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Aprovarem 6 noves rebaixes d’impostos que impulsaran el consum i l’activitat 
empresarial a través de: 

 Una nova deducció autonòmica en l’IRPF per obres de millora en la 
vivenda, que impulsarà l’activitat i la creació d’ocupació en xicotetes  empreses 
dedicades a la reforma i rehabilitació. 

Una bonificació del 100% de l’impost d’actes jurídics documentats, perquè les 
empreses i els ciutadans que vullguen refinançar els seus deutes, 
modificant el tipus d’interés o els terminis dels seus crèdits hipotecaris, no paguen 
un euro per este tribut.

Una bonificació per a jóvens emprenedors, també del 100% de l’impost 
d’actes jurídics documentats, que eliminarà el cost fiscal dels préstecs i crèdits 
que necessiten per a l’adquisició de les seues seus o locals empresarials. 

Una pròrroga per a 2014 de les exempcions i bonificacions per a 
emprenedors en determinades taxes de la Generalitat, la qual cosa reduirà els 
costos per a iniciar la seua activitat. 

 Incentivarem el suport privat als projectes d’I+D+i amb una nova deducció 
del 10% en l’IRPF per donatius a universitats i organismes públics d’investigació. 

Ampliarem el límit de renda en la deducció a famílies nombroses de 
categoria especial, per a arribar a 3.000 noves famílies que podran estalviar-se 
fins a 600.000 euros. 

Inclourem un pla extraordinari d’infraestructures socials a executar en els pròxims 3 
anys que concloga les necessitats en dotacions sanitàries, educatives, judicials i 
d’abastiment d’aigua, dotat de més de 500 milions d’euros.
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Fruit del treball diari amb el Ministeri de Foment, hem aconseguit que s’invertisquen 
més de 500 milions d’euros en l’execució del Corredor Mediterrani a la 
Comunitat Valenciana en el període 2014-2016. A més, l’any que ve s’impulsaran les 
obres de: 

 La variant N-340 de Vinaròs a Benicarló.

L’ampliació de la V-21 d’accés nord a València.

L’ampliació de la A-3 en el tram Buñol-València.

La finalització de la Ronda Sud d’Elx i del desdoblament de la variant de 
Benidorm N-332.

I es reprendran les obres de la variant de Benissa.

Al desembre, els més de 140.000 funcionaris de la Comunitat Valenciana tornaran a 
cobrar la seua paga extra. 

Anem a permetre la llibertat d’horaris comercials en tot el territori de la 
Comunitat, de manera que cada municipi podrà determinar la seua política comercial 
d’acord amb les seues necessitats. 

Propose un diàleg sincer entre tots els grups parlamentaris per a aconseguir la 
regeneració política que millore la relació de la ciutadania amb les institucions, basant-se 
en els principis d’exemplaritat, transparència, participació ciutadana i respecte a 
la justícia. 

Continuem treballant en la supressió de privilegis de la classe política: eliminarem la 
indemnització de 3 mesos de salari que la llei concedix als alts càrrecs de la 
Generalitat en cas de cessament. 
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Potenciarem l’ocupació en 2014, sumant el nou Pla Oportunitat, una mesura de xoc 
que incentivarà la contractació de desempleats amb més dificultats d’inserció 
amb 7,8 milions d’euros. 

Construirem un total de 14 infraestructures educatives a: Almàssera, Almassora, 
Beniarbeig, Borriana, Ibi, la Vall d’Uixó, la Vila Joiosa, Montserrat, Náquera, 
Orihuela-Campoamor, Paiporta, Sueca, València i Vinarós. 

Posarem en marxa el Pla Èxit de millora del rendiment acadèmic en Secundària, que 
suposarà la incorporació de 500 docents procedents de la borsa d’interins i una 
inversió de 9 milions d’euros. 

Convocarem 300 noves places de docents abans que finalitze la legislatura.

Hem représ ja les obres de l’Hospital de Gandia i en 2014 farem el mateix amb 
l’Hospital de Llíria. Hem iniciat la construcció del Centre de Salut d’Onda i licitarem els 
centres de salut de Benalúa, Benimaclet II, Peníscola i Xirivella, les obres dels quals 
s’iniciaran l’any que ve.

Reprendrem el Pla de Xoc l’últim trimestre de l’any en patologies amb major demora, al 
mateix temps que mantindrem el Pla d’Autoconcert en la nostra xarxa pública sanitària. 

Abans de gener, posarem en marxa un nou portal de transparència, que suposarà 
un gran impuls cap a l’obertura total de l’administració als ciutadans. 
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Presentaré davant de Les Corts un projecte de Llei de Transparència, bon govern i 
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

Estendrem a tots els nivells el nou model d’incentius a les empreses, per mitjà de 
préstecs de l’IVF a cost zero, complementats amb una subvenció del 20%.

A fi de reforçar l’obertura de la Comunitat als mercats internacionals, aprovarem un Pla 
d’Acció Comercial Exterior de la Comunitat, que promocionarà de manera integrada 
totes les nostres fortaleses i oportunitats. 

En els pròxims dos mesos desenrotllarem un Pla Promocional exclusiu a Rússia, per 
a donar a conéixer les nostres destinacions i productes a este mercat que tant ens 
interessa i que, al mateix temps, també és un potencial comprador de vivendes. 

El SERVEF i les polítiques de formació per a l’ocupació comptaran amb un 
pressupost superior als 230 milions d’euros.

Per a agilitzar i flexibilitzar la constitució i funcionament de les nostres cooperatives, 
presentarem abans de final d’any, una important i avantguardista reforma de la Llei de 
Cooperatives plenament consensuada amb el sector. 

Remetrem a Les Corts el projecte de Llei de l’Educació Valenciana, que reduirà 40 
textos normatius en un, a fi de centralitzar pràcticament tota la legislació educativa de 
la Comunitat. 
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Abans que acabe a l’any acabarem la planta potabilitzadora de la Ribera, que 
millorarà la qualitat de l’aigua de més de 350.000 ciutadans amb residència fixa i 
estacional en 13 municipis. En una primera fase, subministrarem aigua a Alzira, 
Carcaixent, Cullera, Llaurí i Favara, que suposen el 75% de la població inclosa en el 
projecte, amb l’objectiu de culminar les obres en 2015. 

 

Crearem la Llei de Qualitat Agroalimentària que refondrà la legislació en matèria 
d’agricultura, pesca i ramaderia. 


