
ACORD DEL

BOTÀNIC2OS

Acord per
un govern
valencià
de progrés



ACORD DEL BOTÀNIC2OS

1

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional 

Integrat d’Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l’objectiu de reduir un 

40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l’energia provinga de fonts 

renovables en 2050, que inclourà:

• Es posarà en marxa l’Agència de Canvi Climàtic.

• Es crearà el Fons d’Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que 

comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d’Espanya i UE.

• Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l’energia assessorant els 

municipis que aposten per ella.

• Desenvolupament de l’Agència Valenciana d’Energia (actualment en l’IVACE- Energia) 

com a eina per a l’impuls de la producció i distribució d’energia renovable per a les 

administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d’un 

organisme amb capacitat per a la generació energètica.

• Mesures de suport a les instal•lacions d’energies renovables, l’autoconsum ciutadà, 

comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la 

bonificació o subvenció d’equips o accions d’eficiència energètica.

• La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques 

públiques sectorials especialment indústria, territori, urbanisme, habitatge, transports, 

medi ambient, recerca i desenvolupament.

Creació del Centre de Control de la Contaminació Atmosfèrica, que aglutine la informació 

de la xarxa de vigilància de la qualitat de l’aire i dels focus potencialment contaminadors, 

atenent a més les contaminacions acústica i lumínica.
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Impulsarem una Llei per l’Economia Circular que integre els principis d’Economia Circular 

de la UE. Impulsarem el compliment de l’acabat d’aprovar Pla Integral de Residus (*PIR). 

Avançarem en mesures fiscals que desincentiven la crema de residus de cicle obert, 

l’eliminació a través d’abocadors i el flux de residus més contaminants.

Impulsarem un Pacte pels Boscos Valencians,articulant una aliança transversal entre 

institucions públiques, privades, empreses i actors socials, en la senda dels objectius de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Es redactarà el Pla de Prevenció d’Incendis i Riscos Naturals, dirigit especialment a les 

administracions locals, que atenga la situació d’emergència climàtica, amb una anàlisi 

de factors de risc i amb especial atenció a les mesures d’adaptació i mitigació que es 

puguen adoptar. S’acabaran d’impulsar els Plans d’Ordenació de Recursos Naturals, els 

Plans Rectors d’Ús i Gestió i els Plans d’Ordenació de Recursos Forestals. Afavorirem el 

compliment de mesures que incentiven la gestió forestal com el pagament per serveis 

ambientals.

Elaboració de l’Estratègia Valenciana per la Biodiversitat 2030, amb especial atenció a 

les zones RAMSAR, ZEPA i a lluita contra les espècies invasores i la protecció d’espècies 

autòctones i endèmiques.

Aprovació de la Llei de Benestar Animal, que haurà d’abordar objectius com el sacrifici 

zero, l’adopció, el benestar en granges cria i en les protectores d’animals.

Elaboració de l’Estratègia Valenciana de l’Aigua per a recuperar el bon estat de rius, 

llacs, zones humides, estuaris, aigües costaneres i aqüífers i garantir el seu aprofitament 

sostenible. Creació del Centre Valencià del Cicle Urbà de l’Aigua reforçant les estructures 

i entitats públiques actuals amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les xarxes de 

proveïment i sanejament i reforç de la capacitat de depuració i reutilització, així com 

facilitar mecanismes de transparència i d’assessorament als municipis sobre la gestió del 

cicle integral de l’aigua. Es desenvoluparà un Pla específic i es prendrà com a referència 

el Dictamen de la Comissió d’Investigació parlamentària per a esbrinar els motius de 

contaminació dels aqüífers que proveeixen d’aigua als municipis del nostre territori.

Desenvoluparem i executarem una estratègia per a la mobilitat sostenible. Habilitarem 

àrees per a l’estacionament de vehicles, bicicletes i patinets (Parks & Ride i Bicibox) en les 

zones de bescanviadors del transport de rodalia i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

Així com també, continuar amb el foment dels punts de càrrega per a vehicles elèctrics.
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Negociarem la incorporació de la xarxa de transport públic competència de l’Estat a la xarxa 

autonòmica i garantirem la seua coordinació amb aquesta i amb les xarxes comarcals i 

locals. Millorarem el transport públic en matèria d’horaris i freqüència així com noves rutes 

que ajude a minimitzar el despoblament rural i beneficie la cohesió social. Unificarem en 

un mapa tota la xarxa de transport públic i impulsarem la coordinació de servei. La xarxa de 

transport autonòmica, així com la comercial i local se centralitzarà a través d’instruments 

digitals, com a web i app per a facilitar l’accés a tota la informació i si escau compra de 

bitllet. A més s’impulsarà un bo únic que facilite la intermodalitat i la vertebració territorial.

Aprofundiment d’un model territorial amb perspectiva de gènere i intergeneracional que 

ens permeta un futur sostenible que no siga depredador del mitjà ni especule amb el sòl.

Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible 

incorporant incentius fiscals i econòmics, creant un fons específic per a promoure el 

desenvolupament rural integral, millorant les dotacions i serveis públics de comunicació i 

financers i estenent la xarxa d’internet de fibra òptica a tot el territori.

10.
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Violència masclista. Compliment del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista 

en totes les seues mesures a través dels organismes encarregats de desenvolupar-

les. Modificació de la llei 7/2012 de violència contra les dones per a incloure el Pacte 

valencià contra la violència de gènere i masclista i adaptar-se al conveni d’Istanbul i a les 

recomanacions de l’informe CEDAW (Comité de les Nacions Unides per a l’eliminació de la 

discriminació contra la dona). Inclourem un capítol específic sobre la tracta i explotació 

sexual de dones i xiquetes, xiquets i adolescents que establisca mecanismes adequats 

per a la prevenció, i pose en marxa serveis i programes de protecció social i recuperació 

integral de les persones que han sigut explotades i prostituïdes.

Garantirem que el torn d’ofici oferisca un servei especialitzat i exclusiu per a les víctimes de 

violència masclista. Per a això, oferirem una formació adequada mitjançant la superació del 

Màster de Violència de Gènere que facilitarà la Generalitat o altres màsters homologables, 

mitjançant convenis amb els Col•legis d’Advocats/des, les Universitats Públiques i la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Garantirem el tractament psicològic gratuït a les víctimes de violència de gènere i els seus 

fills i filles, a través dels recursos territorials especialitzats.

Reservarem en l’oferta de parc públic d’habitatge, almenys, un 10% per a garantir recursos 

residencials destinats a dones víctimes de violència masclista i persones que tinguen al 

seu càrrec. Se subscriuran convenis específics a aquest efecte.

Impulsarem una nova llei valenciana d’igualtat basada en la redistribució, la igualtat en 

l’àmbit laboral i lluita contra la bretxa salarial; polítiques de reconeixement de drets i 

polítiques de foment de la paritat i polítiques vinculades a les masculinitats igualitàries. 

Elaborem i implementarem plans d’igualtat en l’administració valenciana, sector públic 

instrumental i entitats participades majoritàriament amb capital públic. Incorporació de 

la perspectiva de gènere en tots els programes d’ocupació com a mecanisme per a facilitar 

la inclusió sociolaboral de les dones.
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Dissenyarem una estratègia valenciana de nous usos de temps i corresponsabilitat i el 

foment de la criança, la redistribució del treball, el reconeixement de l’educació no formal 

i el respecte cap al medi ambient.

Impulsarem la llei de diversitat familiar i suport a les famílies.

Promourem un currículum coeducatiu, lliure de biaixos de gènere, i la inclusió de la 

genealogia de les dones, per a acabar amb els rols i estereotips de gènere, així com l’ús d’un 

llenguatge i imatges inclusives i equitatives. Se subscriuran convenis de bones pràctiques 

amb mitjans de comunicació en tractament de temes referits a feminismes i diversitat.

Elaborarem l’Estratègia Valenciana per a la igualtat LGTBI+, amb participació del Consell 

València LGTBI+, en la qual prioritzaran les mesures que asseguren recursos lliures de 

lgtbifòbia per a infància, majors i dependents.

Drets sexuals i reproductius. Creació d’un pla de salut sexual des de la perspectiva de gènere 

i LGTBI+, especialment entre les i els més joves, afavorint la seua implementació en centres 

educatius en tots els cicles o etapes sexuals de les dones. Garantirem progressivament la 

interrupció voluntària de l’embaràs en la sanitat pública.

Elaborarem una estratègia de migracions amb la participació de representants de 

la societat civil, administracions locals i autonòmiques. Reactivarem l’Observatori 

Valencià de les Migracions. Crearem l’Oficina Valenciana d’atenció persones refugiades i 

sol•licitants d’asil amb assessorament legal i acompanyament en la seua inclusió en la 

societat valenciana. Elaborarem i implementarem mesures que aborden la discriminació 

racial, intolerància i violència masclista contra dones i xiquetes de minories culturals.

Incrementarem progressivament el pressupost destinat a la cooperació internacional 

al desenvolupament fins a aconseguir el 0’4% en l’últim exercici pressupostari de la X 

legislatura. Treballarem per la millora dels instruments de cooperació en consens amb les 

organitzacions no governamentals de cooperació al desenvolupament. Desenvoluparem 

una política de cooperació establint una coherència de polítiques (educació per al 

desenvolupament, compra pública ètica, comerç just i consum responsable). Tot això en el 

marc de l’IV Pla Director de la Cooperació Valenciana.

Reforçar i institucionalitzar l’estructura i transversalitat de les polítiques feministes al si 

del Consell en el marc d’una nova llei d’igualtat.
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SERVEIS PÚBLICS 
PER A CONTINUAR 
RESCATANT I CUIDANT 
DE LES PERSONES

#
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Continuarem reduint els terminis de valoració i resolució d’expedients de prestacions 

per a persones en situació de dependència. En aquest sentit, es continuaran ampliant i 

consolidant els equips base multidisciplinars contemplats en la Llei de Serveis Socials 

inclusius a través de la implementació del contracte-programa plurianual amb les entitats 

locals.

Regularem la professionalització de les persones cuidadores en l’entorn familiar i crearem 

la figura de l’assistent personal per a la població infantil, dins del sistema d’atenció a la 

dependència.

Impulsarem un Pacte per les Persones Majors, amb mesures per l’envelliment actiu que 

contemple, junt als programes d’estades vacacionals i el termalisme, una programació 

cultural, esportiva i social que fomente l’envelliment actiu, saludable i inclusiu.

Garantirem l’accessibilitat universal d’acord amb la convenció de l’ONU i els drets de les 

persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de 

transport, mitjans de comunicació i serveis d’atenció a la ciutadania.

Desplegarem els recursos residencials i diürns previstos en l’Estratègia Valenciana de 

Salut Mental per assegurar la cobertura a tot el territori, tot garantint la coordinació 

sociosanitària.

Reduirem l’empobriment infantil desenvolupant i garantint una dotació estable de la renda 

valenciana d’inclusió millorant la coordinació de tots els departaments de la Generalitat 

per a la seua correcta implementació, especialment per als itineraris d’inclusió i les ajudes 

directes complementàries, com garantir la gratuitat l’educació 0- 3 anys.

Elaborarem un Pla Valencià de Barris Inclusius per garantir la igualtat d’oportunitats, 

drets socials i una vida saludable amb estratègies integrals i específiques a cada territori 

incloent actuacions en l’àmbit urbanístic, social i cultural.
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Aprovarem i implementarem l’Estratègia Valenciana d’Infància i Adolescència amb 

mecanismes de coordinació de la Generalitat per garantir la necessària transversalitat i 

coherències de les polítiques públiques que afecten a la infància i adolescència.

Aprofundirem en les mesures que faciliten l’acolliment familiar dels xiquets i xiquetes del 

sistema de protecció i aprovarem l’Estatut de les famílies acollidores on es recullen els 

seus drets i responsabilitats.

Crearem un servei universal de prevenció i atenció a la violència cap a la infància des d’una 

òptica integral i en col•laboració amb totes les administracions intervinents seguint el 

model Barnahus.

Desplegarem l’Estratègia Valenciana de Joventut, en el marc del nou consell rector de 

l’IVAJ, garantint el dret a la participació i incidència política així com la transversalitat de 

les polítiques integrals de joventut.

En l’àmbit del serveis socials garantirem, al llarg de la legislatura, el finançament estable 

de les entitats del tercer sector concertades amb l’administració a través de mecanismes 

de pagament equiparables als de sanitat i educació, desplegant allò previst en el Decret 

d’Acció Concertada per al personal d’estes entitats.

Enfortirem l’IVASS com a òrgan de gestió de les polítiques inclusives per a dur a terme els 

seus objectius.

Desenvoluparem la Llei per a la funció social de l’habitatge, per fer efectiu el dret a un 

habitatge digne i acabar amb els desnonaments de les persones més vulnerables de la 

societat. En aquesta línia:

• Ampliarem el parc públic d’habitatges per posar-lo a disposició del lloguer social i 

disposarem de la reserva existent per a la nova construcció a habitatge protegit, del 

qual com a mínim un 7% de les promocions públiques anirà destinat a lloguer jove.

• Dotarem d’un calendari estable de convocatòria i pagament i avançar en la transparència 

i informació en els preus dels lloguers que servirà de referència en cas d’habilitar-se a 

nivell estatal un mecanisme de regulació en el futur, tot amb el objectiu d’aconseguir 

l’aces a l’habitatge a tota la població.

• Implementarem mesures per al foment del lloguer d’habitatges propietat de particulars 

com la cessió temporal a l’EVHA a canvi de rehabilitació, bonificacions fiscal o ajudes 

directes.

• Enfortirem els equip per tant d’exercir els drets de tanteig i retracte per part de la 

Generalitat Valenciana sobre habitatges subjectes a qualsevol règim de protecció 

pública per a l’adquisició i ampliació d’habitatges del parc públic.
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• Gravarem als grans tenedors d’habitatges buits, especialment a les entitats financeres 

i immobiliàries, que les mantinguen desocupades per un temps determinat sense 

causa justificada.

• Prioritzarem la fórmula de lloguer sobre la compra-venda d’habitatges de la Generalitat 

i buscarem fórmules innovadores per millorar l’accés a l’habitatge, particularment per 

als joves.

Millorarem l’atenció primària posant-la en el centre del sistema sanitari, elaborarem un 

Pla d’Infraestructures i ampliarem les plantilles per a disminuir la pressió assistencial i 

garantir un temps adequat d’atenció als i les pacients.

Aprovarem una estratègia integral per a reduir les llistes d’espera millorant les 

infraestructures, incrementant els recursos humans i potenciant l’autoconcert i el pla de 

xoc. A més, implantació d’una oficina de control de la demora, amb capacitat de direcció, 

seguiment i avaluació dels temps d’espera en tots els departaments

Es regularà la realització de pràctiques en els centres, serveis i organismes públics, amb 

la finalitat de garantir la qualitat de les mateixes i la prioritat de l’alumnat dels centres 

sostinguts amb fons públics.

Ampliarem progressivament les prestacions sanitàries a àmbits com ara l’atenció 

bucodental preventiva i reparadora, i podologia començant per garantir el servei a la 

infància i altres col•lectius vulnerables. Promourem una alimentació saludable i establirem 

mesures que desincentiven el consum de begudes ensucrades destinant estos recursos a 

millorar l’atenció primària en la salut i obrir equipaments esportius del pla valencià de 

barris

Continuarem treballant en l’eliminació del copagament a aquells col•lectius més 

vulnerables, ampliant la seua eliminació els col·lectius amb ingressos inferiors al SMI.

Aprovarem la Llei del Joc i impulsarem programes específics per a la prevenció de la 

ludopatia treballant amb els entorns socials i comunitaris,restringirem la publicitat 

del joc en línia i regularem la instal·lació i funcionament de les cases d’apostes. Així 

mateix, incrementarem l’impost del joc i destinarem la seua recaptació a campanyes de 

sensibilització i tractament de la problemàtica de la ludopatia.

Garantirem que el transport sanitari compte amb personal i vehicles suficients per oferir 

un servei de proximitat, eficient i de qualitat.

Continuarem treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats una vegada 

finalitzada la concessió amb una política comuna que garantisca una millor prestació, més 

equitativa, eficient i de qualitat i que no supose un perjuí econòmic per a la Generalitat.
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Continuarem incrementant els mitjans personals especialitzats per a garantir l’aplicació 

del principi d’inclusió educativa al conjunt de l’alumnat, especialment aquell que tinga 

necessitats específiques de suport educatiu.

Elaborarem i aprovarem una llei valenciana d’educació i formació amb la implicació activa 

de tots els sectors socials.

Continuarem incrementant l’oferta gratuïta de places d’educació infantil de 0 a 3 anys. En 

finalitzar la legislatura tots els xiquets de 2 anys disposaran d’una plaça gratuïta.

Seguirem baixant la ràtio en tots els nivells i ensenyaments i impulsarem la millora 

continuada de les condicions econòmiques i laborals dels equips docents valencians i 

treballarem per dotar d’auxiliars nadius d’anglés en tots els centres educatius públics.

Consolidarem el Pla Edificant per a garantir que tots els centres disposen dels espais i 

equipaments necessaris.

Augmentarem de manera progressiva el nombre d’estudiants amb menjadors gratuïts 

durant la legislatura, amb un projecte integral com a espai de socialització en igualtat, 

on es fomente una alimentació saludable, sostenible i de proximitat, que, a més a més, 

potencie el producte de proximitat i ecològic.

Aprofundirem en el programa d’oferta rural. Potenciarem equips docents que donen 

continuïtat als projectes educatius en coherència amb el medi, de manera que l’escola 

rural siga també un nucli d’irradiació de cultura i un espai de socialització del municipi. 

Garantirem el servei de transport escolar en les zones rurals. Facilitarem l’agrupació de 

centres rurals i els dotarem dels recursos necessaris que els en faciliten l’organització 

d’acord amb la seua singularitat.

Acordarem amb les universitats un nou pla de finançament amb objectius i indicadors clars 

i col·laborarem amb elles en l’estabilització i consolidació les plantilles de professorat 

universitari, millorant la carrera professional del Personal Docent i Investigador, i adoptant 

les mesures necessàries per al seu rejoveniment progressiu.

Continuarem avançant en una política de beques, juntament amb la posada en marxa 

d’altres mecanismes, que permeten que cap estudiant haja de renunciar als estudis per 

raons econòmiques, així com implementarem altres mesures que reconeguen l’esforç 

acadèmic dels estudiants.

Incrementarem les persones beneficiàries de les ajudes de la Generalitat a les beques 

Erasmus, tant de l’alumnat universitari com de l’alumnat de Formació Professional.

Posarem en marxa un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats per dur endavant 

noves fórmules que ens permeten competir en igualtat amb altres sistemes d’investigació, 

mitjançant la col·laboració amb les universitats valencianes, l’atracció de fons externs i 

la contractació indefinida dels investigadors que s’hagen beneficiat del programa GENT, 
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que aportaran un major retorn a la societat valenciana, i aprovarem l’estatut del personal 

investigador laboral.

Promourem els hàbits de lectura des de la infància i aprofundirem en el Pla de foment del 

llibre i la lectura i el Mapa de Lectura Pública Valenciana, millorant la normativa en matèria 

de biblioteques.

Impulsarem mesures per la formació i l’acompanyament per a companyies d’arts escèniques 

i de carrer en qüestions relatives a mecenatge, gestió, comunicació i internacionalització.

Impulsarem, en col•laboració amb els ajuntaments i altres administracions, un Pla de 

Rehabilitació Patrimonial per tal d’impulsar la recuperació i la catalogació del patrimoni 

cultural valencià en tot el territori; i aprovarem una una nova llei de patrimoni cultural i 

paisatgístic.

Aprovarem la Llei de la Música i impulsarem l’Estatut dels Músics per donar resposta a la 

falta d’adequació de la reglamentació existent en matèria laboral i jurídica, així com a les 

necessitats de les diverses professions de la música valenciana, i augmentarem les ajudes 

per a l’adquisició d’instruments musicals.

Posarem en marxa el Pla Estratègic de l’Esport, des d’una perspectiva inclusiva, integradora 

i igualitària, que promoga l’esport de base a tots els barris i pobles valencians, hàbits de vida 

saludables i es dote amb ajudes a la construcció i reforma d’infraestructures esportives 

municipals, crearem un Centre d’Alt Rendiment Esportiu en el territori valencià.

Millorem la normativa per facilitar la contractació i gestió de subvencions en l’àmbit del 

sector artístic i cultural.

Crearem el Museu del Disseny Valencià així com un observatori i un cens del nostre patrimoni 

fotogràfic i bibliogràfic antic accessible i obert a la ciutadania i equips d’investigació i 

conservació.

Democratitzarem el sistema d’accés a totes les categories professionals de la funció 

pública i la carrera judicial i fiscal amb un sistema de beques que premie la capacitat i que 

garantisca que la situació econòmica no siga un problema per a les persones aspirants.

Continuarem donant suport a la reactivació del sector audiovisual valencià amb un 

finançament suficient dels mitjans públics assolint el 0,3% dels Pressupostos de la 

Generalitat, com amb les ajudes al sector.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.



ACORD DEL BOTÀNIC2OS

11

OCUPACIÓ, 
MODEL PRODUCTIU
I INNOVACIÓ #

EIX

4
Elaborar una Llei valenciana d’ocupació que estructure el sistema d’agents i institucions 

que intervenen en matèria de polítiques d’ocupació i desenvolupament territorial, en 

coordinació amb els serveis formatius i socials.

Per a millorar la qualitat en l’ocupació i lluitar contra l’explotació laboral, aprovarem un Pla 

de Garantia Social i Ocupació Digna de la Comunitat Valenciana, que atenga els col•lectius 

especialment vulnerables, com a joves, dones, parats de llarga duració i majors de 50 anys, 

així com en sectors altament precaritzats, com “kellys”, “aparadoras” i “riders”. Serà un 

programa participat per els agents socials. Els objectius a atacar amb aquest pla són:

• El frau en els contractes temporals

• L’abús de la contractació a temps parcial.

• La desigualtat de salaris, especialment en les treballadores - La lluita contra l’economia 

submergida

• L’abús de els falsos becaris

• La lluita contra la sinistralitat laboral

Impulsar la creació d’ocupació, especialment en els col•lectius més vulnerables. En aquest 

sentit, avançarem cap a una millora de la qualificació de les persones desocupades, 

vinculant la formació tant reglada com la no reglada a les necessitats d’ocupació presents 

i futures.

Impulsarem la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model 

productiu. Hem d’arribar amb urgència a un ampli acord de modernització del sistema, 

adaptar-lo a les necessitats de la nova economia i dissenyar una oferta única, integrada 

i flexible en el marc d’una estratègia d’educació i formació al llarg de la vida. Avançarem 

cap a una integració efectiva de la FP del sistema educatiu i la formació per a l’ocupació. 

Millorarem l’ocupabilitat, ajustant les titulacions impartides d’acord al territori i als seus 

sectors productius. Incrementarem l’oferta d’FP, especialment en els sectors emergents de 

l’economia i amb major grau d’inserció laboral. Aquesta oferta es concretarà a través dels 

consells comarcals d’FP que constituirem amb la participació dels empresaris, sindicats, 

els centres de formació i les administracions locals.
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Farem un seguiment permanent del mercat laboral -i especialment en mercats emergents: 

economia circular, transició energètica, economia blava o indústries creatives i economia 

de les cures- per a detectar les necessitats i actuar de manera àgil en l’aplicació de 

polítiques actives de foment de l’ocupació.

Reiterem el nostre compromís de suport als pactes territorials d’ocupació i les mesures que 

fomenten l’ocupació en els municipis mitjançant la col•laboració amb els ADL municipals i 

la disposició dels orientadors laborals de LABORA..

Integrarem les àrees de formació professional, educació de persones adultes i ocupació, i 

millorarem la seua dotació orgànica i de plantilles.

Avançarem en la modernització de LABORA.

Realitzarem sessions formatives en drets laborals dirigida als i les joves de 16 anys.

Millorarem les mesures al mercat laboral de les persones amb discapacitat. Garantirem 

condicions laborals dignes de les persones amb discapacitat, tant en empreses ordinàries 

com en Centres Especials d’Ocupació, aplicant mesures d’ajust efectives.

Posarem en marxa un Pla Integral d’Inserció dirigit a persones amb problemes de salut 

mental, participat per l’àrea de Sanitat, Inclusió Social i LABORA. 

Escometre un pla de digitalització del teixit productiu valencià, implementant processos    

vinculats a la indústria 4.0, la intel•ligència artificial, la computació, la robòtica, la 

ciberconnectivitat, les tecnologies de fabricació avançada, els materials avançats i les 

nanotecnologies, les tecnologies de ciències de la vida i la micro/nano electrònica i fotònica.

Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de 

maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col•laboració públic-

privada d’implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau 

habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Potenciar en coordinació amb les empreses tecnològiques que operen en el nostre territori, 

un ràpid desplegament de la xarxa 5G i l’extensió de la seua cobertura a tot el territori, per a 

estar entre les regions avançades europees en impuls a l’economia del coneixement.

Dotar els Instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana d’un marc d’estabilitat que 

permeta impulsar la seua funció de promoció de la innovació en les PIMES.

Continuar impulsant la internacionalització de les empreses valencianes a través d’ajudes, 

finançament i assessorament, així com la promoció dels sectors i la imatge de qualitat dels 

productes i serveis valencians.
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Potenciar l’Oficina d’Atracció d’Inversions, que comptarà amb una xarxa internacional 

d’Agents especialitzats en captació d’inversions en l’exterior i en internacionalització 

d’empreses. L’Institut Valencià de Finances (IVF) contribuirà al finançament dels projectes 

que s’instal•len en la Comunitat Valenciana i a les empreses valencianes que necessiten 

invertir en el territori per a incorporar-se a cadenes globals de valor.. 

Realitzarem anàlisi dels acords de comerç internacional de la UE en els nostres sectors 

productius.

La Llei d’Estructures Agràries ha de ser completada amb una nova estratègia de regadius i 

un clar avanç en innovació i incorporació de coneixement. L’ordenació de les produccions, 

la diferenciació i la internacionalització són tasques essencials.

La protecció de la sanitat de les produccions agràries i la reciprocitat en els acords de 

comerç de la UE, requereix posicions sectorials contundents així com la complicitat i 

esforç del govern de la Generalitat per a tindre veu pròpia i fort a Brussel•les, reforçant 

professionalment l’oficina de la GVA. Les Interprofessionals i les organitzacions de 

productors han de potenciar-se i dirigir-se a la vertebració de l’oferta i posicionar els anells 

de la cadena comercial de manera justa i equilibrada, jugant un decisiu paper també en el 

vessant mediambiental i territorial.

Reforçarem l’assessorament, l’acompanyament i per a l’exportació i internacionalització 

del sector agroalimentari valencià

Promocionarem mesures que impulsen les cadenes curtes, amb producte de proximitat i 

artesanal, com els obradors, en distribució alimentària.

Pla de recuperació de la ramaderia extensiva i pasturatge que garantisca un futur viable i 

rendible.

Impulsarem un pla de lluita contra la contaminació de la costa i reivindicarem un el Pla de 

Gestió del Mediterrani adaptat a les exigències dels pescadors valencians.

Impulsarem la Llei d’organització dels agricultors per a les eleccions en el camp valencià 

i el Consell Agrari Valencià, com a òrgan consultiu de la Conselleria, amb la representació 

de les organitzacions professionals agràries més representatives. A més promourem el 

Consell Agroalimentari Valencià,: un instrument de participació i consulta amb la presència 

de les entitats representatives en l’àmbit del món rural i la cadena alimentària.

Desenvoluparem la Llei de Pesca Marítima i aqüicultura per a promocionar la diversificació 

de l’activitat pesquera, la parada biològica i el foment de la gastronomia i el turisme 

d’aquest sector primari.

Es completarà la reforma de les OCAPAs, oficines comarcals per a millorar el servei públic 

al sector agrari i l’accés a les noves tecnologies.
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Intensificar la reindustrialització de la nostra economia, perquè represente un element 

tractor d’innovació, serveis avançats i ocupació d’alta qualitat. Desplegarem: el Pla 

Estratègic de la Indústria Valenciana, amb una governança participativa, transversalitat i 

avaluació d’accions; el Pla de modernització de les àrees industrials; les infraestructures 

logístiques estratègiques; més recursos destinats a innovació , i connexió amb *startups; 

la transició ecològica del model industrial.

Davant la finalització de la concessió en la pròxima legislatura, treballarem per retornar 

a la gestió pública directa el servei de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), amb la 

total prioritat de salvaguardar la seguretat viària a les carreteres valencianes, la millora 

en la qualitat del servei, la rebaixa de les tarifes per a les persones usuàries, i una gestió 

transparent i eficient.

Fomentarem les cooperatives i l’economia social per a impulsar un canvi en el model 

productiu basat en valors democràtics, participatius, igualitaris i sostenibles. Donarem 

un major impuls al Pla de Suport i Foment del Cooperativisme, i la seua extensió a altres 

sectors de l’economia social, l’economia col•laborativa i l’emprenedoria, així com la inclusió 

de mesures que garantisquen la seua preservació, amb plans de relleu generacional i 

assessorament per a la transmissió empresarial. Promourem les fórmules cooperatives 

per al emprenedurime i la recuperació, per part dels treballadors i treballadores, com una 

oportunitat per a les empreses en situació de fallida.

La Comunitat Valenciana ha de posicionar-se com un ecosistema amigable, on el 

naixement, creixement i consolidació de nous projectes innovadors, econòmics i socials, 

troben les millors condicions per al seu desenvolupament. D’acord amb el Pla Estratègic 

de l’Emprenedoria es canalitzaren i coordinaren les mesures de suport a l’ecosistema 

emprenedor. L’avaluació periòdica de l’impacte, la seua revisió i actualització ha de garantir 

la igualtat d’oportunitats.

Continuarem apostant per un model de comerç equilibrat que done suport al comerç 

de proximitat. El Pla d’Impuls a la Transformació Digital del Xicotet Comerç i l’Artesania, 

desenvoluparà mesures de suport que garantisquen el foment de la innovació, l’accés i 

l’adopció de tecnologies digitals de gestió, comunicació i venda en tot el territori, la 

promoció de la seua qualitat i la seua agrupació en associacions.

Aprovació del Pla d’Acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana 

(PATSECOVA) perquè  l’ordenació  comercial es desenvolupe  de  manera coherent amb 

la planificació territorial, assegurant la seua adequació als objectius de qualitat de vida i 

desenvolupament sostenible, a partir del text tramitat i pendent d’aprovació pel Consell.

L’Institut Valencià de Finances (IVF) és el Banc Public  Promocional de la Generalitat 

Valenciana. La institució assumeix la doble funció de promoure el desenvolupament 

d’activitat econòmica, i implementar instruments financers en l’àmbit de les polítiques 

socials i mediambientals, que contribueix a lluitar  contra les situacions d’exclusió  

financera.
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Després de la refundació escomesa en la legislatura anterior, procedeix consolidar el 

projecte de banc públic valencià. Mantindrà les actuals línies de finançament bonificat 

de l’IVF,  aportant els recursos necessaris per a finançar el seu component promocional; 

aconseguirà acords amb els principals agents públics de finançament per a captar recursos; 

intensificarà la presència de l’IVF en territori valencià, escometent la transformació digital 

de l’entitat, i coordinarà la seua oferta de finançament amb la de AFIN- SGR, la Societat de 

Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana.

Fomentarem el Pacte per la sostenibilitat social, ambiental i laboral, en clau de destinació 

turística intel•ligent, amb el desenvolupament dels compromisos de la Llei de Turisme, Oci 

i Hospitalitat, alineats amb  els ODS i el Codi Ètic del Turisme Valencià.

Col•laborarem amb els municipis `perquè apliquen la nova Llei de Turisme, i regularem i 

delimitarem els recursos turístics a través de l’ordenació urbanística; i donarem suport 

tècnic, especialment als municipis xicotets, per a elaborar el Pla d’Ordenació de Recursos 

Turístics (PORT), augmentarem la inspecció i la lluita contra l’intrusisme i els apartaments 

turístics irregulars.

Les ajudes públiques al sector turístic i de les vacances socials es dirigiran als operadors 

que subscriguen el Codi Ètic pel qual assumeixen compromisos socials i laborals, vetlant 

perquè el personal que presta servei de neteja en els establiments turístics estiga subjecte 

al conveni col•lectiu de l’hostaleria..
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QUALITAT
DEMOCRÀTICA
I BON GOVERN #

EIX

5
Llei Electoral Valenciana: promourem la reforma de la LEV per a millorar la proporcionalitat, 

representativitat, paritat, el vot preferencial, la eliminació de la tanca del 5% i la reducció 

de les despeses.

Participació ciutadana: impulsarem una llei de govern obert que òbriga les portes de 

l’administració a la ciutadania, que fomente la seua participació en la presa de decisions, 

que garantisca la transparència en la gestió dels diners públics i que afavorisca un marc 

estable a l’administració local per a la participació ciutadana.

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l’accés a la 

informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents  

del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d’Integritat en 

l’administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Memòria democràtica: desenvolupament de l’Institut de Memòria Democràtica i creació del 

banc d’ADN de la Generalitat per a la identificació de les persones víctimes de la dictadura 

així com dels casos de bebés que van ser furtats. Recuperarem els cossos de les víctimes 

desaparegudes i assassinades en la guerra civil i la dictadura perquè els seus familiars 

puguen depositar-los en un lloc digne. Per a això, augmentarem el pressupost i recursos 

disponibles per a la localització, exhumació i identificació de les víctimes. Eliminació dels 

vestigis franquistes i promoció de la memòria democrática.

Justícia: signarem el Pacte per la Justícia Valenciana amb els diferents operadors jurídics. 

Millorarem el servei públic de Justícia en especial atenció a les infraestructures amb 

el Pla d’Infraestructures 2019-2024 i a la dignificació del personal. Modernització de 

l’administració de justícia implantant l’expedient electrònic i millorant la relació amb 

l’usuari del servei per a garantir la justícia universal i accessible. Revisió de les condicions 

laborals d’horaris i retribucions del funcionariat i dels agents directament relacionats amb 

la justícia. Augmentarem el personal especialitzat en la xarxa d’Oficines d’Assistència a 

les Víctimes del Delicte per a oferir assessorament jurídic i suport psicosocial així com 

tractament psicològic a les víctimes.
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Anticorrupció i lluita contra el frau: Enfortiment de l’Agència de Prevenció i Lluita contra 

el Frau i la Corrupció, i potenciació dels sistemes d’alertes per a detectar irregularitats. 

Creació d’un cos tècnic especialitzat per al suport judicial contra la corrupció. Reforçarem 

l’Advocacia de la Generalitat amb personal especialitzat amb la finalitat de personar-se en 

els casos de corrupció i la recuperació dels diners furtats.

Administració pública i personal: modernització i increment de l’eficiència de 

l’administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l’Oficina de 

Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l’eliminació de les 

duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d’Hisenda Pública 

per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l’Administració. 

Implantació de l’Administració digital mitjançant la implantació dels procediments 

electrònics, la robòtica i la intel•ligència artificial fins a l’eliminació del paper en tots els 

procediments interns abans de 2025.

Personal de l’administració pública: nova Llei de funció pública valenciana que incloga: 

un nou model funcionarial que reduïsca el número de cossos i escales de l’administració; 

reducció de la temporalitat de l’ocupació pública; nous instruments organitzatius i de 

gestió de l’ocupació pública; formació continua del personal; l’adquisició de coneixements 

i habilitats que garantisquen el principi d’igualtat i no discriminació per motius culturals, 

lingüístics, de gènere o capacitats.

Contractació i compra pública: Millora del seguiment dels contractes públics per a garantir 

el seu compliment i control, sancionant en cas d’incompliment. Aplicació de la Llei de foment 

de la responsabilitat social en la contractació per a garantir una contractació responsable, 

sostenible i justa. Introducció de clàusules socials, mediambientals i innovadores en la 

contractació pública, i les reserves de mercat. Introduir la compra responsable i innovadora 

en l’administració pública per a fomentar l’adquisició de servei i productes que aporten un 

valor afegit pel seu desenvolupament, així com primar la proximitat per impulsar empreses, 

investigacions i productes autòctons. Enfortirem les clàusules socials, mediambientals i 

ètiques en el contracte de serveis financers de la Generalitat.

Administració local: impulsarem la llei de comarcalització valenciana per dotar 

d’oficialitat i estructura a les comarques, promoure la vertebració del territori i impulsar la 

descentralització política i administrativa. Així mateix es promourà l’agrupació d’entitats 

locals per a la gestió de serveis coordinats, treballant per una administració més 

pròxima i eficient. Així mateix la Generalitat garantirà que els fons econòmics destinats 

a les administracions locals es regisquen per criteris d’igualtat, territorialitat, idoneïtat 

i necessitat, atenint-se a la diversitat de realitats existents al llarg del nostre territori. 

Dotarem de majors recursos als municipis amb risc de despoblació i posarem en marxa un 

pla de sanejament de les hisendes locals dels municipis en estat d’intervenció econòmica.
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Diputacions Provincials: aprovació de la llei de coordinació de les administracions 

públiques valencianes per a clarificar el repartiment competencial i l’assignació de fons 

necessària per a exercir les competències, baix criteris objectius i transparent, per a 

eliminar les duplicitats.

Estatut d’Autonomia participatiu: Treballarem per arribar a un acord ample que permeta una 

reforma de l’Estatut que amplie el reconeixement de drets dels valencians i valencianes, 

en especial els drets socials i de la natura; que incorpore a les institucions una visió de 

la democràcia més moderna i participativa i que blinde les competències que exercix la 

Generalitat i n’incorpore de noves.

La gestió econòmica, informàtica i comunicativa de la Generalitat Valenciana es regirà baix 

criteris de transparència, qualitat, equitat i descentralització en benefici de la ciutadania 

i es treballarà per augmentar la capacitat operativa dels equips responsables de les àrees 

transversals de gestió de forma que els terminis de compliment siguen compatibles amb 

l’impuls normatiu de l’Administració.

Garantirem, a través d’una llei, la igualtat lingüística per tal que totes les persones siguen 

ateses per les administracions públiques en qualsevol de les llengües oficials que trien 

lliurement i no patisquen discriminació en cap àmbit per expressar-se en elles.

La Generalitat elaborarà i farà pública amb caràcter anual i al principi de cada exercici 

pressupostari un pla on es recollisquen les dates de convocatòria i resolució de totes les 

línies d’ajudes i subvencions previstes en tots els departaments.

Creació d’un Institut Valencià d’Estadística, amb el personal i els recursos necessaris per 

a poder desenvolupar el Pla Valencià d’Estadística 2019-2022, des del compromís amb les 

millors pràctiques, la racionalització de recursos y transparència de la gestió pública.
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FISCALITAT
PROGRESSIVA, 
FINANÇAMENT 
JUST I INTERESSOS 
VALENCIANS

#
EIX

6
Consolidarem la reforma tributària que va configurar un sistema fiscal progressiu a 

la Comunitat Valenciana com a garantia del sosteniment dels serveis públics i de la 

igualtat d’oportunitat, desenvolupant també els tributs propis, i incidirem en una major 

progressivitat en el tram autonòmic del IRPF.

Promourem beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que decidisquen 

establir-se en les comarques d’interior en risc de despoblament.

Enfortirem l’Agència Tributària Valenciana per tal de millorar la gestió dels tributs propis i 

lluitar de manera més efectiva contra el frau fiscal.

Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric. 

Establiment d’un calendari per a la reforma immediata del sistema de finançament 

autonòmic, basada en les recomanacions dels experts nomenats pel Consell; així com 

l’aprovació de mecanismes temporals de compensació mentre aquesta reforma no es 

produïsca. Reconeixement del deute històric des que es van dur a terme les transferències 

de competències a la Generalitat Valenciana, com també la definició i l’establiment d’un 

mecanisme de compensació d’aquests dèficits.

Inversions justes i infraestructures: Donar compliment en els Projectes dels Pressupostos 

Generals de l’Estat a la clàusula d’inversions territorialitzades introduïda a l’Estatut 

d’Autonomia que fixa com a mínim d’inversions el pes poblacional de la Comunitat 

Valenciana, i que contemple, a més, una inversió equilibrada al sí del nostre territori. 

Posada en marxa la comissió integrada per l’administració estatal, autonòmica i local per 

participar en les decisions sobre la inversió de l’Estat a la Comunitat Valenciana on es durà 

una agenda valenciana d’inversions consensuada per les forces del Consell.

Així mateix reclamarem:

• Implementar gratuïtat total de l’AP-7 i l’adequació urgent dels accessos a les diferents 

comarques.

• La millora de la xarxa de carreteres de competència estatal, amb especial atenció als 

punts negres o trams amb major sinistralitat.

1.

2.

3.
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• Un avanç decidit en l’adequació del Corredor Mediterrani.

• Aprovació d’una llei al Congrés dels Diputats per regular les aportacions del Pressupost 

General de l’Estat al transport metropolità, i en tot cas, dotació suficient i igualitària 

del transport públic de les àrees metropolitanes valencianes amb les de la resta de 

l’Estat.

• Traspàs a la Generalitat de les competències del tren de rodalia i de tots els transports 

que operen amb xarxa autonòmica acompanyat d’un pla d’inversions de l’Estat per a la 

millora, reparació i modernització de les línies i el material així com del finançament 

necessari per a la seua gestió.

• Actualització dels acords de les institucions culturals valencianes

• Reforma del model de finançament local per a fer-lo més just augmentant la participació 

dels municipis en els tributs de l’Estat

• Actualització dels estudis i aplicació efectiva d’un Pla de Manteniment integral del 

litoral valencià.

En el marc dels Pressupostos Generals reclamar l’assumpció del 50% de la despesa en 

matèria d’atenció a les persones en situació de dependència per part de l’Administració 

General de l’Estat tal i com determina la llei, i negociar amb l’Estat el pagament del deute 

per l’atenció sanitària als desplaçats provinents d’altres CCAA i de l’estranger.

Aprovació de la Proposició de Llei de modificació de la disposició addicional segona de la 

Constitució Espanyola per a la reintegració efectiva del dret civil valencià

Demanarem la modificació de la normativa estatal per tal de reconèixer la potestat de 

les Comunitats Autònomes de regular la seua organització territorial interna amb un 

model propi que permeta substituir les Diputacions per altres corporacions de caràcter 

representatiu d’acord amb l’article 141.2 de la Constitució.

Impulsarem un grup de seguiment dels processos de negociació dels acords comercials 

de la Unió Europea amb tercers països amb la finalitat de defensar els interessos de 

l’economia valenciana des de l’inici de les negociacions.

Reclamarem la pròrroga més enllà del 2020 de la moratòria dels desnonaments sobre 

habitatges habituals de col•lectius especialment vulnerables continguda en la Llei 1/2013

6.

7.

8.

9.

10.


