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Objectius i reptes principals

[2016-2018]
NOU GOVERN, NOVES 

PRIORITATS

 Consolidació dels drets 
socials dels valencians i 
valencianes

 Aposta per la reconstrució 
de l’economia valenciana

[2019]
UN PRESSUPOST 100% 

BOTÀNIC

Els PGV representen 
l’última espenta de la 
legislatura a les polítiques 
de l’Acord del Botànic

Blinden l’Estat del 
Benestar dels ciutadans

 Impuls definitiu de les 
polítiques econòmiques i 
dels sectors productius
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Objectius i reptes principals

 Els Pressupostos de 2019 manifesten l’ALIANÇA de la Generalitat amb els drets dels
valencians amb la ferma voluntat d’oferir-los un nivell homologable de qualitat dels
serveis essencials d’EDUCACIÓ, PROTECCIÓ SOCIAL, SANITAT, OCUPACIÓ I VIVENDA

 És un PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ DE DRETS al que difícilment cap força
política pot oposar-se

 Són uns PRESSUPOSTOS OBERTS: les polítiques incloses es voran consolidades en el
cas de que s’aproven els Pressupostos de l’Estat:

• Mitjançant un decret llei s’ampliaran els crèdits si es confirma la
flexibilització del dèficit fins el 0,3% del PIB (236 M)

• I la de resta de recursos per a implementar les polítiques del Botànic:

El principi d’acord entre el Govern i Podemos sobre els Pressupostos de l’Estat 2019 és 
un reflex dels Acords del Botànic
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Aprofundim en el canvi de paradigma: La política 
al servei de les persones

 Drets enfront a retallades

 S’amplia l’eliminació del copagament a les rendes inferiors al SMI
 Sanitat: Per primera vegada, el 20% del Pressupost es destina a atenció

primària i salut mental
 Educació: Impuls a l’eliminació de barracots amb el Pla Edificant (284 M, amb

un increment de 173 M)
 Escoles infantils: Ampliació de la xarxa de 2-3 anys i impuls xarxa de 0-2 anys
 Igualtat: Supera els 1.500 M i 120.000 famílies es beneficiaran de la Renda

Valenciana d’Inclusió
 Habitatge: La inversió en vivenda social passa de 20 a 40 M
 Ocupació: Nova convocatòria Avalem Joves Plus per a la contractació de joves
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Objectius i reptes principals

 Impuls econòmic , mesures de reindustrialització i Banc Públic

 Les inversions (Operacions de Capital) del Pressupost són els capítols que més
creixen: Un 44% més, amb un total de 1.610,3 milions (679 M en el Pressupost
2015)

35 M per al Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV)
 Foment de la producció i la inversió en energies renovables: 13 M
 El Banc Públic de la Generalitat (IVF): 75,7 M (81,7%) per a noves línies de

finançament per a les empreses i col·lectius vulnerables, al servei dels valencians

 Vertebració territorial i lluita contra el frau

 Posada en marxa d’un Pla de Sanejament de municipis endeutats i d’un Pla
d’Ajuda als municipis amb major cost de serveis públics fonamentals : 10 M

 Lluita contra el frau fiscal impulsant l’Agència Tributària Valenciana
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Els Pressupostos de 2019 estan marcats per:

Passius Financers ascendiran a 5.281,3 M

 Aixó representa un increment de 627 M , 13,5%

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

 1 de cada 4 euros ( 26,1%) va a amortitzacions i interessos

La pujada del deute i els interessos 

suposa quasi el 30% de l’increment total 

del Pressupost 6
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PRESSUPOST 2018

22.096,2 M €

10,7%

19.956,9 M €
PRESSUPOST 2019

TOTAL PRESSUPOST Administració GVA

La xifra global de variació no reflectix l’increment real de la despesa 
a l’incloure els refinançaments de deute que ascendixen a 5.281,4 

milions

* Suprimint l’efecte dels refinançaments, la variació de la despesa (Operacions 
No Financeres) és del 9,9% 7
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PRESSUPOST Operacions No Financeres GVA

VARIACIÓ REAL DE LA DESPESA

PRESSUPOST 2018

16.706,8 M €

9,9 %

15.204,6 M €
PRESSUPOST 2019

Aquest és l’increment real de la despesa en els Pressupostos
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 La Generalitat invertix cada dia 37,8 M € en DESPESA SOCIAL per a 

garantir als valencians i valencianes els serveis bàsics fonamentals 

LES PRIORITATS DEL CONSELL: 

Cada 24 hores, el Govern valencià destina: 

La despesa social, 13.818 M €, és la major dotació de la història i suposa el 81,73% de 
totes les despeses no financeres (80,9% en 2015), el 84,3% sense incloure el Capítol 3

Objectius i reptes principals

 18,2 M € en Sanitat 
 14,0 M € en Educació 
4,2 M € en Igualtat i Polítiques Inclusives 
 1,0 M € per a Ocupació 
 452.762 € per a Habitatge
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PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
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INVERSIONS PROVÍNCIA VALÈNCIA

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

354,3 M €

Capítols VI (GVA i Sector Públic) i VII)

Capítol VI (Inversions Reals)

Capítol VII (Transferències de Capital)

229,44 M €

124,82 M €

+ 50,3 %

VALÈNCIA
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INVERSIONS PROVÍNCIA VALÈNCIA

Els 354,3 M € que rebrà la província de València suposen:

45,63% de la inversió del capítols VI i VII 
que ja està territorialitzada

VALÈNCIA
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En el Pressupost de la Generalitat de 2019
la inversió sense territorialitzar dels capítols VI i VII 

ascendix a 1.006,1 M €, 
quantitat que representa el 56,4% del total 

Açó suposa que una part dels 1.006,1 M € 
anirà dirigida a la província de València

INVERSIONS PROVÍNCIA VALÈNCIA

VALÈNCIA
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DESPESES PER CONSELLERIES
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PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT►

14,2 % 354,0 M €

 La Generalitat reforça la seua aposta pel municipalisme i destina un total de 33,7 M a 
inversions en els ajuntaments de la província de València:

• Fons Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana: 20,6 M
• Línia Específica del Fons de Cooperació per a  la Lluita contra el Despoblament: 1,3 M
• Foment i manteniment de l’associacionisme municipal: 310.000 euros
• Afavoriment de l'accessibilitat als edificis municipals: 2,3 M
• Promoció de la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la dinamització 

cultural: 8,2 M
• Foment i implementació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible: 972.000 euros

Despeses. Classificació econòmica
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TURISME►
 La Generalitat dóna un nou impuls a un dels motors fonamentals de l’economia de la 

província de València reforçant les inversions destinades al TURISME

*El pressupost de Turisme en 2015 era de 86 M mentre que per a 2019  és de 101 M. A més, abans bona part de 
la dotació per a Turisme  es destinava a compensar pèrdues de Cacsa i Aerocas, mentre que ara estos fons es 
transformen en inversió productiva del sector i ajudes que s’han multiplicat per tres en els últims 3 anys

VALÈNCIA

 L’Agència Valenciana de Turisme incrementa el seu pressupost un 8,97% per a garantir 
l’aplicació de la nova Llei del Turisme i abasta els 65,4 M. També es destinaran 12,8 M a la 
millora d’infraestructures turístiques

• Ampliació de l’actual CDT de València (Passeig Arbereda), amb la posada en marxa d’un pol 
d’innovació turística (INVAT-TUR): 2,8 M
• Projecte per al primer CDT d’interior de la província de València ubicat a Requena: 100.000 €
•Conveni amb Valencia Premium, Palau de les Arts, Ajuntament de Bunyol i de Llíria per a 
potenciar el turisme musical i amb Sagunt per al turisme cultural 
• Desenvolupamentde  Rutes Turístiques Singulars com la Ruta de la Seda, la del Grial o la dels 
Borja (convenis amb els Ajuntaments de Gandia i Xàtiva)
• 8 Plans de Dinamització Turística amb mancomunitats 
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• L’anterior Govern després d’ invertir 100 M en l’Àgora, no va ser capaç de donar-li un ús a l’edifici
• Ara l’Àgora es convertirà en un centre de referència en matèria cultural de la ciutat i de la Comunitat

CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES►

 L’Àgora es convertirà en un espai Caixa Fòrum i acollirà una oferta cultural variada i de 
qualitat, tant per als valencians com per als turistes que visiten la ciutat i el complex d’oci

 El Consell ha finalitzat les obres per a rematar l’edifici, de manera que al llarg de 2019 
començaran les obres a càrrec de la Fundació La Caixa, amb una inversió estimada de 18 M

VALÈNCIA

 La Ciutat de les Arts i les Ciències disposarà d’un pressupost de 41,2 M, dels quals 8,8 M
corresponen a inversions per a millorar la infraestructura

 Inversions:

• Oceanogràfic: 4,4 M dins de l’aposta per la qualitat i renovació constant de l’oferta del 
parc (a més de la inversió prevista per la concesionària, que serà de 4 M)

• Exposicions: 900.000 euros per a millorar l’oferta
• Hemisfèric: 500.000 euros per a posar-lo al dia i fer-lo més competitiu
• Auditori: 400.000 euros



VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES

►

27,7 % 1.528,2 M €
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 La partida per a l’atenció a persones en situació de dependència augmenta un 

44,74% respecte a 2018 (114 M€ més)

 La Renda Valenciana d’Inclusió està dotada amb 100 M€ enfront els 88,5 M€ de 

2018



VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I 
POLÍTIQUES INCLUSIVES

►
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 Inversions en centres:

• Xarxa de Centres Residencials de la província de València 413.000 €
• Centre Acollida Campanar 120.000 euros
• Residència Discapacitats Ontinyent 349.999 euros

La Xarxa Valenciana d'Igualtat compta amb 5,3 milions d'euros, que permetran arribar als 
100 agents d'igualtat de la Comunitat Valenciana i cobrir totes les mancomunitats i municipis 
de més de 20.000 habitants

 L’Estratègia Valenciana de la Joventut tindrà 3,3 M€ per a la contractació, a través dels 
ajuntaments, de 96 tècnics i tècniques de joventut



HISENDA I MODEL ECONÒMIC►

+          10 % 332,3 M €
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El pressupost de l’IVAT creix fins els 51,6 M i assenta les bases de l’estructura de la futura 
Agència Tributària Valenciana (ATV)

L’IVF augmenta un 81,7%, fins als 75,7 milions, per a donar suport al teixit productiu

La dotació global per a la modernització i l’administració electrònica en la Generalitat abasta 
els 174 M, un 18% més que enguany

Més infraestructures: Marina de València, pol d’innovació

VALÈNCIA



MARINA DE VALÈNCIA►

Acord del President Ximo Puig amb el Govern central pel qual s’assumirà tot el deute avalat
per l’ICO, aproximadament 350 M. Es tracta d’un acord històric aconseguit per la
Generalitat i l’Executiu central que equipara la Marina amb el suport financer que tingueren
per part l’Estat altres esdeveniments com les Olimpíades de Barcelona i l’Expo de Sevilla

 Aportació Generalitat en el Pressupost de 2019: 1,2 M per al Consorci València 2007

 La Marina s’obri a la ciutat i adopta usos relacionats amb la innovació, la creativitat,
l’empreneduria, l’intercanvi de coneixements i la participació ciutadana. Es consolidarà
com un actiu de transformació urbana, un àgora per als ciutadans que obri València a
la mar. Es facilitarà la conversió de l’espai en un pol d’atracció i innovació. Per a 2019:

• Adequació plaça Cobert Nº 2 (Tinglado): 750.000 euros Generalitat + 750.000
euros Ajuntament.

• Activitats diverses de la Marina: 500.000 euros Generalitat + 500.000 Ajuntament

VALÈNCIA



MODERNITZACIÓ I NOVES TECNOLOGIES►

 La dotació per a fer realitat l’administració electrònica sense papers abasta els 174 M, un
18% més que enguany

 En la província de València es destinaran en 2019:

 Innovació tecnològica educativa: Inversió de 10,1 M per a la instal·lació de 19.200
nous ordinadors en les aules educatives de la província

 Millores en la xarxa informàtica de la Conselleria de Justícia: Es destinaran 982.000
euros per a l’adquisició de 1.091 equips per a l’Administració de Justícia de València
amb les corresponents llicències

Administració sense papers en la Generalitat: 3.052 ordinadors per a dependències
administratives del Consell en la província de València que suposaran una inversió de
2,7 M euros
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la

JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES 
DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES 

►

+       15,1 % 364,6 M €

 La Generalitat destinarà 22,5 milions per a la Justícia Gratuïta i la dignificació del torn 
d’ofici de la província de València. Especialment, als Col.legis d’Alzira, Sueca i València que 
gestionen el 54% del pressupost

 Impuls de 2,6 milions per al personal de les Oficines d’Asistència a les Víctimes del Delicte 
de la província i per a la creació de les oficines de Massamagrell, Mislata, Moncada y Quart 
de Poblet
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JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES 
DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES 

►

 Arranquen les inversions del Pla d’Infraestructures per als projectes de seus judicials 
d’Alzira, Llíria, TSJCV, Ontinyent, Xàtiva i Sueca que comporten inversions de 52 
milions durant els pròxims 3 anys

 1 milió per a la creació de 8 nous jutjats sol.litats al Ministeri de Justícia, a València i 
Sagunt 

 Destinem 105 milions d’euros per a les despesses de personal i garantir les 
substitucions dels funcionaris de Justícia



EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT►

+          7,1 % 5.121,6 M €

 #
• Destinem

Despeses. Classificació econòmica
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►EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

+          7,1 % 5.121,6 M €

Àrea d’Educació: augmenta un 7 % fins als 4.931,8 M €

 Àrea de Cultura: augmenta un 10,3 % fins als 120,6 M €

 Àrea d’Esport: augmenta un 15,6 % fins als 29 M €

VALÈNCIA



EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT►

 Augment

Despeses. Classificació econòmica
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►EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
 #AulesDignes per a l’alumnat valencià 

 Pla Edificant: Hi ha assignades actuacions per a la construcció i/o reforma de centres 
en 42 municipis de la província de València per 67 M €

 En Primària són 38 municipis i 44 milions
En Secundària hi ha 9 localitats i 23 milions

 IVAM:  Adquisició obres d’art 1,1 M

 Inversions Circuit del Motor Ricardo Tormo: Pla d’Actuació Integral, nova grada i nou 
edifici polifuncional   3,7 M

 Altres actuacions:  Local Social Unión Musical de Torrent 90.000 €, Local Sociedad 
Musical Casinense 80.000 €, Teatre Echegaray Ontinyent 128.500 €, Sala Usos 
múltiples Benigànim 200.000 €, Sociedad Musical Primitiva Lliria 149.200 €, Sociedad 
Musical de Llíria 250.000 €, Unión Artística Musical de Montroy 90.000 €, Teatro 
Parroquial de Torrent 200.000 €

VALÈNCIA



SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA►

+          3,1 % 6.635,4 M €

 La Generalitat fa un esforç pressupostàri i augmenta el pressupost per a apropar-se a la 
despesa real sanitària. Augmenta 200 M respecte a l’inicial del any passat i 1.143 M més que 
el pressupost de 2015

 Impuls de l’atenció primària, amb un pressupost que abasta quasi el 20% del total destinat 
a gestió sanitària

Increment de 42 M (+42’6%) en inversions incloses en el Pla de Dignificació 
d’Infraestructures Sanitàries i el Pla d’Atenció Primària 
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Més recursos contra la pobresa farmacològica: 93,2 M. S’amplia  l’eliminació del 
copagament i es crea una nova línia d’exempció per a tots el ciutadans que tinguen uns 
ingresos inferiors al Salari Mínim Interprofesional



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)

 A València, s’inicien les obres de l’antiga Fe (Complex Campanar). La primera
actuació és l’adequació de l’edifici per al servei d’urgències en el C/ Joaquim
Ballester (1,6 M en 2019) i el desamiantat de l’edifici (5,8 M en 2019)

 Reforma i equipament Hospital General València: 2,5 M

 Es demolix l’antic hospital de Gandia i es crea el nou Espai Sanitàri Roís de Corella,
que inclourà un Centre de Salut Integrat i un nou Centre de Salut Pública

 Es destinaran 5,4 M a l’Hospital de la Ribera, 500.000 euros en 2019 a l’ampliació
de l’Hospital Clínic i 950.000 euros a la reforma de l’Hospital Arnau de Vilanova



MILLORA I DIGNIFICACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
PRINCIPALS INVERSIONS PROVÍNCIA VALENCIA

2019 2019-2021

C.S Malilla 170.000,00 3.070.000,00

C.Aux. Valencia- calle Chile (sustitución) 200.000,00 3.280.000,00

C.Aux. Alcantara de Xuquer 50.000,00 1050.000,00

C.Aux. Carcaixent 50.000,00 370.000,00

C.Aux. Corbera 40.000,00 300.000,00

C.S. Castalla 150.000,00 3.150.000,00

Nuevo Hospital d’Ontinyent 4.256.000,00 25.456.000,00

C.S. Campanar II y Centro de Especialidades de Campanar 3.060.000,00 24.320.000,00

C.S. Valencia Tres Forques (reforma) 100.000,00 2.550.000,00

C.S. Catarroja (ampliación) 1.050.000,00 5.100.000,00

C.S. Oliva II San Francesc 150.000,00 2.810.000,00

C.S.Torrent III 185.000,00 1.185.000,00

C. Aux. Quatretonda 50.000,00 450.000,00

C.S Xativa 150.000,00 2.400.000,00



2019 2019-2021

C.S. Moncada (ampliación) 400.000,00 580.000,00

C.S. Rafelbunyol( ampliación) 50.000,00 450.000,00

C.S. Algemesí (ampliación y reforma) 60.000,00 1.060.000,00

C.S.Pucol (ampliación) 87.000,00 367.000,00

C.S. Almassera (ampliación) 40.000,00 400.000,00

C.S. Paterna PAC  (Reformas) 50.000,00 150.000,00

C.S.Picassent (Reformas) 50.000,00 350.000,00

C.S. Requena (reforma) 100.000,00 1.000.000,00

C.S.Alberic (ampliación) 35.000,00 251.000,00

Complejo Campanar: Urgencias SES ,SAMU (reforma) 1600.000,00 3.500.000,00

Complejo Campanar  Desamiantado 5.800.000,00 9.550.000,00

Hospital de Sagunto ( reforma) 1.680.000,00 2.190.000,00

Hospital Clínico Universitario de Valencia  (ampliación) 500.000,00 8.500.000,00

Hospital Arnau de Vilanova (reforma) 950.000,00 950.000,00

C.S.I. Gandia Rois de Corella  (nuevo centro de salud) 1.158.000,00 10.613.000,00

Antiguo Hospital de Gandía (demolición) 2.465.000,00 2.465.000,00

Hospital de la Ribera (reforma) 5.400.000,00 5.400.000,00



ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, 
COMERÇ I TREBALL 

►

+          13,57 % 444,97 M €

VALÈNCIA

 Reforcem el foment de l’ocupació amb perspectiva de gènere amb un increment del 
44,6%

 Ferm suport als Sectors Industrials amb un increment del 100% amb la II Fase del PEIV
dotat en 35 M



ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, 
COMERÇ I TREBALL 

►

VALÈNCIA

 Aposta decidida en tots els Sectors Industrials amb un increment del 100% per a la 
segona Fase del Pla Estratègic Industrial Valencià dotat amb 35M 

 Inversions en la Terminal Logística de l'àrea industrial d’Almussafes: 5 M

 Transformació Modernitzadora de l’Estructura Productiu (Suport a Ford per a vehicles 
elèctrics): 9,3 M

 Reforç a la funció pública dels Centres Tecnològics per enfortir les relacions entre les
empreses i els agents del sistema valencià innovador amb 48’3 M

 Reforcem la funció pública de tots els Centres Tecnològics de la Comunitat, com Aitex, 
Aiju o Inescop, amb 48’3M el que suposa un increment del 26,1%

 Reforma Centre de Referència Nacional en matèria d’FP de Paterna: 1,1 M

Pla Renove. Oficina d’Ocupació Meliana: 762.000 euros



AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 
DESENVOLUPAMENT RURAL 

►

+           14,31 % 404,4 M €

 Consolidació del cofinançament de programes europeus

 Per a potenciar la sanitat vegetal, la prevenció d’incendis, una millor gestió de l’aigua i 
residus, l’economia circular i la lluita contra el canvi climàtic

 Per a la posada en marxa de la Llei d’Estructures Agràries

VALÈNCIA



• Nova EDAR (Estación Aguas Residuales) mancomunada Cheste-Chiva: 4,2 M

• Reforma EDAR Bétera: 3,9 M

• Millores EDAR Pinedo: 1 M

• Obres de reforma EDAR Jarafuel: 738.400 €

• Modernització Sèquia Real del Xúquer (Alberic): 1,5 M

• Modernització Sèquia Real del Xúquer (Antella): 990.000 €

• Millores Camí de la Mar (Puçol): 1,1 M

• Restauració Hidrogràfica Forestal el Castro y la Tajuqueras: 780.000 €

• Edar Benedetto (Requena): 411.000 €

• Reforma EDAR Bélgida: 490.000 €

• Reforma EDAR Bugarra: 399.000 €

VALÈNCIA

 Per a actuacions en estructures agràries, modernització de regadius, estalvi d’aigua,  
i cooperativisme es destinaran 38’8  M, amb un augment de 6’8 M respecte al 2018

 Principals actuacions en la província de València: 



HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL 
TERRITORI

►

+          32,8 % 516,8 M €

 La Generalitat consolida el gir copernicà en habitatge al arribar a una xifra històrica i 
sense precedents de 165 M€ per al programa de vivenda, on s’augmenta un 82% la 
inversió real en esta matèria

 Impulsem el Pla d’Ampliació del Parc Públic on la inversió augmenta més del doble al 
arribar a 40 M€ per al concurs de compra d’habitatges

 La inversió en obres viàries i ferroviàries creix un 12,7 % i en FGV s’invertirà un 77,3% 
més que en 2018



INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I FERROVIÀRIES►

 L’esforç inversor a la província de València és enorme i demostra l’aposta del Consell 
per millorar les infraestructures viàries i ferroviàries

 Es destinarà una inversió total de 58,5 milions d’euros per a les carreteres i 
ferrocarrils de la província de València, el que suposa un augment de quasi el 60% 
respecte de l’any passat

 Este increment permet escometre obres llargament reivindicades com el 
soterrament de les vies del metro al seu pas per l’Estació d’Empalme de Burjassot i 
altres com la duplicació i el carril bici en el Camí de la Gombalda CV-32 o el nou pont 
d’accés a Torrent

 A més, també ens permetrà continuar obres noves d’esta legislatura com l’Anell Verd 
Metropolità de València o iniciar la Passarel·la sobre la V-30 per connectar l’Horta i 
València 



HABITATGE►

 La inversió territorialitzada en matèria d’habitatge a la província de València arriba 
als 24,3 milions d’euros, el que suposa un 30% més que l’any passat

 La Generalitat està compromesa en la millora del parc públic d’habitatge, per això, 
es destinaran un total de 5,3 M€ per realitzar actuacions de regeneració urbana en 
La Coma de Paterna i Bajo Vías de Sagunt i també actuacions d’intervenció integral 
en diversos grups en Alfafar, Alberic, Benaguasil, Riba-roja, Benifaió, Massamagrell o 
Picassent

 La rehabilitació i recuperació d’espais públics de les ciutats és un objectiu prioritari 
de la conselleria i a la província de València invertirem 14,6 M€ en millorar els 
centres històrics o zones degradades d’Ontinyent, Llíria, València, Xàtiva, Olocau i 
Oliva

 A més, reprenem promocions de VPO que l’antic govern va deixar paralitzades. 
Invertirem més de 1,2M€ per reactivar cinc promocions al centre de la ciutat de 
València



PAGAMENTS CENTRIFUGATS►

 Els pagaments aplaçats o de mètode alemany que va deixar l’antic govern seguixen 
passant factura, ja que suposen encara el 15% de la inversió per pagar obres que 
estan acabades fa anys o paralitzades

 A la província de València, els pressupostos de 2019 encara destinen 2,8 milions 
d’euros a pagar les obres paralitzades de l’antiga T2 de Metrovalència



TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

►

+          30,4 % 52,0 M €

 El
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► TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

+          30,4 % 52,0 M €

El pressupost destinat al programa de Cooperació al Desenvolupament suma un total de        
32,6 M. Això és un increment del 44% en relació a 2018 

 De cada 10 euros que té assignats la conselleria, 6 es destinen a polítiques de cooperació

VALÈNCIA



TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, 
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ

►

 Les despeses de personal s’incrementen en 1,2 milions per a ampliar la plantilla de 
la Inspecció General de Serveis

 Per a posar en marxa la Llei de Responsabilitat Social, incrementem un 23% el seu 
programa: les ajudes a associacions i entitats locals per al foment de la 
responsabilitat social dupliquen el seu import

 Es creen 2 nous programes pressupostaris  destinats a lOficina de Control de 
Conflictes d´Interessos i a la Delegació de Protecció de Dades

Despeses. Classificació econòmica

40

VALÈNCIA



41

VALÈNCIA


