissenyar i aconseguir un conveni de transició justa (CLIMATE KIC. Institut
Europeu de Tecnologia. EIT)
Acció 243.
Implantació de cicles formatius, presencial o a distància, de la família
professional d’electricitat-electrònica i energia i aigua
Acció 244.
Programa d’estalvi i eficiència energètica en la indústria
Acció 245.
Programa d’auditories energètiques en PIME i implantació de sistemes de
gestió energètica
Acció 246.
Programa d’ajudes d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector
industrial
Acció 247.
Finançament bonificat per a projectes d’autoconsum elèctric en empreses i
entitats
Acció 248.
Execució del Pla Renove de cogeneració d’alta eficiència a la Comunitat
Valenciana en l’Horitzó 2030
Acció 249.
Pla de micromesures d’estalvi i eficiència energètica
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LÍNIA ESTRATÈGICA 66.
DESCARBONITZACIÓ DE LA SOCIETAT: HÀBITATS, HABITATGES I MOBILITAT

Acció 250.
Implantació de solucions smart city en totes les poblacions mitjanes i grans
Acció 251.
Programes d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic
exterior
Acció 252.
Reforçar l’impuls de la col·laboració publicoprivada entre les administracions
públiques valencianes i les cooperatives: comunitats energètiques
Acció 253.
Foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de
comunitats d’energies renovables
Acció 254.
Instal·lacions d’autoconsum i d’energies renovables en l’àmbit domèstic
Acció 255.
Nou programa d’ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis
existents (Programa PAREER III) per a reforçar les actuacions en el parc
edificatori valencià
Acció 256.
Plans Renove
Acció 257.
Programa de mobilitat sostenible
Acció 258.
Programa d’infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric
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Acció 259.
Pla MOVES II a la Comunitat Valenciana.

LÍNIA ESTRATÈGICA 67.
FOMENT DE L’ECONOMIA CIRCULAR

Acció 260.
Constitució d’un projecte d’anàlisi de simbiosi industrial per a la CV
Acció 261.
Valorització de residus industrials
Acció 262.
Edificació verda

LÍNIA ESTRATÈGICA 68.
FOMENT DE L’ECONOMIA VERDA

Acció 263.
Augment del pressupost destinat a projectes d’investigació relacionats amb
productes i processos alineats amb el Green Deal
Acció 264.
Afavorir la investigació en nous materials que no causen impacte ambiental
Acció 265.
Estratègia d’Emprenedoria Verda
Acció 266.
Xarxa d’Assessorament i Mentoria en Emprenedoria Sostenible (AMES)
Acció 267.
Canal d’accés únic
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LÍNIA ESTRATÈGICA 69.
REACTIVACIÓ DEL SECTOR CULTURAL

Acció 268.
Suport i ajudes al sector cultural

LÍNIA ESTRATÈGICA 70.
DESENVOLUPAMENT I CONSOLIDACIÓ D’UN MODEL D’ECONOMIA DE PROXIMITAT,
SOCIAL I SOLIDÀRIA, GENERADORA D’OCUPACIÓ, RIQUESA I BENESTAR SOCIAL I QUE
IMPULSE L’EQUILIBRI TERRITORIAL

Acció 269.
Convocatòria pública de projectes d’economia sostenible
Acció 270.
Laboratori de transformació social i ODS
Acció 271.
Foment d’iniciatives emprenedores - zones rurals.
Acció 272.
Promoció, foment i difusió de l’economia social

LÍNIA ESTRATÈGICA 71.
PER UNA ECONOMIA INCLUSIVA

Acció 273.
Formació per a la inclusió
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Acció 274.
Creació del programa Emprén-FP
Acció 275.
Programes per a la contractació de col·lectius vulnerables

LÍNIA ESTRATÈGICA 72.
APOSTA PER UN COMERÇ SOSTENIBLE I DE PROXIMITAT I PEL CONSUM RESPONSABLE
I PROTECCIÓ DE LES PERSONES

Acció 276.
Promoció del consum sostenible i de proximitat

LÍNIA ESTRATÈGICA 73.
PER UN COMERÇ MÉS INTEGRAT EN L’ENTORN URBÀ

Acció 277.
Comerç integrat en l’entorn urbà
Acció 278.
Impuls, millora i modernització de la venda ambulant o itinerant. Foment dels
espais dels mercats ambulants municipals per al pagament amb datàfon,
Bizum…
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LÍNIA ESTRATÈGICA 74.
PER UN CONSUM RESPONSABLE I PROTEGIT

Acció 279.
Suport a les OMIC. Suport a ens locals que comparteixen amb la Generalitat
titularitat o delegació de les juntes arbitrals
Acció 280.
Suport a federacions i associacions de persones consumidores, empresàries i/o
professionals i corporacions de dret públic
Acció 281.
Posar en marxa mesures de salut i seguretat, i adaptació per a persones majors
o amb patologies en el sector del comerç (espais nets reservats, horaris
especials, atenció preferent…)
Acció 282.
Dotació de mesures de protecció obligatòries

LÍNIA ESTRATÈGICA 75.
PER L’APLICACIÓ DE L’R+D+I AL TEIXIT EMPRESARIAL

Acció 283.
Pla d’R+D+I empresarial 2020 i 2021 (R+D, innovació i digitalització)
Acció 284.
Programes d’R+D+I en empreses i altres
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Acció 285.
Accions dirigides a impulsar la recuperació de les empreses innovadores de la
Comunitat Valenciana: identificació de les empreses tractores valencianes i
desenvolupament d’una metodologia que permeta potenciar la col·laboració
entre aquestes, les startups i empreses innovadores de la Comunitat

LÍNIA ESTRATÈGICA 76.
PEL DESENVOLUPAMENT DE L’R+D+I

Acció 286.
Participació en projectes europeus - NEMOSINE (finançat pel Programa
d’innovació i investigació Horitzó 2020 de la Unió Europea. Per a institucions i
empreses, en aquest cas l’Institut Valencià de Cultura i AIMPLAS / Institut
Tecnològic del Plàstic, que lidera el projecte
Acció 287.
Foment d’accions positives per a equilibrar la presència de dones en els àmbits
tecnològics
Acció 288.
Promoció i posada en marxa de startups
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LÍNIA ESTRATÈGICA 77.
PEL FINANÇAMENT DE L’R+D+I

Acció 289.
Potenciar la xarxa d’R+D+I pública en tres àrees, sense perdre de vista els dos
sectors tractors de la nostra Comunitat (sector de l’automòbil i sector de
l’alimentació)
Acció 290.
Projectes europeus orientats al comerç.

LÍNIA ESTRATÈGICA 78.
MESURES D’IMPULS A LA CONCILIACIÓ LABORAL I REFORMA HORÀRIA

Acció 291.
Mesures per a la conciliació

LÍNIA ESTRATÈGICA 79.
MESURES D’IMPULS AL TELETREBALL, A LA DIGITALITZACIÓ DE LES EMPRESES I A LES
PERSONES AUTÒNOMES

Acció 292.
Mesures per a la digitalització del teixit empresarial.
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Acció 293.
Línies específiques d’ajudes destinades a minimitzar la bretxa digital i
l’adaptació tecnològica del col·lectiu del treball autònom i per a
treballadors/ores de les empreses
Acció 294.
Ajudes al programa de foment del treball autònom

LÍNIA ESTRATÈGICA 80.
ENFORTIR EL DIÀLEG SOCIAL I LA GARANTIA DE BENESTAR LABORAL EN EL TREBALL

Acció 295.
Impuls a la negociació col·lectiva i diàleg social
Acció 296.
Generalitzar la garantia laboral universal
Acció 297.
Impuls a plans de riscos laborals
Acció 298.
Negociació, finançament i execució de l’Estratègia Valenciana de Seguretat,
Salut i Benestar Laboral 2021-2025
Acció 299.
Prevenció del risc biològic en l’àmbit laboral
Acció 300.
Mediació i arbitratge laboral
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LÍNIA ESTRATÈGICA 81.
FACILITAR UN MILLOR AJUST DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ A
LES NECESSITATS DE LES EMPRESES I PROMOURE MODELS D’APRENENTATGE
PERMANENT

Acció 301.
Crear un model d’aprenentatge al llarg de la vida capaç d’enfortir les habilitats
i coneixements dels treballadors i treballadores davant reptes com la
digitalització
Acció 302.
Impulsar noves pràctiques innovadores en matèria de formació

LÍNIA ESTRATÈGICA 82.
MODERNITZACIÓ I ENFORTIMENT DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ

Acció 303.
Garantir que els serveis públics d’informació, orientació i formació per a
l’ocupació disposen de personal d’atenció preparat, així com de material
divulgatiu adequat, per a oferir un assessorament de qualitat
Acció 304.
Potenciar la modalitat de teleformació i teleorientació
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Acció 305.
Impuls del model de col·laboració publicoprivada en la intermediació laboral
amb l’objectiu final d’augmentar l’eficàcia del sistema d’orientació i inserció
laboral
Acció 306.
Fomentar el suport de tallers d’ocupació que gestionen i impulsen projectes
que resolguen reptes tecnològics
Acció 307.
Connectar i integrar els serveis d’orientació amb els sistemes de formació
professional per a l’ocupació
Acció 308.
Establir ajudes i estratègies de formació per a la requalificació permanent en
l’entorn laboral dels treballadors i treballadores al llarg de tota la vida
Acció 309.
Ampliar les mesures o els programes formatius relacionats amb les noves
formes d’organització del treball, la digitalització i la utilització de tecnologia a
nivell econòmic i social
Acció 310.
Agilitar la tramitació per a la incorporació d’especialitats formatives
Acció 311.
Reconeixement de l’experiència laboral
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LÍNIA ESTRATÈGICA 83.
REFORÇAR ELS PLANS PÚBLICS I IMPULSAR NOVES AJUDES PER A LA CREACIÓ, EL
FOMENT I EL SOSTENIMENT DE L’OCUPACIÓ

Acció 312.
Plans per al manteniment i millora de l’ocupació en la indústria, programes de
foment d’ocupació (ECOVUT, ECOVUL, etc.), plans d’ocupació municipals i
contractació desocupats per causa de la COVID-19
Acció 313.
Generació de plans d’ocupació social, dirigits a les persones en situació de
vulnerabilitat
Acció 314.
Plans per a dones en situació de violència de gènere i vulnerabilitat
Acció 315.
Mesures per a contractació per a treballs en la llar

LÍNIA ESTRATÈGICA 84.
APOSTAR PER LA TERRITORIALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I PER L’IMPULS
ALS NOUS NÍNXOLS D’OCUPACIÓ EMERGENTS

Acció 316.
Plans territorials d’ocupació
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Acció 317.
Plans de foment de nous nínxols d’ocupació
Acció 318.
Acreditació de la competència professional a treballadores de la llar

LÍNIA ESTRATÈGICA 85.
AFAVORIR LA IGUALTAT DE GÈNERE EN L’ÀMBIT LABORAL I DESPLEGAR POLÍTIQUES
TRANSVERSALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Acció 319.
Plans d’igualtat i perspectiva de gènere
Acció 320.
Orientació laboral i perspectiva de gènere
Acció 321.
Ajudes per a l’ocupació amb perspectiva de gènere
Acció 322.
Ocupació tecnològica amb perspectiva de gènere
Acció 323.
Mesures per a donar suport a la conciliació laboral
Acció 324.
Protocols davant de l’assetjament sexual
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LÍNIA ESTRATÈGICA 86.
GOVERNANÇA DEL TURISME

Acció 325.
Coordinació administrativa
Acció 326.
Cooperació corresponsable publicoprivada
Acció 327.
Codi Ètic del Turisme Valencià
Acció 328.
Govern obert
Acció 329.
Planificació i gestió compartida

LÍNIA ESTRATÈGICA 87.
VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI I LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES

Acció 330.
Xarxa de platges i espais naturals intel·ligents
Acció 331.
Plans de dinamització i governança turística
Acció 332.
Consolidació turística de l’espai rural i interior
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Acció 333.
Adaptació al canvi climàtic
Acció 334.
Destinacions turístiques intel·ligents (DTI-CV)
Acció 335.
Transició cap a una economia circular del turisme valencià

LÍNIA ESTRATÈGICA 88.
IMPULS DE LA COMPETITIVITAT, DEL CAPITAL HUMÀ I DE LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

Acció 336.
Suport al nou model turístic
Acció 337.
Actualització i harmonització de la normativa turística
Acció 338.
Agilitat administrativa
Acció 339.
Vigilància de l’intrusisme
Acció 340.
Acceleració i emprenedoria empresarial
Acció 341.
Sistema integrat de qualitat turística
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Acció 342.
Formació especialitzada per al segle XXI
Acció 343.
Qualitat laboral
Acció 344.
Smart Data Office
Acció 345.
Investigació i coneixement turístic
Acció 346.
Transferència del saber fer
Acció 347.
Transformació digital del sector turístic

LÍNIA ESTRATÈGICA 89.
MÀRQUETING TURÍSTIC

Acció 348.
Gestió de les marques i posicionament global
Acció 349.
Impuls a la segmentació de mercats
Acció 350.
Creació i promoció de producte desestacionalitzador: CREATURISME
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Acció 351.
Publicitat omnicanal (online i offline)
Acció 352.
Relacions amb intermediaris, mitjans i influencers
Acció 353.
Relacions amb client final
Acció 354.
Comunicació institucional
Acció 355.
Sistema de gestió integral de la destinació

LÍNIA ESTRATÈGICA 90.
SEGURETAT I RESILIÈNCIA TURÍSTICA

Acció 356.
Pla CV destinació segura
Acció 357.
Gestió de crisi

344

