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Objectius i reptes principals 

 Els valencians som un poble reivindicatiu i lleial i per això el Consell de la 
Generalitat, amb els Pressupostos de 2018, continua el desplegament del NOU 
CONTRACTE SOCIAL I ECONÒMIC amb els ciutadans de la Comunitat 
Valenciana, sent a fidel a l’Acord del Botànic ampliat.  

 
Per això, hem canviat les prioritats, posant en primer pla: 

 la protecció social de les persones,  
 la igualtat d’oportunitats,  
 la justícia tributària  
 el recolçament de les empreses valencianes amb instruments propis 
  l’aposta per la innovació i transformació del model productiu 
 l’impuls a les senyes d’identitat i accès a mitjans audiovisuals propis 
 la reivindicació d’un finançament just 
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El canvi de paradigma es concreta en aspectes com: 

 Drets front a retallades 

 Eliminació de copagaments i ampliació en 2018 a altres col.lectius vulnerables (pobresa farmacològica) 

  Igualtat: La conselleria ha crescut un 43,3% des de 2015 (361 M) i en 2018 arribarà prop dels 1.200 M 
  Sanitat: Augment de 898 M des de 2015 (+16,3%) per a garantir l’accés universal i absorbir despesa real 
 Educació:  619 M més (15,1%) per a la igualtat d’oportunitats i la qualitat des de 2015 
Habitatge: reforçar la política de vivenda social i de lloguer  
Altres: Xarxa Llibres, eliminació de barracons, reconeiximent de la dependència i renda d’inclusió 

 Banc Públic, AVI i polítiques de reindustrialització front a la “rajola” com a únic motor  

Posada en marxa del Banc Públic per a recolçar pimes i iniciatives emprenedores valencianes 
Fi de la política clientelar. Pasem de l’economia especulativa a l’economia productiva i del coneiximent 
Posada en marxa de l’Agència Valenciana de la Innovació per a impulsar la nostra competitivitat 
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Canvi de paradigma 

  Els valencians tornaràn a tindre una televisió pública, À Punt, que promourà la llengua i cultura 

valencianes amb independència i rigor desde paràmetres de viabilitat econòmica i de proximitat 
informativa.   

 Modernització tecnològica i Generalitat sense papers front a una Administració del s.XIX 

 Transparència i lluita contra la corrupció 

 Inversió de 146,3 M per a la transformació tecnològica en l’Administració i l’educació 

  A finals de 2018 els principals processos administratius estaran digitalitzats (12% en 2015) 

  Dotació de 39 M € per a garantir una Administració neta i impulsar bones pràctiques (+13,7%) 
  La Generalitat més transparent de la història. Impuls de l’Agència Antifrau 
 Reforçament de l’Agència de Tributs Valenciana (IVAT) i lluita contra el frau fiscal. 

 Impuls de les senyes d’identitat front a l’apagó informatiu 
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Els Pressupostos de 2018 estan marcats per: 

 Passius Financers ascendiran a    4.649,3 M 

 Aixó representa un increment de 1.285 M ,  38,2% 
 

  El Servei del Deute és ja la segona secció pressupostària, només per davall de 
Sanitat i superant a Educació 
 

 1 de cada 4 euros ( 25,8%) va a amortitzacions i interessos 

La pujada del deute i els interessos 

suposa quasi el 60% de l’increment total 

del Pressupost 
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PRESSUPOST 2017 

19.956 M € 

12,6% 

17.724 M € 
PRESSUPOST 2018 

TOTAL PRESSUPOST Administració GVA 

Aquest any la xifra global de variació no reflexa l’increment real de la 
despesa, al incloure els refinançaments de deute que ascendixen a 

1.285 M 
 

* Suprimint l’efecte conjuntural dels refinançaments, la variació de la despesa 

(Operacions No Financeres) és del 6,7% 
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PRESSUPOST 2017 

15.224,1 M € 

6,7% 

14.264,5 M € 
PRESSUPOST 2018 

PRESSUPOST Operacions No Financeres GVA 

Aquest és l’increment real de la despesa en els Pressupostos 

V A R I A C I Ó  R E A L  D E  L A  D E S P E S A  
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PROVÍNCIA D’ALACANT 
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PRESSUPOSTOS PROVÍNCIA ALACANT 

 Els Pressupostos de 2018 són els que necessita la província d’Alacant per a 

afrontar els reptes socials i econòmics de futur. Uns pressupostos que han de servir 

de palanca per a reforçar la recuperació econòmica basada en un nou model 

productiu després d’anys d’especulació i bombolla immobiliària. 

 

 En els comptes territorialitzats per a Alacant hi ha una millora en tots els sentits:  

 augmenta la despesa social i  s’incrementen les inversions 

 

 Això, tenint en compte que el 80% del Pressupost de la Generalitat és DESPESA 

CORRENT focalitzada en els serveis bàsics. La seua territorialització està 

correlacionada amb la població ajustada i es centra, de manera específica, en la 

població vulnerable o on hi ha problemes que resoldre 
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INVERSIONS PROVÍNCIA ALACANT 

La província de Alacant disposarà en el Pressupost de la 
Generalitat d’una inversió territorialitzada de:   

184,05 M € 
(Capítols VI i VII) 

Capítol VI (Inversions Reals) 

Capítol VII (Transferències de Capital) 

149,30 M € 

34,75 M € 

+39% 
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INVERSIONS PROVÍNCIA ALACANT 

Els 184,05 M € que rebrà la província d’Alacant suposen: 

37,05% de la inversió del capítols VI i VII  
que ja està territorialitzada 
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INVERSIONS PROVÍNCIA ALACANT 

En el Pressupost de la Generalitat de 2018 
 la inversió sense territorialitzar dels capítols VI i VII  

ascendix a 797 M €,  
quantitat que representa el 62% del total  

Açó suposa que una part dels 797 M € 
anirà dirigida a la província d’Alacant 

ALACANT 



DESPESES PER 
CONSELLERIES 



PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ► 

+          9,9 %  309,5 M € 

 La Generalitat dóna un nou impuls a un dels motors fonamentals de l’economia valenciana 
augmentant un 13% el pressupost de la Agència Valenciana del Turisme 

 
Els Pressupostos són sensibles al caràcter prioritari d’Alacant com a destinació turística. Així, 
hi ha prevista una inversió de 700.000 € en la nova Oficina d’Informació Turística d’Alacant  
que s’obrirà en 2018 en col.laboració amb l’Ajuntament 

 
També es reforcen les accions de difusió amb iniciatives com un conveni de marketing 
colaboratiu amb HOSBEC de 660.000 euros per a finançar la promoció nacional i 
internacional de l’oferta de Benidorm, CostaBlanca i Comunitat Valenciana 
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APOSTA PER LES INICIATIVES TURÍSTIQUES ► 

Hi han accions estratègiques, com un Pla de Desestacionalització de l’Oferta 

Turística, dotat amb 3,9 M, dels quals 3,4 M aniran a ajuntaments i organismes 

públics, i 500.000 €, a associacions i empreses. 

 

I un Pla de Dinamització Turística, amb 340.000 € per a les Mancomunitats 

Vall del Pop, l’Alcoià-Comtat, la Asociación de la Vega Baja y la del Vinalopó.  

 

També hi ha una partida de 150.000 euros per a recolzar l’iniciativa de Dénia, 

designada como Ciutat Creativa de la Gastronomia per la UNESCO, així 

com altres 100.000 euros per a potenciar l’oferta turística d’Elx. 

   

Altres ajudes són: La Fundació de Turisme de Benidorm (100.000 euros), 

Associació d’hotels de la província d’Alacant (50.000) o la Asociación de 

Hostelería de Torrevieja (30.000). 
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RECOLÇAMENT LOCAL I INNOVACIÓ ► 
  

Els Pressupostos inclouen per segon any el Fons de Cooperació Local, dotat 

amb 40 M, dels quals 13,7 M són per als municipis d’Alacant. 

  

El programa Administració Local s’incrementa en 7 M destinats a la lluita 

contra el despoblament o l’Agenda AVANT. En l’Agenda AVANT, hi han 

consignats 700.000 € per a les zones de l’Alcoià-Comtat i la Muntanya 

per a combatre la “bretxa digital” i propiciar projectes de banda ampla. 

 

 

L’Agència Valenciana de la Innovació començarà el seu primer exercici com 

a agent de coordinació, promoció i desenvolupament de les polítiques d’I+D en 

col.laboració amb les empreses valencianes. Tindrà 28 M de pressupost. Entre 

les primeres accions figura un conveni amb la Universitat d’Alacant 

(Departament de Tecnologia Informàtica), 125.000 €.  
 



VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES 

► 

+          13,8 %  1.194,7 M € 

  Increment global de 12 M en les línies destinades a polítiques de lluita contra la violència de 
gènere i masclista, en compliment del Pacte  Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista 
 
 Increment global de 47 M per a la posada en marxa de la nova Renda Valenciana d’Inclusió, 
que contarà en el seu primer any d’implantació amb una partida de més de 88 M 
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NOVA RENDA D’INCLUSIÓ CONTRA LA POBRESSA ► 

 La nova Renda d’Inclusió va a ser l’instrument central del Consell en la lluita contra la 
pobressa, de manera que se centralitza tot en una sola ajuda. Per això, enguany és la 
primera vegada que desapareixen com a tal les ajudes per a la pobresa energètica i pobresa 
infantil (3 M). Esta quantitat es trasllada a les línies nominatives dels ajuntaments, perquè 
mentre s’implanta la nova renda la gent que necessite qualsevol tipus d’ajuda puga solicitar 
una prestació d’emergència (la seua tramitació és més ràpida i efectiva) 

 
 Continuar avançant en la implantació del nou model de serveis socials, amb un increment 
global de 4,7 M, que permetrà  incluoure la figura de l’advocat en els equips base i millorar 
l’atenció en les zones rurals i en les grans ciutats.  
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 Es destinen inversions a la millora o reforma de centres socials de la província.    

Entre altres:  

o Reforma Centre Atenció Minusvàlids Psíquics Santa Faç Alacant 491.700 euros 

o Residència de Discapacitats Psíquics “Peña Rubia” Villena 100.000 euros 

o Centre de Dia i Centre Ocupacional de La Xara per a persones amb discapacitat 

127.080  euros  

o Centre de Malalts Mentals i Centre de Dia en Elda 77.400 euros 

o Centre d’Emergències d’Alacant 100.000 euros 

o Centre de Malalts Mentals i Centre de Dia Benidorm 60.000 euros 

o Centre ocupacional Maigmó 47.500 euros 
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 Contractació de 6 noves persones en els centres de valoració de discapacitat de la 
província d’Alacant per a agilitzar la tramitació de peticions. Aquestes persones es sumen a 
les 24 que ja treballen en aquest servei 

MILLORANT L’ASSITÈNCIA A LES PERSONES 



HISENDA I MODEL ECONÒMIC ► 

+          2,7 %  299 M € 

 L’aposta se centra en: 
 

1.- Posada en marxa del Banc Públic i impuls del nou model econòmic 
 
2.- Impuls de la futura Agència Tributària Valenciana (IVAT): El pressupost de l’IVAT creix 
un 8,9%, per a dotar-se de més personal i augmentar la qualitat dels serveis. 
S’introduixen millores com la cita prèvia i l’ajuda en la complimentació d’autoliquidacions  
 
 3.- Modernització de l’Administració i aposta per les noves tecnologies en l’educació junt 
amb la Conselleria d’Educació. En 2018 està prevista la instal.lació de 15.000 nous 
ordinadors en les aules en la Comunitat Valenciana 



CANVI DE PARADIGMA EN PROYECTES TEMÀTICS ► 

 Centre Cultural de Benidorm: Realització d’un projecte reformat de construcció per a 
posar solució a una dotació que va deixar paralitzada sense ús l’anterior Executiu en 
2011. Dotació: 4 M per a 2018, sobre una inversió total de 12 M 
 
 Auditori de Torrevieja: Posada en marxa d’una programació cultural estable per a 
donar contingut a un actiu que va costar 55 milions i que ha estat 6 anys inactiu. 
Dotació: 800.000 euros 

 
 Districte Digital: Posada en marxa d’un ecosistema digital en Alacant amb un 
programa d’atracció d’empreses i realització d’events en l’àmbit de la Nova Economia. 
Dotació: 6,8 M, respecte a una inversió total de 8,5 M 
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EN 2018 HI HAURÀ PROGRAMACIÓ VOLVO ► 

 La millor Volvo de la història tindrà continuïtat en 2018 per a maximitzar els beneficis de 
la inversió, dins d’un pla que abasta fins a 2020. La SPTCV està dissenyant un programa de 
continuïtat esportiva, educativa i cultural que inclou:  

 
oRealització d’un Mig Any en la meitat del període entre la regata de 2017 i 2020. Es 
realitzaran activitats de competició de vela, culturals, educatives i d’oci. 
 

Es una aposta per un event que oferix una nova oportunitat de ficar en valor la ciutat. 
 

oDesenvolupament, junt amb la Conselleria d’Educació, d’un doble programa:  
 

Programa escolar relacionat amb l’esport marí 
Realització de pràctiques esportives nàutiques per a escolars 

oExplorar acords amb l’AVT i l’Autoritat Portuaria per a buscar fòrmules de col.laboració 
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JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES 
DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES  

► 

+          6,8 %  313,5 M € 

  Destinem 22,1 M a la millora i dignificació de les infraestructures judicials 
amb un increment del 14,6 % 
 
  Justícia gratuïta: Augment del 17,4% de la dotació pressupostària per als 
col·legis d’advocats i procuradors fins als 38,5 M 

 

ALACANT 



JUSTÍCIA PER A LES PERSONES ► 

  Més recursos per als reforços del personal de justícia 4 M 

 
 Potenciem les oficines d’atenció a les víctimes del delicte 1,9 M 
 
  Aposta per la Llei de Memòria Democràtica 1,2 M 
 
  Creació del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana 261.000 € 
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MILLORA DE LES SEUS JUDICIALS ► 

 410.000 € per a l’adquisició dels mitjans materials i personals de l’Institut de la Memòria 
Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques, que tindrà la seu en Alacant 

Dotacions per a les intervencions més urgents amb la finalitat de licitar projectes i 
direccions d’obra en els jutjats de Torrevieja i La Vila Joiosa, i millores en el Palau de la 
Justícia d’Alacant  
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 6,2 M per a la construcció de noves seus, el que permetrà licitar direccions d’obra per a 
diversos jutjats de la Comunitat, entre ells, Alacant. La construcció d’un nou edifici 
descongestionarà la seu de Benalúa.  
 
En esta partida s’inclouen també 1,6 M per a la Ciutat de la Justícia d’Elx (pagament 
centrifugat al futur per l’anterior Consell d’obra ja executada) 

 3,5 M per a dotar de personal 10 nous jutjats que es ficaran en marxa en 2018, entre ells, 
els de La Vila Joiosa, Elx (2), Alacant (2), Benidorm, Orihuela i Torrevieja 



EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT ► 

+          3,5 %  4.720,2 M € 

 L’augment en Educació i Investigació és d’un 3,9% 
 
 L’augment en Cultura suposa un 12% 
 
  L’augment en Esport és d’un 23% 
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#aulesdignes PER A L’ALUMNAT ALACANTÍ 

 41,5 M per a la construcció, reforma i millora d’infraestructures escolars a les 

comarques d’Alacant dins del Pla Edificant amb els ajuntaments i de les execucions 

pròpies del Servei d’Infraestructures d’Educació  

o Específicament, s’assignen: 

 

 1,2 M al Centre Sanchis Banús d’Ibi,  

 1,4 M per a continuar les obres del Centre Playas de Orihuela,  

 150.000 euros per a obres al centre La Paz de Bigastro,  

 i 336.990 euros per a continuar les obres en el Príncipe Felipe de Rojales.  
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FOMENT DE LA PROMOCIÓ CULTURAL I EL 

PATRIMONI A LES COMARQUES D’ALACANT 

 1,1 M per a l’Institut Valencià de Cultura d’Alacant 

 

o Per al Teatre Arniches d’Alacant i el Circuit Cultural de totes les poblacions de la 

província que formen part 

 

o Per a mostres i festivals com la Mostra de Teatre d’Alcoi, la Mostra d’Autors 

Contemporanis d’Alacant, els festivals de Teatre Clàssic de l’Alcúdia d’Elx o el 

Teatre Clàssic del Castell de Santa Bàrbara de Alacant 

 

o S’hi destinen 50.000 euros per a potenciar produccions pròpies de l’IVC d’autors 

de les comarques d’Alacant per al Teatre del Poble Valencià 
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FOMENT DE LA PROMOCIÓ CULTURAL I EL 

PATRIMONI A LES COMARQUES D’ALACANT 
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 2,3 M per a inversions en patrimoni cultural de les comarques d’Alacant 

 

o Centre Cultural Gadea d'Altea: 117.000 euros 

o Subseu de l’IVAM a Alcoi, Centre d’Art (CADA): 400.000 euros 

o Hort del Gat d'Elx: 19.000 euros 

o Restes arqueològiques de la Fontenta de Guardamar del Segura: 929.000 

euros 

o Centre d'interpretació de la Ràbita de Guardamar del Segura: 468.000 

euros 

o Adequació del complex del Tossal d'Alacant: 82.966 euros 

o Teatre Xapí de Crevillent: 300.000 euros 



SANITAT I SALUT PÚBLICA ► 

+          4,6 %  6.390,7 M € 

 El Pressupost continua creixent per apropar-se a la despesa real sanitària. Augmenta  
280,4 M respecte a l’any passat i 898 M més que el pressupost de 2015. 

 
 Nova linia d’ajudes front als copagaments contra la pobresa farmacològica per a 
col.lectius vulnerables amb rendes inferiors als 18.000 euros 
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MILLORA I DIGNIFICACIÓ D’INFRAESTRUCTURES ► 

 Increment de 24,5 M (34,6%) en inversions a la Comunitat Valenciana per a continuar fent 
realitat el Pla de Dignificació d’Infraestructures Sanitàries (2016-2019)  

 
 En Alacant, la gran part de les inversions es destinen a la reforma i/o ampliació de distints 

hospitals i centres de salud de la provincia d’ Alacant com:  

2018 2018-2020 

C.S. Concentaina – Ampliació 382.000 382.000 

C.S. Benidorm-Foietes - Reparació 404.000 404.000 

C.S. San Joan d’Alacant – Ampliació 300.000 1.700.000 

C.S’I. Alacant – Gerona – Reforma 444.000 3.144.000 

Hosp. Gral. Elx – Ampliació i reforma 1.836.000 4.936.000 

Hosp. Elda - Reforma 1.400.000 4.400.000 

Hosp. Alcoi – Reforma  920.000 2.220.000 

Hosp. Vila Joiosa - Ampliació 200.000 12.500.000 

Hosp. Sant Joan d’Alacant - Reforma 1.900.000 4.900.000 

Hospital Gral. Alacant - Reforma 800.000 5.200.000 
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ALACANT 

 Són uns pressupostos que profundisen i consoliden la recuperació dels 

drets i el reforçament de la sanitat pública. 

MÉS DEPESA EN PRESTACIONS FARMACÉUTIQUES ► 

 S’incrementa en 73 M la despesa en prestacions farmacèutiques i 

externes. Augmenta el pressupost en estes partides un 3,3% i un 13,7%  

per ajustar els comptes a la despesa real. 



ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, 
COMERÇ I TREBALL  

► 

+          6,6 %  391,8 M € 

 Suport  ferm i decidit als  sectors industrials amb línia de 17,5 M. Política industrial amb 
un 13,6% més 

 
Pressupost de  l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial creix un 9%  i passa de 
109,9  a 119,9 M 

 
Insistim i ampliem els fons per a la millora dels parcs empresarials amb un total de 27,5 
M  (un 62% més ). 
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EMPRENEDURIA, AUTÒNOMS I COOPERATIVISME ► 

 Aposta per la política industrial, energètica i polítiques d’ocupació. 
 
 Es reforça la política d’emprenedoria i suport al cooperativisme amb un 6,6% més. 
 
 Més recursos per a autònoms amb un 17% més per al seu foment . 
 
 Fort augment de polítiques actives d’ocupació del SERVEF, un 22% més en inserció 
laboral i foment de l’ocupació . 
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APOSTEM PER LA INNOVACIÓ I ELS SECTORS 
PRODUCTIUS 

► 

 El Campus de l’Emprendedor Innovador, impulsat per la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball junt a les Universitats de la Comunitat 
Valenciana,  disposa de 59.000 € per a Alacant i altres 59.000 € per a Elx durant l’any 
2018. Este projecte permet a les universitats unir i compartir iniciatives per a impulsar 
l’emprendedurisme i la innovació.  

 Dins del Capítol VII de transferencies de capital, es contemplen 500.000 euros per a 
l’adecuació de la Institució Ferial Alicantina (IFA). IFA conta amb altres 200.000 euros de 
la Conselleria de Economía per a la seua promoció (Capitol VI).  

 La Càtedra Universitaria d’Economía Blau rebrà 30.000 €, 15.000 € per al campus 
d’Alacant i altres 15.000€ per a Elx. 
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HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL 
TERRITORI 

► 

+          9,4 %  388,4 M € 

 S’impulsa el Pla RENHATA per a obres de rehabilitació d’interior d’habitatges i accessibilitat 
amb un augment de quasi el 50% al passar de 3 M en 2017 a 5,5 M en 2018.  
 
Nou projecte d’inversió per a l’ampliació del parc públic d’habitatge amb 10 M per a 
començar en 2018 el Pla Plurianual d’Ampliació del Parc Públic, avançant-se un any a 
l’aplicació del que marca la Llei per a la Funció Social d’Habitatge.  
 
 S’incrementa la dotació d’EIGE en 2,6 M per passar habitatges de compra-venda a lloguer; 
per tant, dedicarem 12,6 M d’inversió per ampliar el parc públic destinat a lloguer social. 
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MILLORA D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES 

 Es debloquegen projectes paralitzats o abandonats per l’anterior Consell com el 

Túnel de la Serra Grossa, l’electrificació en Benidorm del tramvia o la modernització 

de la L9 del Tram Alacant 

 L’esforç inversor en la província d’Alacant és enorme i demostra l’aposta del Consell 

per millorar les infraestructures ferroviàries 

 Del total de la inversió d’FGV en tota la Comunitat, el 75% es destina a obres i 

actuacions en la província d’Alacant 

 Destaquen els 5,6 M per a les obres del túnel de la Serra Grossa, 18 M per a la 

renovació de la L9 Alacant, 2 M per a la compra de trens L9 Alacant, 4 M per a 

l’electrificació de Benidorm o 3,5 M per a la renovació d’actius  
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INVERSIONS EN VIVENDA 

ALACANT 

 Finalitzar la reforma i ampliació del Centre 14 d’Alacant (2,6M). Ja s’han 

solucionat els problemes sorgits amb la modificació del projecte i està en tràmit. 

S’espera que en 2018 es puguen reiniciar les obres 

 Pel que fa a obres de rehabilitació i regeneració urbana s’invertiran 10 M en 

actuacions com ara:  

 Continuar amb les Àrees de Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARRU) 

firmades en 2016 en Elx, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig i els barris de Miguel 

Hernández i del Carme d’Alacant amb una inversió total aproximada de més 

de 8 M per a recuperar barris degradats 

 Destacar els nous ARRUs que es firmaran en la província d’Elda i Callosa del 

Segura amb un import de casi 1 M  

*De les inversions totals destinades a ARRUs en la Comunitat Valenciana, el 64% correspon a 

la província d’Alacant 



PAGAMENTS CENTRIFUGATS 

ALACANT 

 El 47% del pressupost d’infraestructures és per a pagar obra executada per l’anterior 

Consell del PP, que va centrifugar el pagament a anys futurs 

 Aixó és plom en les ales de la recuperació económica de la C.Valenciana i llastra 

especialment Alacant, que es veu afectat per obres com:  

o L’accés nord a Alacant, Avinguda de Dénia: L’obra va ser inaugurada per 

l’anterior Consell en 2010 però la factura s’haurà de pagar fins el 2020. En 

2018, el cost puja a 3,9 M, que no es podrán dedicar a altres inversions per a 

Alacant. La factura total fins l’any 2020 és de 15,9 M € 

o El Passeig de Benidorm: En 2018 hi haurà que pagar 1.903.800 € d’una obra 

que ja va ser inaugurada per l’anterior Consell. Uns fons que no es poden 

destinar a altres infraestructures. S’inaugurà en 2009 amb un cost de 20 M € 

però el pagament es va centrifugar a 10 anys  



AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL  

► 

+          11,1 %  352,3 M € 

 Destaquen les ajudes europees al sector agrari i desenvolupament rural dins de la 
Política d’Agricultura Comú (PAC), que amb un pressupost total de 49 M, augmenten 
en 17,6 M respecte al 2017 

ALACANT 



MODERNITZACIÓ DE REGADIUS I DEPURACIÓ 

 Sanejament i depuració: Hem compromés actuacions en sanejament i depuració 

aigües per import de 72,38 M fins a 2020 que beneficiaran a 25 municipis. Destaquen: 

 

 EDAR Orihuela Casco Urbano: 12 M 

 Sanejament zona costera Orihuela: 6,84 M 

 EDAR de Almoradí: 10,12 M  

 S’han mamprés actuacions, relegades en el passat, com la recuperació de les ajudes 

a la modernització de regadius, al temps que prioritzem les actuacions en depuració i 

en sanejament, abastiment i canalització d'aigües  

 En 2018 realitzarem actuacions en més de 14 municipis de la província d’Alacant. 

Destaquen:  

 

 Fase I del Postransvassament Xúquer-Vinalopó per valor de 3,5 M 
  Conducció d’aigües pluvials de Novelda 1,4 M 

 Conduccions d’aigua potable en Algueña 450.000 euros 

 Conduccions d’aigua potable en Callosa d’Ensarrià 450.000 euros 

ALACANT 



ALACANT 

OBRES DEL POST-TRANSVASSAMENT XÚQUER-

VINALOPÓ 

 Quan l’actual Consell arribà al Govern no hi havia projecte ni declaració d’Impacte 

Ambiental (DIA). Desde 2015 s’ha redactat el projecte i, en estos moments, ja es 

diposa de DIA i el projecte és una prioritat per a la Generalitat.  En 2018 s’activarà 

la Fase I de les obres (Marge esquerre) amb una previsió de 3,5 M. Els 500.000 

euros restants, fins arribar als 4.039.000 €, corresponen a estudis geològics i 

tràmits d’expropiacions  

 

 Els Pressupostos de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural inclouen dotació econòmica per a iniciar unes obres 

amb un cost estimat global de 44.907.000 euros 

 
 El Govern valencià complirà així amb els seus compromisos amb els llauradors 

alacantins 



TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 

► 

+          13,7 %  39,6 M € 

  Més de la meïtat del pressupost  de la Conselleria es destina a Cooperació Internacional 
 

•Destinem 22,6 M a esta partida (+20,8%).   Més del 90% d’este pressupost va a 
ajuda oficial al desenvolupament, educació per a la ciutadania i ajuda humanitària 

 
•Des de 2015 fins ara, el pressupost destinat pel Govern del Botànic a la cooperació 
s’ha QUINTUPLICAT 

ALACANT 



TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 

► 

  És el tercer pressupost més alt de totes les CCAA destinat a cooperació internacional 
(4,64 euros per habitant d’inversió) 
 
 Destinem al CONSELL DE TRANSPARÈNCIA 155.000 euros, això és més del doble d’allò 
que es va pressupostar durant l’exercici del 2017 (+72%) 
 
 Nou programa d’ajudes per al foment de la transparència i la participació en xicotets 
ajuntaments de menys de 5.000 hab. dotat amb 400.000 euros  
 
 Partida per a posar en marxa el Sistema d’Alertes contra la Corrupció: 195.000 € 
 
 Creix en un 25% les ajudes al foment de l’associacionisme (+100.000 euros) 

ALACANT 




