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PROJECTE LLEI ACOMPANYAMENT

CONTEXT I OBJECTIUS

 La Llei d’Acompanyament fa referència al conjunt de normes que, amb
periodicitat anual, s’aproven en paral∙lel a la Llei de Pressupostosperiodicitat anual, s aproven en paral lel a la Llei de Pressupostos

 S’ha sotmès per segon any a informació pública i ha estat a l’abast de tots el
valencians des del passat 14 de setembrevalencians des del passat 14 de setembre

 El projecte de 2019 modifica 30 lleis amb incidència en el Pressupost,  de les 
quals només 18 responen a raons organit atives (la resta són bàsicamentquals només 18 responen a raons organitzatives (la resta són bàsicament 
adaptació a la legislació estatal o europea)

 Això suposa que, després de quatre anys, el Consell del Botànic:
‐ Ha impulsat la participació ciutadana
‐ Recorre a la Llei d’Acompanyament només per al que es necessari 
‐ Respecta les recomanacions del Consell Jurídic (Llei de Taxes)
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 Finalitat de la llei: Convertir‐se en el braç legislatiu dels Pressupostos que 
necessita la Generalitat per a fer realitat la política d’impuls econòmic dretsnecessita la Generalitat per a fer realitat la política d impuls econòmic, drets 
socials i decència cívica que ha mamprès este Govern

 Amb este objectiu s’inclouen mesures com:

‐ REBAIXA DEL 8% EN LES TAXES ACADÈMIQUES: No volem que capREBAIXA DEL 8% EN LES TAXES ACADÈMIQUES: No volem que cap
valencià no puga accedir a la universitat per motius econòmics.

SUPRESSIÓ DE BARRERES FISCALS PER A ACABAR AMB LA BRETXA‐ SUPRESSIÓ DE BARRERES FISCALS PER A ACABAR AMB LA BRETXA
DIGITAL en l’interior de la Comunitat Valenciana i en àrees industrials, origen
de desigualtats i falta d’oportunitats que no podem tolerar
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 La Llei de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització La Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització 
de la Generalitat, per a 2019 inclou, a grans trets:

 Mesures fiscals en matèria tributària i de taxes de la Generalitat

 Mesures de caràcter social de recuperació de drets i d’igualtat entre homes i donesMesures de caràcter social, de recuperació de drets i d igualtat entre homes i dones

 Mesures econòmiques de foment de l'activitat productiva, de gestió en matèria financera i
portuària i de protecció del medi ambient

 M i l l t b ió d l C it t V l i i ti l Mesures per a impulsar la vertebració de la Comunitat Valenciana i garantir el
desenvolupament sostenible al llarg de tot el territori en les mateixes condicions
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MESURES TRIBUTÀRIES I TAXES

 Rebaixa del 8% en les taxes acadèmiques, amb la qual culmina 
la promesa de reducció del 15% en dos anys

Objectiu:
D t l j d d l t dè i Davant la pujada de les taxes acadèmiques

efectuada per l’anterior Executiu, l’actual
Consell va rebaixar per al curs 2017/2018 un
7% el preu del crèdit en primera matrícula en

En total:

Rebaixa del 15% de lesp p
l’ensenyament de grau i màster

 Per a este curs 2018/2019 les taxes es
b i 8% ddi i l

Rebaixa del 15% de les 
taxes en 2 anys, el que 
suposa un estalvi mitjà 
de 200 € als alumnes

E t b i d l t dè i j t t b l b i i b

rebaixaran un 8% addicional

Esta rebaixa de les taxes acadèmiques, juntament amb les subvenciones i beques
universitàries posades en marxa per l’actual Consell, conformen dos dels principals
eixos del Pla de Millora del Sistema Universitari Valencià que perseguix un objectiu:

Que cap alumne deixe d’estudiar en la universitat per motius econòmics
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MESURES TRIBUTÀRIES I TAXES

 Rebaixa del 8% en les taxes acadèmiques, amb la qual culmina 
la promesa de reducció del 15% en dos anys

‐La reducció bianual del 15% comportarà que la Comunitat passe de ser una de les
autonomies amb les matrícules universitàries més cares a estar en la mitjana estatal.

‐El Consell continua millorant el sistema valencià de beques:

 Es destinen 30 milions a esta finalitat, el doble que en 2015

 Actualment hi ha més de 43.000 beneficiaris de beques

 BEQUES SALARI: Mesura única en Espanya. Permet que més de 1.154
alumnes de famílies rendes baixes puguen estudiar en la universitatalumnes de famílies rendes baixes puguen estudiar en la universitat

(Si les famílies no poder fer front a les despeses derivades dels estudis,
l’alumne pot rebre fins a 600 euros mensuals per estudiar en una
universitat pública valenciana)
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MESURES TRIBUTÀRIES I TAXES

 Supressió de barreres fiscals per a acabar amb la bretxa digital 
en l’interior de la Comunitat i en els polígons industrials

 S’eliminen  les taxes per l’ús de bens de domini públic en les obres i instal∙lacions de 
telecomunicacions en carreteres autonòmiques (les conduccions que porten la fibra òptica)

Finalitat: Crear les condicions favorables per a la inversió dels operadors amb l’objectiu
d’afavorir el desplegament de xarxes de banda ampla d’alta velocitat en el nostre
territori, especialment en les zones rurals i d’interior, així com en àrees empresarials

 Les taxes que aplicava la Generalitat superaven en un 75% la mitjana estatal provocant un Les taxes que aplicava la Generalitat superaven en un 75% la mitjana estatal provocant un
greuge comparatiu enfront d’altres territoris pel que fa als plans d’inversió dels operadors

Motivació: Garantir la igualtat dels valencians en l’accés a les noves tecnologies, lluitarMotivació: Garantir la igualtat dels valencians en l accés a les noves tecnologies, lluitar
contra el despoblament i fomentar la competitivitat de les empreses en línia amb:

 L’Agenda Digital de la Comunitat Valenciana aprovada pel Consellg g p p
 L’Agenda Valenciana Antidespoblament
 L’Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana
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MESURES TRIBUTÀRIES I TAXES

 Supressió de barreres fiscals per a acabar amb la bretxa digital 
en l’interior de la Comunitat i en els polígons industrials

Per què fa falta esta mesura?  Actualment, el desplegament de fibra òptica està en una 
mitjana del 60% en la Comunitat Valenciana i es concentra, sobre tot, en municipis de més 
de 10.000 habitants i zones costaneres, en detriment de les zones rurals i d’interior. Pel que 
fa als parcs empresarials, sols el 20% compta amb fibra òptica.

Exemple:  Tenint en compte que la taxa suposa un cost de 43 euros per 
metre lineal de conducció, dur la fibra òptica des d’un municipi fins a un 
altre que estiga a 10 kilòmetres, suposa 430.000 euros per l’autorització, 
obra civil al marge, amb l’afegit que es tracta de zones amb menys 
demanda. La taxa també penalitza l’extensió als polígons industrials, en 
ocasions allunyats dels municipisocasions allunyats dels municipis. 
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MESURES TRIBUTÀRIES I TAXES

 Simplificació de tràmits en la compravenda de vehicles de 
segona mà

L’adquisició d’automòbils (turismes, vehicles mixtes adaptables, tot‐terrenys,
motocicletes i ciclomotors) amb una antiguitat major de 5 anys i inferior o igual a 12
anys i amb un valor inferior a 20.000 euros passaran a tributar per un sistema de quotes
fixes (fins ara esta simplificació només existia per a vehicles de més de 12 anys)

 Els compradors s’estalviaran els tràmits d’anar a l’IVAT i podran acudir
directament a Trànsit per a realitzar el canvi de titular

 La mesura beneficiarà 30.000 valencians



MESURES SOCIALS
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MESURES SOCIALS
2019

IGUALTAT
 Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat

S’implementa un servici específic de promoció de la igualtat a través d’esta xarxa que
s’encarregarà de:

 Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals
 Assessorament, sensibilització i prevenció
 Informació a empreses i entitats en l’elaboració de Plans d’Igualtat

 Coordinadors d’igualtat en els centres educatius

S'introduix la figura de les persones coordinadores d’igualtat en tots els centres escolarsS introduix la figura de les persones coordinadores d igualtat en tots els centres escolars 
amb l'objectiu de: 

 Avançar en la coeducació i la formació per a la igualtat en l’àmbit educatiu
 Incorporar la perspectiva de gènere de les polítiques igualitàries en tots els àmbits

educatius
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IGUALTAT

 En matèria d’ensenyaments artístics superiors, s’amplia 
l’exempció prevista per a víctimes d’actes de violència sobre la 
dona als seus descendents a càrrec menors de 25 anys 

Motivació: Atés que els ensenyaments artístics superiors són equivalents amb caràcter
general al Grau universitari, se’ls vols donar el mateix tractament fiscal pel que fa a
l’exempció de la taxa en casos de violència de gènere

 Fins ara l’exempció de la taxa sols preveia a les contribuents víctimes d’actes 
de violència sobre la dona. Ara l’exempció abasta també els descendents de

Finalitat: Facilitar elmàxim accés als estudis d’ensenyaments artístics superiors als fills i

de violència sobre la dona. Ara l exempció abasta també els descendents de 
primer grau al seu càrrec menors de 25 anys

Finalitat: Facilitar elmàxim accés als estudis d’ensenyaments artístics superiors als fills i
filles de les víctimes de violència sobre la dona, de manera que puguen formar‐se i
millorar les seues expectatives de futur.
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MESURES SOCIALS
2019

IGUALTAT
 En matèria de lluita contra la violència sobre la dona: 

 S’amplien els beneficiaris de la indemnització per causa de mort en casos de 
violència sobre la dona.

 S’estableix el dret a indemnització per causa gran invalidesa o incapacitat 
b lpermanent absoluta.

 S’estableix el dret a indemnització per causa de mort, gran invalidesa o 
incapacitat permanent absoluta com a conseqüència de la defensa d’una víctimaincapacitat permanent absoluta com a conseqüència de la defensa d’una víctima 
de violència de gènere.
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IGUALTAT

 En matèria de lluita contra la violència sobre la dona: 

 L’àmbit d’aplicació d’aquestes indemnitzacions s’amplia a actes comesos fora del 
territori de la Comunitat Valenciana, sempre que hi haja empadronament o 
residència efectiva en el nostre territori

 S’amplien els mitjans de prova per a l’acreditació de la situació de violència sobre 
la dona (informe Ministeri Fiscal i Certificat Acreditatiu d’Atenció Especialitzada) 
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 Renda Valenciana d’Inclusió Renda Valenciana d Inclusió

‐ S’augmenta de dos a tres mesos el termini dels serveis socials per a elaborar
l'informe proposta de resolució i es reduix de quatre a tres mesos l’establit perl informe proposta de resolució i es reduix de quatre a tres mesos l establit per
a la resolució de les direccions territorials, sense que supose ampliació del
termini total de tramitació.

PER A OBTENIR PLAÇA ESCOLAR, en els casos en que hi haja un criteri de
renda en el procés d’admissió, la puntuació que s'assignarà per este criteri a
les rendes més bai es s'incrementarà en un 50% per a persones q e ting enles rendes més baixes s'incrementarà en un 50% per a persones que tinguen
acreditada la condició de perceptor de la Renda Valenciana d’Inclusió
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 IVASS (I tit t V l ià d'At ió S i l S ità i ) IVASS (Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària)

Se subrogarà en la condició d’ocupador i el contractista haurà d’entregar els
bé i bl i i t l l i l ti ió d l t t d tió i t l dbéns immobles i instal∙lacions per la extinció del contracte de gestió integral de
centres de titularitat pública en l’àmbit de la diversitat funcional.

S'i l l’à bit d’ t ió d l’I tit t V l ià

 Persones majors

I fà i‐S'inclou en l’àmbit d’actuació de l’Institut Valencià

d’Atenció Social‐Sanitària

 Infància

 Adolescència
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 E t l  Públi Espectacles Públics

S’aclarix la regla sobre l'entrada i permanència en sales de concerts i espectacles de
música en directe demúsica en directe de

 Joves menors de 16 anys i majors de 14 Amb determinades condicions d'autorització

 Menors de 14 anys  Amb l'acompanyament de pares o tutors a estos locals o
esdeveniments



MESURES 
ECONOMICOFINANCERESECONOMICOFINANCERES



2019

PROJECTE LLEI ACOMPANYAMENT

IMPULS DE L’ECONOMIA

 Creació del Fons FinInVal

Objectiu: Impulsar des del punt de vista financer projectes d’inversió i innovació que
siguen estratègics per a les conselleries i que seran executats per estes

 L’IVF actuarà com a gestor dels instruments financers incorporats a este fons i posarà el
b d ió i l’ iè i d l f i l l i d l ll ibagatge de gestió i l’experiència dels seus professionals al servei de les conselleries

 Recursos econòmics  Provindran de crèdits consignats en les lleis anuals de
pressupostos de la Generalitat i de les aportacions d’entitats públiques i privadespressupostos de la Generalitat i de les aportacions d entitats públiques i privades

 Per a 2019 es preveu la creació de dos instruments financers amb col∙laboració amb
l’Agència Valenciana de la Innovació:

Un programa de préstecs participatius hereu de l’actual línia Innovació + del IVF

 Un fons de capital risc gestionat per gestores privades que serien seleccionadesp g p g p q
en convocatòria competitiva
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 S’amplia el Pla d’Inversions Productives (PIP) fins el 2020 per a 
garantir 125 milions en projectes d’una trentena d’ajuntaments

El termini d’execució dels projectes s’amplia fins al 31 de desembre de 2020 per raons de
responsabilitat. No es volen deixar sense finalitzar projectes d’interès per als alcaldes i
que es perden estes inversions per als municipis. Motivació:

 Les dificultats a l’hora de finalitzar alguns projectes aprovats inicialment pel Govern
anterior que presentaven deficiències i irregularitats en els expedients i han hagut de refer‐se

 A més el Consell va donar als alcaldes la possibilitat de modificar o substituir els projectes A més, el Consell va donar als alcaldes la possibilitat de modificar o substituir els projectes
per altres de més utilitat per a la ciutadania

L’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic amb noves exigències per a
la licitació i contractació de les obres que fa que alguns projectes, normalment de grans
dimensions, necessiten més temps per a la seua execució



MESURES 
MEDIAMBIENTALSMEDIAMBIENTALS



2019

PROJECTE LLEI ACOMPANYAMENT

APOSTA MEDIAMBIENTAL

 A t    bi i l t   l   difi i Aparcaments per a bicicletes en els nous edificis

Els edificis residencials col∙lectius de nova construcció tindran emplaçaments
d t l’ t i t d bi i l tresguardats per a l’estacionament de bicicletes

 Accés còmode i fàcil des de la xarxa viària

 A nivell de la via pública o en la planta baixa de l’edifici

 Permetran l’accés de les persones transportant la bicicleta a peu i facilitaran el seu
aparcament i amarratge efectiuaparcament i amarratge efectiu

Mínim una plaça d’aparcament per vivenda

 No computaran a efectes d’edificabilitat No computaran a efectes d edificabilitat
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 Impuls a l’autoconsum energètic en la Comunitat Valenciana

S’amplia l’actual deducció en el tram autonòmic de l’IRPF per a instal∙lacions destinadesS a p a actua deducc ó e e t a auto ò c de pe a sta ac o s dest ades
a la producció d’energia o d’autoconsum elèctric a qualsevol tipus d’habitatge, encara
que no siga l’habitatge habitual del contribuent.

Això permetrà fomentar estes instal∙lacions també en segona residència.

Beneficis:
 Estalvi energètic
Reducció d'emissions de gasos contaminants
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