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Presidència 

 

 

1. Avaluació del primer any de vigència dels Acords ‘Alcem-nos’ 

Este objectiu es relaciona amb el conjunt de l’Acord del Botànic2os 

 

Ara que s’ha complit el primer any de vigència dels acords Alcem-nos, signats, d’una banda, 

pels agents socials i, per una altra, per les institucions locals, cal realitzar una primera 

avaluació de l’execució de les mesures incloses en els mateixos. 

En primer lloc, es mantindran diversos encontres amb tots els agents implicats en els que 

s’analitzarà i comprovarà el compliment de les iniciatives. 

En segon lloc, es fixaran les prioritats que hauran de recollir-se en els pròxims pressupostos 

de la Generalitat. 

Cap recordar que els acords Alcem-nos ja van tindre un trasllat en els Pressupostos de 

2021 amb iniciatives i actuacions directament vinculades per més de 3.758 milions 

d’euros.   

 

2. Campanyes de reactivació turística 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 4, objectiu 38, de l’Acord del Botànic2os 

 

Desenvolupament de diverses campanyes de promoció turística amb una inversió global 

conjunta de més de 7,2 milions d’euros.  

La recuperació del turisme és clau per a la reactivació econòmica de la Comunitat 

Valenciana. Per això es concentraran esforços en recuperar els turistes tant nacionals com 

estrangers que han confiat tradicionalment en l’oferta valenciana.  

Les noves campanyes se centraran tant en la reactivació del consum intern, amb la 

desestacionalització de la oferta, com de l’exterior. En este últim sentit destaca la campanya 

de promoció turística de la marca Comunitat Valenciana i la seua oferta en mercats 

emissors europeus com el Regne Unit, mercats de l'Est (Rússia i Polònia), mercats asiàtics 

i els EUA, amb una estratègia de segmentació per producte.  

A més, s’ampliarà la nova campanya ‘Qui ho ha viscut ho sap’ a nous suports per 

promocionar la Comunitat Valenciana com destí segur i amb una oferta diversificada. 
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3. Pla Itinerant. Identificació i dotació de professions bàsiques per a zones Avant 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 1, objectiu 10, de l’Acord del Botànic2os 

 

Itinerant és un programa de serveis, promogut per la DG de l'Agenda Antidespoblament 

(Avant), la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i amb la col·laboració de les 

Mancomunitats i municipis afectats per la pèrdua de població. 

  

L'objectiu d'este programa és la recerca i mobilització de professionals itinerants per a 

prestar serveis bàsics necessaris als diferent municipis, evitant desplaçaments dels veïns 

i veïnes. 

Actualment s’ha desenvolupat un programa pilot a 25 municipis de l’Alt Palància a Castelló, 

que este estiu ja conten amb podologia, psicologia, perruqueria, fusteria, fontaneria, 

electricitat, veterinària, entre d’altres professionals.  

En els pròxims tres mesos s’estendrà la iniciativa a comarques de València i Alacant. 

 

4. Impuls de l’estratègia de recuperació i màxim aprofitament dels fons europeus 

Este objectiu es relaciona amb el conjunt dels eixos 3 i 4 de l’Acord del Botànic2os 

 

L’objectiu del Consell és superar la pandèmia i aconseguir la recuperació econòmica, social 

i emocional de la Comunitat Valenciana.  

En el segon semestre de 2021, junt a la vacunació com principal actiu per derrotar la 

pandèmia, la Comunitat Valenciana donarà un impuls decisiu a l’Estratègia Valenciana de 

Recuperació (EVR), un instrument clau alineat amb les prioritats europees, l'Agenda 2030 

(ODS) i les polítiques palanca seleccionades pel Govern d'Espanya en el seu Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (Pla Espanya Pot) aprovat per les institucions 

europees. 

Eixe full de ruta permetrà  iniciar un procés de transformació estructural mitjançant l'impuls 

de la inversió i el suport al teixit productiu, i així aconseguir els objectius de convergència 

econòmica, inclusió social i sostenibilitat mediambiental que demanda la societat 

valenciana. 

Per a poder aprofitar al màxim els fons del Next Generation UE i davant la necessitat de 

gestionar de manera eficaç aquests fons i maximitzar la captació de projectes europeus, la 

Comunitat Valenciana s'ha avançat i ha posat en marxa un programa pioner al nostre país 

de formació d'empleats públics. 

S’ha desenvolupat un pla pilot de formació intensiu d'empleats autonòmics a través de 

l'IVAP (Institut Valencià d'Administració Pública) que es va desenvolupar entre abril i juny 

d'enguany. La demanda de places es va vore sobrepassada en pocs dies, amb més de 

dos-centes peticions per a seixanta-cinc places ofertes.  
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En col·laboració amb les cinc universitats públiques valencianes, que han aportat el planter 

docent d’experts en la posada en marxa, gestió i execució de fons europeus, la Generalitat 

desenvoluparà eixe programa pilot tant per als seus empleats públics com per als dels 

ajuntaments de la Comunitat Valenciana, mitjançant un acord amb la Federació Valenciana 

de Municipis i Províncies. 

  

 

5. Estudi de l'impacte i necessitats generades per la presència d'organismes 

internacionals en la CV (OTAN, ONU, EUIPO) 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 4, objectiu 13, de l’Acord del Botànic2os 

 

Al llarg de les últimes dècades, diferents organitzacions internacionals han anat implantant 

la seua activitat en la Comunitat donades les excel·lents condicions estratègiques, de 

capital humà, desenvolupament de les connexions telemàtiques, l'excel·lència en els 

serveis, l'hospitalitat o la xarxa de comunicacions terrestres, aèries i marítimes. 

En aquest sentit, organitzacions internacionals com la EUIPO, l'ONU o l'OTAN, tenen una 

creixent implantació en el nostre territori i, en alguns casos, previsions de continuar 

augmentant la seua presència i inversions en el nostre territori. 

L'activitat d’estes organitzacions implica l'arribada d'inversions, i importants beneficis 

econòmics i socials, en els entorns on s'implanten. 

És convenient, per tant, identificar l'impacte econòmic i social d'aquestes instal·lacions, i 

avaluar l'aportació reputacional i tractora per a la Comunitat Valenciana, així com les 

exigències que això suposa en matèria acadèmica, educativa, d'inversions i de 

compromisos administratius per a assegurar la seua consolidació i creixement en el nostre 

territori. 

Per tot això, es procedirà a la realització d'un informe sobre l'impacte econòmic i social 

d'estees organitzacions internacionals en la nostra Comunitat
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Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives  

 

1. Posada en marxa del programa de teleassistència avançada. 

 

Este objectiu es relaciona amb el conjunt de l’eix 3 de l’Acord del Botànic2os 

 

La crisi de la covid-19, en la triple dimensió sanitària, social i econòmica, ha canviat per 

complet l'escenari mundial. Les restriccions d'unes certes activitats i la caiguda de la 

demanda per les necessàries mesures de distanciament físic i restricció de mobilitat han 

canviat i també ha de canviar l’atenció a les persones, el foment de l’autonomia personal i 

les cures en entorns pròxims i de seguretat. 

La teleassistència avançada, és un projecte nou per a la Comunitat Valenciana per garantir 

la protecció, seguretat, companyia i localització de les persones en situació de dependència 

que es troben en els seus domicilis. 

Juntament amb altres recursos oferirà una atenció integral, amb un equip multidisciplinari i 

amb la metodologia d’intervenció centrada en la persona. 

La implantació del projecte de teleassistència avançada es realitzarà entre 2021 i 2023 

amb un finançament de 26.103.792 euros. 

Inclou, a més dels serveis de teleassistència bàsica, suports tecnològics complementaris 

dins o fora del domicili, així com la interconnexió amb els serveis d'informació i 

professionals de referència en els sistemes sanitari i social, desenvolupant processos i 

protocols d'actuació en funció de la situació de necessitat d'atenció detectada. 

Inclourà serveis com: 

- Programa d’atenció psicosocial. 

- Programa de promoció de l’envelliment actiu i saludable. 

- Programa de detecció de violència de gènere 

- Programes de prevenció i detecció de deterioració cognitiva. 

- Programes de telemonitorizació de persones amb malalties cròniques. 

- Programa de teleassistència com a suport a la persona cuidadora. 

- Protocols especials. 

- Atenció en situacions de dol. 

- Prevenció del maltractament. 

- Prevenció del suïcidi. 

- Atenció en situació de contingència i grans catàstrofes. 
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2. Posada en marxa del projecte del « Llibre de vida” 

 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 10 de l’Acord del Botànic2os 

 

 

L'acolliment és un recurs que dóna cobertura a xiquets, xiquetes i adolescents que per 

motius diferents no és possible que convisquen amb les persones progenitores. Mentre 

estan sota la protecció de l'administració es treballa amb l'objectiu de tornar a les seues 

famílies d’origen. Si això no és possible, l'objectiu és una mesura el més estable possible. 

L'experiència ha demostrat la necessitat que estes persones menors d’edat construïsquen, 

amb ajuda, un relat de les seues vides que els permeta ser qui són i actuar i gaudir del que 

són: xiquetes i xiquets. 

El llibre de vida és un recurs tècnic fonamental per abordar la seua història vital. L’objectiu 

principal és ajudar-los a comprendre els esdeveniments significatius del seu passat, 

afrontar els sentiments derivats d'aquestes vivències i implicar-los en la planificació de les 

seues vides 

El Decret que regula l’acolliment familiar estableix el dret a tindre una memòria tangible que 

represente els esdeveniments de la seua vida, els importants i també els aparentment 

insignificants. 

El llibre de vida serà flexible, dinàmic, permeable i obert i constituirà un document gràfic de 

la història de la persona menor d'edat acollida. S'iniciarà en el moment que comence la 

convivència en règim d'acolliment i s'actualitzarà durant tot el temps que estiga sota la 

tutela de la Generalitat. 

 

3. Programa ALBA d’atenció itinerant i de recursos per a l’eixida de dones víctimes 

d’explotació sexual en àmbits de prostitució  

 

Este objectiu principal és relaciona amb l'eix 2, objectius 1 i 10 de l'Acord de l'Botànic2os 

 

L'objectiu és l'atenció integral a dones víctimes d'explotació sexual en àmbits de prostitució 

o tracta. Es pretén atendre les dones en situació d'explotació sexual, cobrint les necessitats 

bàsiques de manera temporal i oferint alternatives en el procés d'aconseguir la promoció i 

empoderament per eixir d'aquest entorn, així com promocionar l’autonomia personal i 

econòmica. 

Tindrà un pressupost de 885.077 euros amb finançament de fons European Next 

Generation. 

Les tres províncies comptaran amb un servei per facilitar la proximitat de les persones 

usuàries a la demarcació territorial corresponent i comptarà amb una plantilla de 

professionals multidisciplinaris que incorporarà dones supervivents de la prostitució o el 

tràfic. 
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Els serveis que siguen concertats s'integraran en la Xarxa Pública Valenciana de Serveis 

Socials, sota la denominació del Programa ALBA. 

 

Es treballarà en l'atenció, diagnòstic, assistència psicològica, assessorament jurídic i 

orientació sanitària i sociolaboral a dones víctimes d'explotació sexual en l'àmbit de la 

prostitució o tracta. 

 

 

4. Llei de Diversitat Familiar.  

Este objectiu es relaciona amb l’eix 2, objectiu 7 de l’Acord del Botànic2os 

 

La llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies posarà a les famílies en el 

centre del desenvolupament de les polítiques inclusives i d'igualtat, proporcionant els 

mecanismes necessaris per a garantir els drets de totes les realitats familiars i diversitat de 

famílies, i establir el reconeixement de la diversitat familiar i l'aplicació de polítiques que 

fomenten el seu benestar.  

 

L'oportunitat de la llei es deu a que és necessari assumir el canvi social produït en les 

últimes dècades en les realitats familiars, és important establir en un rang normatiu de llei 

el suport a les famílies des d'una perspectiva integral, i que done cobertura a la normativa 

aprovada en els últims anys, i és fonamental avançar en mesures i drets que donen 

seguretat a les famílies, per a garantir l'accés als mateixos i protegir a aquelles que més el 

necessiten. 

 

L'objectiu de la llei establir el marc legal que tinga per objectius: reconèixer la diversitat 

familiar existent a la nostra societat sense cap tipus de discriminació, previndre l'exclusió 

social de les famílies i de les persones que les integren, establir mesures per a les famílies 

en situació de vulnerabilitat, afavorir que la ciutadania puga triar el projecte de família 

desitjat, donar protecció a la maternitat i paternitat lliure i responsable, avançar en la 

corresponsabilitat i en la disposició de temps per a la seua dedicació a la criança i a la cura 

en l'àmbit familiar, millorar el benestar i qualitat de vida de les famílies i les persones que 

les integren, establir mesures per a garantir els drets de les famílies en àmbits com 

l'educació, la sanitat, l'habitatge, la cultura o el consum, i sensibilitzar a la societat sobre la 

importància de la protecció, promoció i suport a les famílies com a principal agent de 

desenvolupament de la nostra societat. 
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5. Decret d’atenció primerenca per a xiquetes i xiquets 

 

Este  objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 9 de l’Acord del Botànic2os 

Objectiu compartit amb les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d’Educació, 

Cultura i Esport 

 

La situació actual de l'atenció primerenca a la Comunitat Valenciana requereix, com ja s'ha 

fet en altres comunitats autònomes, del desenvolupament del corresponent marc jurídic 

que garantisca la igualtat i l'equitat i que establisca normes bàsiques per a l'organització i 

coordinació del conjunt d'intervencions que es duen a terme, promovent un model integral 

d'atenció primerenca amb la participació de les conselleries implicades: Educació, Sanitat 

i Igualtat. 

 

L'atenció primerenca s'entén com el conjunt d'intervencions dirigides a la població infantil 

de 0 a 6 anys, a la família i a l'entorn, per donar resposta com més prompte millor a les 

necessitats transitòries o permanents de xiquets i xiquetes amb trastorns de 

desenvolupament o que tenen el risc de patir-los. Aquestes intervencions, que han de 

considerar la globalitat del xiquet I xiqueta, han de ser planificades per un equip de 

professionals d'orientació interdisciplinària o transdisciplinar. («El Llibre blanc d'Atenció 

Primerenca») 

 

Fruit d'aquesta necessitat de coordinació entre professionals de diferents conselleries es 

va elaborar el Protocol per a la derivació i seguiment de l'atenció prestada en els centres 

d'atenció primerenca, de 24 de maig de 2017, entre la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública i aquesta conselleria. 

 

Posteriorment, la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius 

de la Comunitat Valenciana recull també aquest objectiu d'establir una coordinació, 

col·laboració i cooperació entre el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i el sistema 

educatiu valencià.  

 

En compliment d'aquests objectius, es va elaborar el Protocol de coordinació entre 

professionals de les conselleries d'Educació, Cultura i Esport i d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives per al desenvolupament de l'atenció primerenca de 9 de novembre de 2020, en 

el qual s'estableixen les actuacions a seguir en matèria d'atenció primerenca per a la 

coordinació entre professionals de les diferents conselleries.  

 

Malgrat això, l'atenció primerenca en la Comunitat Valenciana no disposa d’un marc 

normatiu especific, bàsic i actualizat, ja que l’última regulació d’aquesta Conselleria va ser 

l’Ordre de 21 de setembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la que es 

regulen les condicions i requisits del funcionament dels Centres d’Estimulació Precoç (hui 

Centres d’Atenció Primerenca).  
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Per altra banda, l’augment significatiu dels casos d’intervenció detectats evidencien la 

necessitat d’establir sinergies i canals de comunicació i coordinació entre administracions, 

per tal de millorar l’atenció a les famílies. Per aconseguir-ho cal introduir criteris tècnics que 

permeten la detecció precoç, la immediatesa de la intervenció, que eviten els perjudicis 

ocasionats pel seu retard i oferisquen un catàleg de recursos i prestacions de l’atenció 

primerenca. 
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Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 

 

1. Impuls a l’especialització del torn d’ofici en matèria de desnonaments (formació, 

assessorament i intermediació, amb la col·laboració dels col·legis d’advocats i 

advocades de la Comunitat Valenciana. (Col·laboració amb la Conselleria de Justícia, 

Interior i Administració Pública) 

 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 14, de l’Acord del Botànic2os 

 

En la lluita contra l’emergència habitacional és necessària la col·laboració i la implicació de 

tots els actors que són partícips d’aquestes situacions, obrint noves vies d’acció coordinades 

en el marc del Conveni subscrit en 2016 entre el Consell General del Poder Judicial, la 

Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

Entre altres actors, els col·legis d’advocats i advocades tenen una funció clau en aquesta 

tasca. Per aquest motiu, en el pròxim semestre es desenvoluparà un pla de formació per als 

advocats i advocades del torn d’ofici en matèria d’habitatge i desnonaments. S’impulsarà i es 

participarà en projectes d’aproximació dels serveis d’intermediació i assistència, tant 

presencial com a traves dels recursos digitals que els col·legis posen a disposició de la 

ciutadania. 

Este assessorament es traduirà en una millora de les garanties per assegurar el dret a 

l’habitatge de la societat valenciana 

 

2. Posada en marxa del Registre d’Habitatge Protegit de la Comunitat Valenciana. 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 14, de l’Acord del Botànic2os 

 

La Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la Funció Social de l’Habitatge de la Comunitat Valenciana, 

reconeix el dret subjectiu a l’accés a un habitatge digne i asequible, regula els registres de 

demandants i oferta d’habitatge, atribuint la competència per a desenvolupar aquesta 

regulació a la conselleria competent en matèria d’habitatge. 

Una vegada tramitat el Decret del Consell per el que s’aprova el reglament del Registre 

d’habitatge protegit de la Comunitat Valenciana és necessari desenvolupar la seua 

implementació. Aquesta inclou la posada en marxa d’una potent aplicació informàtica que 

permetrà facilitar el tràmit de demanda, clarificar l’oferta i accelerar els processos 

d’adjudicació.  

En aquest procés, contarem amb la col·laboració d’entitats locals, les organitzacions socials i 

una ampla campanya d’informació a la ciutadania per a que coneguen i utilitzen el registre, 

facilitant així el seu accés a un habitatge digne, assequible i adequat. 
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3. Impuls de la compra pública d'habitatge sensible a la perspectiva de gènere. 

Determinació de paràmetres per a fomentar els espais dedicats a l’esfera de les cures i 

que garantisquen la igualtat de gènere. 

 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 14, de l’Acord del Botànic2os 

 

L'arquitectura no és un entorn neutre. Aquest escenari de les nostres vides és la cristal·lització 

d'uns rols de gènere assumits que jerarquitzen les tasques productives sobre les dedicades a 

l'esfera de les cures. 

 

La concepció d'uns espais sensibles a la perspectiva de gènere suposa situar la vida en el 

centre, afavorint el desenvolupament de les labors per al seu sosteniment. 

 

En el marc de la transversalització de gènere en les polítiques publiques, aquesta acció 

persegueix una compra pública responsable i sensible amb la perspectiva de gènere a partir 

de la transferència de coneixement aplicada al disseny d'espais conciliadors que promoguen 

l'autonomia de les persones i incentiven la corresponsabilitat com a eina fonamental per a 

generar relacions més igualitàries. 

 

4. Creació de la finestreta única digital per a la rehabilitació energètica d'edificis 

d'habitatge. 

 

Este objectiu es relació amb l’eix 1, objectiu 1 de l’Acord del Botànic2os 

La rehabilitació energètica dels edificis d'habitatges ha cobrat una nova dimensió estratègica 

tenint en compte del marc d'ajudes establert en el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència 2021-2026. 

 

El carácter eminentment tècnic d’aquest tipus d’intervencions provoca una distancia, moltes 

vegades insalvable, entre les persones potencialment beneficiàries i les polítiques de 

rehabilitació d’habitatges privats desenvolupades per la Generalitat.  

 

Amb la finalitat de reduir aquesta bretxa comunicativa s'elaborarà un portal digital d'accés 

públic en el qual es proporcione, conformement a la ubicació de l'edifici en qüestió, les 

possibles millores en matèria de rehabilitació energètica i el pressupost d'aquesta intervenció. 
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5. Harmonització i unificació de totes les normes amb rang de llei en matèria d’habitatge 

i arquitectura de la Comunitat Valenciana. 

 

Este objectiu es relació amb l’eix 3, objectiu 14 de l’Acord del Botànic2os 

 

La dispersió normativa i el solapament de la normativa d’habitatge de la Comunitat Valenciana, 

aprovada en moments molt distints de la nostra història recent, és un problema antic que 

dificulta la implementació de les polítiques públiques d’habitatge i provoca una continua 

dificultat per part de la ciutadania, les entitats locals i la societat civil per a gaudir els drets que 

aquesta normativa reconeix i regula. 

 

Solucionar aquesta dispersió és una necessitat social que el Govern del Botànic ha d’assumir 

amb urgència i, per aquest motiu, la Disposició final primera de la Llei de mesures fiscals 

aprovada en desembre de 2020 va habilitar i autoritzar al Consell perquè aprove, en el termini 

de dotze mesos, un text refós on es regularitzen, harmonitzen i unifiquen totes les normes 

amb reng de llei en matèria d’habitatge i arquitectura de la Comunitat Valenciana.  

 

Per primera vegada tindrem en un text únic la totalitat de la normativa amb rang de llei 

reguladora d’habitatge i arquitectura, la qual cosa suposarà una millora per a la conformació 

del nou paradigma en les polítiques públiques d’habitatge que estem impulsant des de la 

Generalitat Valenciana. 

. 
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic  

 

1.Línia de finançament bonificat per a grans empreses hoteleres dotada amb 11 

milions d'euros ampliables 

Este objectiu està relacionat amb l’eix 4, objectiu 39, de l’Acord del Botànic 2os. 

L'Institut Valencià de Finances, en col·laboració amb la Secretaria Autonòmica de Turisme, 

posarà en marxa un nou instrument financer dins del Fons Fininval per a atendre de manera 

específica les necessitats de finançament de les grans empreses hoteleres de la Comunitat 

Valenciana que, per la seua grandària, no han pogut beneficiar-se de la línia de 

finançament bonificat IVF-Resistir, destinada a la petita i mitjana empresa.  

Aquest instrument financer tindrà una dotació total de 11 milions d'euros ampliables i estarà 

destinat a alleujar la càrrega financera d'aquest sector, fortament endeutat després d'un 

període d'intensa caiguda de la seua activitat a conseqüència de la pandèmia i de les 

restriccions sanitàries aplicades per a frenar l'avanç del virus. L'import màxim de cadascuna 

de les operacions en cap cas podria ser superior a dos milions d'euros.  

En concret, l'instrument preveu reduir la càrrega financera de les empreses mitjançant dues 

vies complementàries: finançament a molt llarg termini (fins a 15 anys, amb fins a dos anys 

de manca de capital); i incorporació al finançament d'un tram no reembossable (TNR) 

equivalent al 20% del capital del préstec, aplicable a les últimes quotes, sempre que el 

préstec es trobe al corrent de pagament.  

Encara que l'instrument admetrà operacions de circulant, es prioritzaran les operacions 

d'inversió, imprescindibles per a assegurar la competitivitat de la indústria. En el cas de les 

operacions de circulant, el termini màxim de devolució es determinarà en funció de les 

característiques del negoci i la situació de la empresa.  

A més, l'instrument admetria operacions de finançament ordinari com a préstecs 

participatius en funció de les necessitats del beneficiari, fixant-se un tipus d'interés bonificat, 

però creixent en funció del risc de l'operació.  

El sector hoteler constitueix un dels principals actors de l'economia valenciana, amb 

presència i activitat en les tres províncies, generador de llocs de treball i amb una incidència 

directa en altres subsectors com el sector de l'oci, la restauració o el retail 
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2.Desenvolupament del Pla de Xoc Ciberseguretat per a les Entitats Locals 

Valencianes 

Este objectiu està relacionat amb l’eix 5, objectiu 7, de l’Acord del Botànic2os. 

La Generalitat Valenciana posarà en marxa a través de la Direcció General de Tecnologies 

de la Informació i la Comunicació (DGTIC) un pla de xoc per a millorar la ciberseguretat de 

les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana que inclourà mesures diferenciades segons 

el possible impacte d'un atac informàtic, determinat per una anàlisi prèvia en funció del 

nombre d'habitants del municipi, la concentració empresarial del mateix o el nivell de renda, 

entre altres.  

El pla consistirà, en primer lloc, en desplegar per tot el territori les eines necessàries per a 

intentar protegir els municipis dels principals tipus de ciberatacs que s'estan registrant en 

l'actualitat (ransomware). Posteriorment, en aquells municipis que siga necessaris, es 

desplegaran sondes que permetran detectar al més prompte possible situacions de risc; i, 

finalment, es dotarà als municipis i entitats locals de la preparació bàsica perquè en el cas 

que tinga èxit un ciberatac l'impacte en els serveis essencials i fonamentals siga mínim.  

L'objectiu d'aquesta proposta és protegir els ciutadans i evitar que es paralitze la prestació 

dels serveis municipals davant l'augment de ciberatacs desenvolupats contra municipis de 

la Comunitat Valenciana i davant la clara situació de vulnerabilitat a la qual estan exposats, 

principalment per la informació sensible que manegen.  

D'aquesta manera, el pla de xoc incrementarà les defenses tècniques dels ajuntaments, 

millorant les seues capacitats de protecció, detecció i resposta de manera immediata, així 

com la conscienciació en ciberseguretat dels empleats municipals.  
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3. Aprovació del Programa Operatiu FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 

2021-2027 

Este  objectiu transversal està relacionat amb l’eix 4, objectiu 7, de l’Acord del 

Botànic 2os. 

 

Una vegada aprovat el Marc Financer Pluriennal 2021-2027, que recull les prioritats de 

despesa de la Unió Europea, i els nous reglaments que afecten la Política de Cohesió, la 

Generalitat Valenciana a través de la Direcció General de Fons Europeus ha de dissenyar 

i programar els nous programes operatius per a la Comunitat Valenciana cofinançats amb 

el Fons Social Europeu i FEDER per al nou període financer.  

Per a això, i seguint el principi de partenariat de la UE, la Generalitat Valenciana llançarà 

un procediment de consulta pública per a conéixer i determinar quin tipus d'actuacions 

podrien resultar d'interés per a la societat valenciana i les diferents Conselleries en el 

context dels fons europeus.  

Posteriorment, la Generalitat Valenciana elaborarà la programació d'actuacions per al 

període 2021-2027 entorn dels cinc nous objectius polítics: 

Objectiu Polític 1. Una Europa més intel·ligent: transformació econòmica 

innovadora i intel·ligent 

Objectiu Polític 2. Una Europa més verda i descarbonizada: transició energètica, 

economia circular, adaptació al canvi climàtic, gestió de riscos 

 Objectiu Polític 3. Una Europa més connectada: mobilitat i connectivitat TIC 

 Objectiu Polític 4. Una Europa més social: Pilar Europeu de Drets Socials 

Objectiu Polític 5. Una Europa més pròxima als ciutadans: desenvolupament 

sostenible d'àrees urbanes, rurals i costaneres i iniciatives locals 

La concentració temàtica aplicable a nivell estatal podria traslladar-se a nivell autonòmic, 

de manera que es destinaria almenys el 40% dels recursos totals del FEDER a l'Objectiu 

Polític 1 i almenys el 30% a l'Objectiu Polític 2. En relació amb el FSE+, que respon 

íntegrament a l'Objectiu Polític 4, de manera sintètica, almenys el 25% es destinaria a 

inclusió social, el 3% a la lluita contra la privació material, el 12,5% a actuacions d'ocupació 

juvenil i el 5% a pal·liar la pobresa infantil. 

Els recursos europeus dels quals disposarà la Comunitat Valenciana per al pròxim període 

financer hauran de determinar-se sobre la base del PIB per càpita, però també als nous 

criteris de desocupació juvenil, baixos nivells educatius, canvi climàtic o acolliment i 

integració d'immigrants.  
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4. Renovació de la façana de la Ciutat Administratiuva 9 d’Octubre (CA9O) per a 

augmentar l'eficiència energètica a través del procés de Diàleg Competitiu. 

 

Aquest objectiu està relacionat amb l’eix 5, objectiu 9, de l’Acord del Botànic 2os. 

 

El Consell del Botànic té entre els seus principals objectius l'aposta per una economia baixa 

en carboni en tots els sectors, així com fomentar l'eficiència energètica i l'ús d'energies 

renovables en els equipaments i infraestructures públiques. 

Per aquest motiu, a través de la Direcció General de Sector Públic i Patrimoni, es planteja 

la substitució i renovació de les façanes de les quatre torres de la Ciutat Administrativa del 

9 d’Octubre (CA9O) amb l'objectiu d'augmentar l'eficiència energètica d'aquest complex 

que alberga a més de 3.500 persones entre funcionaris i personal extern i que és la seu de 

fins a 9 conselleries i diverses entitats dependents d'aquestes. 

Actualment les façanes estan cobertes per panells de vidre que plantegen problemes de 

neteja i substitució; la seua disposició provoca que es difumine la llum, però no la redueix, 

amb el que provoca molèsties d'il·luminació en els diferents espais; no faciliten la 

refrigeració de la façana i impedeixen la visió de l'exterior. 

D'aquesta manera, amb la renovació de la façana i substitució dels panells es pretén 

millorar la il·luminació interior, reduint quan siga possible el consum d'energia elèctrica; la 

refrigeració de la façana; millorar la gestió i el manteniment de la Ciutat Administrativa 9 

d’Octubre; així com la inclusió d'elements que ajuden a la captació d'energia solar. 

A més, per al seu projecte de renovació, la Generalitat recorrerà una figura innovadora 

prevista en la Llei de Contractes del Sector Públic, coneguda com a “Diàleg Competitiu”, i 

que permet adjudicar contractes de gran complexitat tècnica, jurídica i financera amb la 

particularitat que a partir d'un document descriptiu, el plec evoluciona de manera constant 

per a recollir aquelles qüestions que l'administració adjudicadora reconsidere a la vista del 

diàleg permanent amb els licitadors, respectant sempre el principi d'igualtat de tracte i no 

discriminació. 

En concret, el diàleg actiu amb les empreses més solvents de cada sector permet requerir 

aspectes jurídics, tècnics o financers a la vista de les solucions que es van desenvolupant, 

la qual cosa permet arribar a solucions tecnològiques avançades i a nous models de 

col·laboració amb els operadors econòmics. 
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5. Posada en marxa del Portal de Banda Ampla de la Comunitat Valenciana. 

 

Relacionat amb l'eix 4, objectiu 15, de l’Acord del Botànic2os. 

Objectiu compartit amb la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 

 

En col·laboració amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, 

s'ha començat a desenvolupar una web per a donar informació sobre les infraestructures 

de comunicacions electròniques existents a la Comunitat Valenciana. 

S'espera que aquesta web es convertisca en l'eina fonamental de difusió i comunicació 

amb la ciutadania, els operadors de comunicacions i les entitats locals pel que es refereix  

a banda ampla. 

L'objectiu és desenvolupar i posar en marxa l'esmentada web (http://bandaampla.gva.es) i 

convertir-la en una eina dinàmica en la qual l'intercanvi d'informació entre ciutadans, 

operadors de comunicacions i entitats locals siga continu. 

http://bandaampla.gva.es/
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Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública 

 

1. Elaboració del decret de creació de l’Escola Valenciana d’Administració Pública 

Relacionat amb l'eix 5, objectiu 8, de l’Acord del Botànic2os. 

 

La Llei 4/2021, de la Funció Pública Valenciana, va entrar en vigor el passat 20 de maig. 

Aquesta nova llei vol consolidar en la funció pública valenciana els principis de la 

professionalitat, la innovació i l'excel·lència per a millorar la qualitat i l'eficiència que 

s'ofereix a la ciutadania i per a això la nova norma proposa la creació de l'Escola Valenciana 

de l'Administració Pública (EVAP). 

L’EVAP naix com a organisme autònom de la Generalitat adscrit a la conselleria competent 

en matèria de funció pública, amb personalitat jurídica pública pròpia, autonomia funcional 

i de gestió i plena capacitat d'actuar perquè és l'estructura que donarà major agilitat i 

eficàcia per a aconseguir els objectius que es pretén, que són: 

• La selecció del personal al servei de l'administració pública valenciana. 

• La formació i actualització del personal al servei de l'administració pública 

valenciana. 

• La investigació, estudi, informació i difusió de les matèries relacionades amb 

l'administració i la gestió pública.  

La meta final del nou organisme és garantir que l'administració valenciana compte amb un 

capital humà professionalitzat, competent i íntegre, i assumeix d'aquesta manera un paper 

més ampli i ambiciós que el desenvolupat fins ara per l'Institut Valencià d'Administració 

Pública (IVAP). Amb la creació de l’EVAP es reuneix en un sol organisme no sols les 

funcions formatives que exerceix l'IVAP sinó també les de selecció i investigació en matèria 

d'administració i gestió pública. 

L'estructura i el règim de funcionament de l’EVAP es determinaran reglamentàriament el 

disseny de la qual haurà de comptar, necessàriament, amb un consell rector, amb 

participació dels agents socials, i amb una direcció. L'estructura administrativa (subdirecció 

i serveis) respondrà als objectius que es pretenen complir amb aquest organisme. 
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2. Finestra Única Empresarial 

Relacionat amb l'eix 5, objectiu 7, de l’Acord del Botànic2os. 

 

Una de les grans reivindicacions del sector empresarial valencià és la conveniència de la 

creació d'un portal digital únic a través del qual relacionar-se amb l'Administració de la 

Generalitat. Donant resposta a aquesta demanda, al llarg del segon semestre de l'any 

estarà operativa la Finestra Única Empresarial.  

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, competent en matèria de 

simplificació i agilització administrativa, està treballant en col·laboració amb la 

Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en la creació d’un portal 

dissenyat per a agilitzar i simplificar les relacions de les empreses i emprenedors amb la 

Generalitat, amb la finalitat de reduir notablement les càrregues administratives i els temps 

de tramitació. A la Finestra Única Empresarial es podrà accedir a través del navegador i 

també d'una aplicació mòbil.  

Aquesta plataforma, que serà d'ús obert per al sector empresarial, inclourà informació sobre 

tots els tràmits que les empreses i emprenedors poden realitzar amb la Generalitat, així 

com enllaços vinculats als portals on es realitzen telemàticament els tràmits administratius. 

La Finestra Única Empresarial, en definitiva, es convertirà en un espai únic digital, que 

permetrà als empresaris relacionar-se amb l'Administració de la Generalitat d'una forma 

directa i senzilla. 

 

3. Disseny de les bases per al nou model d’accés a la Funció Pública valenciana 

Relacionat amb l'eix 5, objectiu 8, de l’Acord del Botànic2os. 

 

Les societats contemporànies afronten una sèrie de desafiaments econòmics, tecnològics, 

socials, mediambientals i demogràfics sense precedents. En aquest context, els poders 

públics han de posar en pràctica estratègies de gestió que asseguren les seues capacitats 

de governar en un entorn complex. Per a això, atraure i seleccionar talent es revela com 

una qüestió d'enorme rellevància.  

El model de selecció de la Funció Pública valenciana necessita ser repensada, no tant en 

el disseny legal com en les seues pràctiques de gestió. Processos administratius dilatats 

en el temps, proves de selecció merament memorístiques que no asseguren l'avaluació de 

destreses i competències ni tenen en compte els nous perfils professionals, òrgans de 

selecció integrats per persones que han de compatibilitzar la seua dedicació ocasional amb 

les seues pròpies ocupacions... Totes aquestes pràctiques han de ser revisades si volem 

dissenyar un sistema d'accés a l'ocupació pública a l'altura del que necessita la societat 

valenciana del segle XXI. 
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Ens trobem en un moment idoni per a emprendre aquesta reforma, ja que en els pròxims 

anys es produirà una renovació de personal sense precedents en la Funció Pública 

valenciana a conseqüència de l'acusat envelliment de la plantilla de la Generalitat –més del 

20% del personal té 60 anys o més i dos de cada tres treballadors tenen més de 50 anys– 

Davant aquesta situació, des de la Conselleria estem treballant per a identificar i corregir 

els àmbits susceptibles de millora. Per a realitzar aquesta labor s'ha constituït un grup de 

treball encarregat d'elaborar un diagnòstic de la situació actual, proposar mesures i, en el 

seu cas, suggerir modificacions normatives a nivell reglamentari per a millorar el sistema 

de selecció de personal de la Generalitat.  

Aquest grup de treball, compost per experts en Funció Pública procedents de l'àmbit 

universitari, de l'Administració de la Generalitat i d'altres administracions públiques, 

treballarà sobre els següents àmbits:  

a. El disseny del procés selectiu i del tipus i contingut de les proves. 

b. La configuració dels òrgans selectius per a garantir una millor especialització i 

professionalització dels seus integrants. 

c. El procediment administratiu de gestió en la seua dimensió d'agilitat procedimental 

i de millora de la transparència. 

d. La revisió de les proves d’accés perquè estes no valoren sols els coneixements sinó 

també les destreses i habilitats per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball. 

Amb els informes elaborats per aquest grup de treball com a base durem a terme una sèrie 

de reformes que facen del model d'accés a l'ocupació de la Generalitat un sistema eficaç i 

atractiu, capaç de captar talent de primer nivell, que oferisca un servei públic òptim a la 

ciutadania valenciana. 

 

4. Justicia inclusiva i accesible 

 

Relacionat amb l'eix 5, objectiu 5, de l’Acord del Botànic2os 

 

Els poders públics han de garantir la igualtat d'accés a la justícia a totes les persones per 

a proporcionar-los el suport i els ajustos adequats a cada circumstància. En la Conselleria 

de Justícia creiem que la integració de les persones amb diversitat funcional no pot limitar-

se a considerar-les com a mers objectes d'assistència, sinó com a subjectes de ple dret als 

quals l'entorn dificulta el desenvolupament de tot el seu potencial. Per això estem 

desenvolupant diferents projectes d'eliminació de barreres, tant visibles i com les invisibles. 
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Aquestes iniciatives, a més, donen compliment als drets reconeguts en la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat en 2006 i ratificats pel 

Regne d'Espanya al maig de 2008 i en la Llei 26/2011 d'1 d'agost. Igualment, el projecte 

Justícia inclusiva i accesbile s'avança al Projecte de Llei pel qual es reforma la legislació 

civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seua 

capacitat jurídica, aprovat el passat 20 de maig pel Congrés dels Diputats. 

El primer pilar del projecte són les “sentències de lectura fàcil”, que permetrà adaptar la 

sentència d'incapacitat a un llenguatge comprensible per a les persones que així ho 

requerisquen. És un servei gratuït que es realitza en col·laboració amb l'associació Plena 

Inclusió i que ha de ser conegut i promogut pels jutges i jutgesses que exerceixen en les 

tres províncies; servei que pretenem estendre a altres textos judicials i a altres col·lectius, 

com els menors.  

El segon, el “personal facilitador en les seus judicials”, està dirigit a les persones amb 

diversitat funcional que necessiten suport per a comprendre la informació que reben en 

accedir a una seu judicial i saber on, com i a qui dirigir-se i a més siguen intervinents en un 

procediment. També és un suport perquè el personal de Justícia per a atendre persones 

amb diversitat funcional. És un servei gratuït que es pot sol·licitar per part de qualsevol 

operador jurídic a la Conselleria de Justícia i que es realitza en col·laboració amb el Comité 

Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat.  

Totes aquestes iniciatives completen i complementen la gran transformació que estem 

duent a terme en els edificis judicials de la Comunitat Valenciana gràcies al Pla 

d'Infraestructures. Aquest Pla defineix l’estàndar de qualitat que han de tindre els serveis 

que han de fer de les noves seus judicials edificis plenament accessibles.  

 

 

 

5.Elaboració del Pla d’infraestructures del Servei de Bombers i Bomberes Forestals 

 

Relacionat amb l'eix 5, objectiu 7, de l’Acord del Botànic2os 

Per a garantir una òptima resposta a les emergències, les infraestructures i la seua 

implantació en el territori és fonamental. Per aquesta raó, elaborarem una anàlisi que ens 

permetrà identificar les necessitats de la xarxa de bases del Servei de Bombers i Bomberes 

Forestals, així com la definició de com han de ser i on han de situar-se per a garantir una 

resposta àgil i ràpida als diferents tipus d'emergència. 

Aquest estudi detallat identificarà quines són les necessitats d'adequació i millora de les 62 

bases del Servei de Bombers i Bomberes Forestals; els requisits operatius i residencials 

de les instal·lacions; a més de definir les ubicacions estratègiques en el territori de les 

possibles noves bases del Servei, amb l'objectiu final de propiciar una adequada 

intervenció en qualsevol mena d'emergència. 

El pla d'infraestructures de les bases del Servei de Bombers i Bomberes Forestals tindrà 

en compte les necessitats específiques de la diversa tipologia de les bases i s'adaptarà als 

requeriments de les unitats terrestres i helitransportades. 
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En els pròxims sis mesos tindrem elaborat un diagnòstic de l'estat actual de les bases i una 

proposta tant de millora d'aquestes infraestructures com del seu desplegament territorial. 
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Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

 

1. Posada en funcionament del programa d’atenció a l’esportista d’elit. 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 38, de l’Acord del Botànic2os. 

 

La Llei 2/2011, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, estableix que la 

Generalitat secundarà i tutelarà els i les nostres esportistes d'elit, especialment els no 

professionals, i establirà mesures específiques de protecció i suport, entre les quals 

destaquen l’accés i el seguiment dels estudis que cursen i l’adopció de mesures que 

faciliten la incorporació al món laboral i la conciliació entre aquest i la pràctica esportiva. 

Amb la posada en funcionament del Programa d’atenció a l'esportista d’elit (PROAE) es vol 

afegir a les mesures ja establides, una nova actuació específica per a l'acompanyament en 

la carrera dual (esportiva i formativa) dels i de les esportistes d'elit de la Comunitat 

valenciana, orientant-los per a facilitar la seua incorporació laboral o en el seguiment de la 

seua formació. 

La posada en marxa del programa se sustentarà en dues actuacions: 

a.- La contractació de la prestació d’un servei d'atenció a l'esportista, amb especial 

incidència en la tutorització i la incorporació laboral dels i de les esportistes d'elit. Aquest 

servei consisteix en l'exercici de les funcions d'assessorament, consultoria i suport de les 

persones esportistes d'alt nivell i esportistes d'elit seleccionades per la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport amb l'objectiu de millorar la seua formació acadèmica, 

compatibilitzar-la amb la seua activitat esportiva, l'orientació psicosocial de la persona 

esportista i l'orientació i acompanyament per al seu desenvolupament personal, acadèmic 

i laboral. 

b.- La firma d’un conveni entre la Generalitat Valenciana i el Consejo Superior de Deportes 

(CSD) per a la coordinació d'actuacions entre les dues institucions. Aquest conveni pretén 

regular la col·laboració entre el CSD i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb 

l'objectiu de facilitar la formació i inserció laboral dels i de les esportistes d'alt nivell, d’alt 

rendiment i d’esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana. 
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2. Presentació del nou pla estratègic de cultura de la Generalitat 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectius 39 i 42 , de l’Acord del Botànic2os. 

 

Fes Cultura va ser durant el període 2016-2020 l’eina encarregada de construir una visió 

pròpia per a la política cultural de la Generalitat Valenciana, que volia esdevenir un element 

inscrit en un ecosistema més ampli i divers, format per nombroses experiències i agents.  

Ara plantegem un nou pla estratègic que orientarà el treball que es realitza des de Cultura 

de la Generalitat durant el període 2021-2023. Aquest pla està definit per la confluència de 

tres elements: la pandèmia, la proactivitat i les aportacions dels sectors culturals per a la 

millora de les seues condicions de treball i la necessitat de donar continuïtat a la planificació 

estratègica de les polítiques culturals després del Fes Cultura. 

Les accions que definirà estaran dissenyades des del moment actual, enfocades a una 

implementació àgil i motivades per la voluntat d’afermar un marc d’acció pública que 

observe l’àmbit de la cultura com un ecosistema d’insubstituïble rellevància en matèria de 

salut, d’inclusió i de recuperació econòmica.  

 

3. Ampliació de l’oferta educativa en el primer cicle d’educació infantil 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 25, de l’Acord del Botànic2os. 

 

La introducció primerenca en el sistema educatiu valencià dels xiquets i de les xiquetes 

aporta uns beneficis innegables a les criatures en particular i a tota la societat en el seu 

conjunt. Entre les conseqüències positives, podem apuntar que aquesta mesura fomenta 

la integració socioeducativa de l’alumnat i contribueix a prevenir i reduir els factors 

d’exclusió social de la població. 

Atenent a tots aquests beneficis, per al curs 2021-2022, la Conselleria pretén ampliar 

l’oferta educativa de 0-3 anys mitjançant una doble línia d’actuació. D’una banda,  es vol 

incrementar la dotació de les quantitats destinades actualment al pagament del bo infantil 

que contribueix a sufragar parcialment o totalment les despeses d’escolarització d’aquests 

grups d’edat i, d’una altra, augmentarà la creació de les aules de dos anys en col·legis 

públics de tota la geografia valenciana i, amb particular intensitat, en centres situats en 

poblacions rurals menudes, que tenen perill de perdre població. 

D’eixa manera, contribuirem d’una forma decidida a la consecució de diversos objectius 

transversals del govern del Botànic, a més de l’apuntat: propiciar la conciliació de la vida 

laboral i familiar de moltes persones i particularment de les dones, la lluita contra el 

despoblament rural o el foment de l’ocupabilitat en zones amb una població escassa. 
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4. Creació de l’Escola Oficial d’Idiomes virtual valenciana 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 3, objectiu 23 i amb l’eix 4, objectiu 3, de l’Acord del 

Botànic2os. 

Els avanços tecnològics de les darreres dècades i la globalització han imposat canvis 

radicals en els entorns educatius. En són una clara conseqüència l’aprenentatge i 

l’ensenyament a distància de llengües, que es configuren com a elements eficaços per 

fomentar el plurilingüisme i donar resposta a les més diverses necessitats educatives de la 

ciutadania, alhora que faciliten una formació flexible, àmplia, accessible, adaptable, oberta 

i transformadora. En aquest sentit, el projecte de creació d’una Escola Oficial d’Idiomes 

virtual naix del compromís de proporcionar formació i atenció educatives a la ciutadania 

amb vista a un aprenentatge flexible, individualitzat i accessible propi del segle XXI.  

Sobre la base de l’experiència d’anys en ensenyament a distància de les EOI a través del 

Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat i també del programa d’anglés a 

distància That’s English!, la nova EOI virtual té la vocació de ser un centre públic, amb 

diverses seus, d’ensenyament-aprenentatge de llengües i vol completar les mancances de 

l’ordenació acadèmica actual. Així, l’EOI virtual vol oferir inicialment ensenyaments 

íntegrament en línia d’anglès i de valencià, per dotar els diversos col·lectius socials de 

ferramentes necessàries per al seu creixement personal i professional més immediat, i 

podrà ampliar progressivament l’oferta de llengües i nivells. 

La impartició en línia serà equivalent a l'ensenyament reglat de les escoles oficials 

d'idiomes i donarà dret a la mateixa certificació de nivells de llengües que tenen els 

ensenyaments de les EOI.  

 

5. Impuls del programa d’avaluació i acreditació de competències professionals 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 4, objectius 3 i 4 , de l’Acord del Botànic2os. 

 

L'avaluació i l’acreditació de competències professionals és un procés pel qual s'atorga una 

titulació oficial a una persona, després de mesurar les competències professionals 

adquirides fruit de la seua experiència laboral i/o els canals de formació no formal.  

En l’actualitat, a la Comunitat Valenciana hem encetat un procés permanent per acreditar 

les persones en actiu de qualsevol família professional. L’objectiu que ens proposem és 

avaluar més de 20.000 persones de totes les famílies professionals i aconseguir acreditar-

les o que es presenten a l’acreditació de 60.000 unitats de competència, abans del 31 de 

desembre de 2021. 

Per aconseguir aquest objectiu, hem activat un procediment per designar centres que 

oferisquen cicles formatius en tot el nostre territori per  oferir a la ciutadania la possibilitat 

de poder acreditar-se  en llocs pròxims a les seues poblacions de residència i hem creat 

una xarxa que supera els 200  centres i les 2.000 persones avaluadores. A més a més, 

firmarem convenis de col·laboració per a l’impuls del programa i la difusió entre les 

organitzacions empresarials i sindicals valencianes que afavorisquen l’assoliment de la fita 

plantejada. 
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

 

1. Pla d'optimització i coordinació de recursos tecnològics destinats a investigació 

biomèdica 

 

Relacionat amb l'eix 5, objectiu 7, de l’Acord del Botànic2os 

 

Es proposa elaborar un mapa tecnològic d'equipament i infraestructures especials dels 

Instituts i Fundacions d'Investigació Sanitària de la Comunitat Valenciana, que permetrà 

conéixer amb exactitud l'ecosistema d'investigació sanitària, optimitzar els recursos 

d'investigació i coordinar l'ús d'equips singulars.  

Les fundacions d'investigació sanitària vinculades a la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública i coordinades per la Direcció General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, 

disposen d'un equipament singular destinat a realitzar processos d'investigació i que han 

anat obtenint al llarg dels anys. Usualment aquests equips són utilitzats per personal 

científic i tècnic de la pròpia fundació on l'equip està situat. No obstant això, la investigació 

biosanitària és cada vegada més col·laborativa, i el personal investigador necessita utilitzar 

equipaments cada vegada més sofisticats i complexos. 

Per això, un dels objectius és implantar un model de treball basat en plataformes 

col·laboratives, on les fundacions interessades en una mateixa estratègia d'investigació 

treballen de manera conjunta i coordinada per a identificar i prioritzar les necessitats 

tecnològiques d'investigació i innovació.  

Per a dur a terme aquest objectiu, el primer pas és identificar i situar els equipaments 

científics que poden oferir serveis i opcions de col·laboració entre les diferents fundacions 

d'investigació sanitària vinculades a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així 

com amb altres entitats de caràcter investigador i que conformen l'ecosistema 

d'investigació i innovació de la Comunitat Valenciana.  

Per este motiu, la direcció general s'ha marcat com a objectiu a dur a terme entre 2021 i 

2022 l'elaboració d'un Mapa Tecnològic d'aquells equipaments disponibles en les 

Fundacions d'Investigació Sanitària de la Comunitat Valenciana, que pel seu caràcter únic 

o singular o d'alt valor permeten establir col·laboracions entre entitats.  

La finalitat d'aquesta iniciativa serà comptar amb un mapa geogràfic d'equipaments 

d'investigació singulars, amb informació estandarditzada, de fàcil accés, i georreferenciada 

en els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Per a això es dissenyarà i 

implementarà un visor cartogràfic temàtic que continga aquesta informació espacial i que 

oferisca la possibilitat de fer recerques i situar-les en el mapa, utilitzant filtres per tipologia 

d'equip i taules d'atributs, com ara la tipologia d'equip, el nom de l'equip, el centre 

d'investigació, la ubicació (edifici i laboratori), la direcció, les dades de contacte, etc.  
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Tot això redundarà en un ús optimitzat dels equipaments, permetrà establir sinergies o 

reforçar col·laboracions entre grups d'investigació sanitàries de diferents entitats i 

ubicacions geogràfiques, així com disminuir els costos de manteniment i compra de 

fungible d'equips. 

 

2. Millora de l'accessibilitat i comunicació amb els usuaris de la sanitat: 

Relacionat amb l'eix 5, objectiu 13, de l’Acord del Botànic2os 

 

Este projecte busca: 

1.- Desenvolupar el Portal del Pacient que permeta al ciutadà accedir a la seua informació 

i aconseguir una participació més activa dins una sanitat integral. 

 

2.- Facilitar l'accés a la història clínica del pacient. 

-Està previst per exemple incorporar els resultats de proves diagnòstiques per a la seua 

consulta des de l'App de forma més senzilla. 

 

3.- Millorar l'experiència d'usuari amb els sistemes 

-Continuar amb la reducció de la bretxa digital, fent accessos més senzills i intuïtius al 

Portal del Pacient i APP i les seues diferents funcionalitats. 

 

4.- Millorar la comunicació amb la ciutadania, a través d'una cartera de tràmits telemàtics 

més àmplia 

-Es pot afegir, entre altres, la sol·licitud de cita prèvia per a vacunació. 

 

5.- Facilitar l'accessibilitat a aquelles persones amb diversitat funcional 

-S'està treballant en què la pàgina web siga accessible per a persones amb discapacitat 

visual i auditiva 
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3. Sistema de Vigilància Genòmica de la Comunitat Valenciana 

Relacionat amb l'eix 4, objectiu 13, de l’Acord del Botànic2os 

 

Es proposa establir un Sistema de Vigilància Genòmica (SVG) en la Comunitat Valenciana 

que permeta complir les directrius marcades a nivell de la Unió Europea per a la vigilància 

de les malalties transmissibles, la vigilància de les resistències antimicrobianes i a més, la 

vigilància del SARS-CoV-2. El sistema serà necessari davant l'aparició de nous 

microorganismes que puguen tindre impacte en salut pública.  

La pandèmia de Covid-19 ha mostrat la necessitat d'avançar en tècniques de seqüenciació 

massiva. En l'evolució de la pandèmia s'han descrit nombroses variants que mostren 

diferències genètiques amb la seqüència original del virus. Les diferents mutacions 

presents en les variants poden atribuir-los un major impacte en la salut pública a través de 

diferents aspectes: menor capacitat de detecció de les proves diagnòstiques, augment en 

la transmissibilitat, augment en la gravetat i descens del control viral a través de la resposta 

immune o mitjançant els tractaments. La velocitat a la qual s'identifiquen les variants és 

fonamental per a determinar la seua amenaça i, amb això, la implementació de mesures 

de salut necessàries. 

La seqüenciació del genoma i la seua anàlisi permet el seguiment dels canvis en els 

genomes virals, fonamental per a comprendre el progrés del virus i detectar variants. Per 

això la Unió Europea va sol·licitar als Estats membres que acceleraren la seqüenciació. El 

mes de gener passat la Comissió Europea va plantejar, entre les cinc accions clau enfront 

de COVID-19, que tots els Estats membres haurien d'aconseguir la capacitat de seqüenciar 

almenys el 5%, i preferiblement el 10%, dels resultats positius de les proves. Han de 

minimitzar-se els retards en els resultats i els Estats membres han de garantir que estes 

dades es compartisquen de manera comparable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 29 

 

4. Culminació de la reversió de la gestió del Departament de Salut de Torrevieja 

 

Relacionat amb l'eix 3, objectiu 22, de l’Acord del Botànic2os 

 

Culminació del procés que està duent a terme la Conselleria de Sanitat per a garantir amb 

total seguretat jurídica la integració del Departament de Salut de Torrevieja sota el model 

de gestió pública directa a partir del 15 d'octubre de 2021, data en la qual finalitza el 

contracte de gestió privada.  

 

 

5. Culminació de la reversió del servei de ressonàncies magnètiques 

Relacionat amb l'eix 3, objectiu 22, de l’Acord del Botànic2os 

 

Culminació del procés que està duent a terme la Conselleria de Sanitat per a passar per 

complet el servei de la gestió privada de les ressonàncies (en mans de la UTE Erescanner 

Salut SL) a un servei complet gestionat per l'administració pública.  

Dins del programa d'esta legislatura en matèria de sanitat i el Pla de Salut 2016-2020, 

figurava la recuperació per a la sanitat pública tant dels departaments de salut com dels 

serveis privatitzats. 

El Síndic de Comptes va estimar en 16,7 milions d'euros més a l'any la diferència de 

prestació del servei privat, en lloc de prestar-lo amb el sistema públic. 

 

. 
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Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

 

1. Centre pilot d'orientació Individualitzada i tutoritzada per a la província d’Alacant 
a Altea  

 

Este  objectiu està relacionat amb l'eix 4, objectiu 9, de l'Acord del Botànic2os.. 

 

L'orientació laboral personalitzada, tutoritzada i innovadora es presenta dins del nou Marc 

de Resiliència (MRR) europeu com una peça fonamental per a aconseguir dades d'inserció 

laboral més eficients, especialment per a aquelles persones que presenten més dificultats. 

L'objectiu d'aquest centre pilot és la de prestar el servei d'orientació laboral, prioritàriament 

de manera telemàtica, a les persones demandants d'ocupació inscrites en els Espai 

LABORA de la província d'Alacant que es determinen, amb especial atenció als Espai 

LABORA de Benidorm i Calp, i atenció presencial a les persones inscrites del municipi 

d'Altea. 

 

Aquest centre pilot serà possible gràcies a la col·laboració amb l'ajuntament d'Altea. El 

centre comptarà amb 6 orientadors i orientadores especialitzades i formades en orientació 

en línia i acompanyaran el seu procés d'investigació de treball amb especial atenció a les 

ofertes de millora de la seua qualificació i la seua inserció. 

 

Així mateix, hem quantificat el nombre de serveis previstos: 

• Serveis d'orientació laboral en línia: 6.336 (anuals) 

• Serveis d'orientació laboral presencials: 720 (anuals) 

• Realització d'itineraris personalitzats d'inserció: 1.080 (anuals) 

• Entrevistes de diagnòstic: 1.080 (anuals) 

• Disseny d'itineraris personalitzats d'inserció: 1.080 (anuals) 
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2. ‘Salva la teua empresa’: pla d’assessorament per a les transformacions 

empresarials en situació de fallida  

 

Este  objectiu està relacionat amb l'eix 4, objectiu 31, de l'Acord del Botànic2os 

. 

En el marc de l'II Pla de Suport i Foment del Cooperativisme «Fent Cooperatives (2021-

2022)», el pla ‘Salva la teua empresa’ promourà les fórmules cooperatives per a la 

recuperació, per part dels treballadors i treballadores, d'empreses en situació de fallida 

donant així una oportunitat per al manteniment empresarial i de l'ocupació. 

Aquest programa de suport a les transformacions empresarials en cooperatives o societats 

anònimes laborals es desenvolupa de forma estructurada per primera vegada en 2021 i 

consta de diverses línies de treball: difusió, sensibilització, elaboració de plans d'empresa 

i accés al finançament. 

 

En el primer semestre de l'any s'estan fent les tasques de sensibilització i investigació 

d'empreses amb voluntat de transformació empresarial. L'objectiu és aconseguir quatre 

transformacions que agrupen cadascuna d'elles al voltant de 30 treballadors i treballadores. 

Aquest projecte, a més, a més s'ha inclòs en el projecte europeu RESET, en el qual les 

regions Occitane-en-Provence, Emilia-Romagna i Comunitat Valenciana estan 

intercanviant experiències per a posar en valor l'Economia Social com a element de 

recuperació i d'ajuda al manteniment de l'ocupació. 

 

Amb l'objectiu d'implementar el Programa, es dugueren a terme una sèrie d'accions: 

• Programa de sensibilització FEVECTA, subvencionat per la convocatòria d'ajudes de 

Foment de l'Economia Social ESAFOM. 

• Després de l'assistència al maig 2021 al Workshop RESET a Marsella, al setembre 

organitzarem el Workshop RESET València que consistirà en un Panell d'experiències 

sobre transformacions empresarials. 

• Selecció d'empreses per la convocatòria FININVAL al setembre de 2021. 
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3. Programa d'internacionalització digital per a les empreses valencianes 

 

Este objectiu està relacionat amb l'eix 4, objectiu 17, de l'Acord del Botànic2os. 

 

Un dels principals reptes per a les empreses valencianes és la transformació digital i la 

integració dels canals de compra a través d'una estratègia omnicanal que implica utilitzar 

múltiples canals, i manejar-los d'una manera integrada. 

Les plataformes digitals juguen un paper fonamental en permetre noves formes de negoci. 

Es tracta de plataformes de comerç electrònic de venda al detall, denominades 

Marketplaces, que són pàgines web que ofereixen els seus serveis a empreses 

independents perquè anuncien i venguen els seus productes en un mateix lloc. Els serveis 

oferits per aquestes plataformes permeten a les empreses vendre els seus productes a 

l'estranger de manera molt més senzilla, facilitant en última instància el seu procés 

d'internacionalització. 

 

Per això plantegem el Programa d'Internacionalització Digital que comporta unes accions 

amb diferents nivells de complexitat i que es podrien adaptar a les etapes de l'activitat digital 

de l'empresa; des d'un pla de màrqueting digital, que integrarà accions més avançades 

com a programes formatius sobre les estratègies omnicanal (disseny de portfoli d'activitats, 

funcionament de Marketplaces, eines que permeten la gestió integrada en matèria de 

màrqueting, logística, etc.), fins a l'assessorament i l'acompanyament per part de la Xarxa 

Exterior per a ajudar l'empresa valenciana a introduir-se en els principals Marketplaces en 

els mercats exteriors. 

 

Les actuacions previstes en el marc d'aquesta iniciativa seran: 

1. Accions destinades a iniciar l'activitat internacional en entorns digitals a través d'un Pla 

personalitzat per al disseny d'un pla d'internacionalització digital amb la col•laboració de les 

Cambres de Comerç que integra el següent itinerari: 

1.1. Eina de diagnòstic per avaluar el grau de digitalització de l'empresa en qüestió i 

adequar l'oferta de manera concordant 

1.2. Anàlisi de l'empresa, de la seua proposta de valor i dels seus factors competitius 

1.3. Selecció i definició de l'estratègia d'internacionalització digital 

1.4. Definició del Pla d'Acció 

2. Accions de suport destinades a empreses exportadores per al disseny i implantació una 

estratègia integrada "omnicanal" -canal físic i en línia- mitjançant la Xarxa Exterior, Servei 
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d'Assessorament i Acompanyament personalitzat en l'estratègia en mercats electrònics en 

els mercats d'exportació més importants. 

3. Exporta Digital - Creació d'un espai de diàleg amb empreses que ja han implementat 

aquesta estratègia i poden servir de model a seguir. 

4. Programació de webinaris i tallers amb diversos experts sobre màrqueting digital 

internacional; posicionament en els principals entorns digitals internacionals; accés a 

mercats electrònics verticals per mercats; riscos econòmics i legals derivats de l'operativa 

en Internet; intel·ligència competitiva per a realitzar seguiment de clients internacionals, 

entre altres temàtiques. 

5. Suport econòmic per a la posada en marxa de l'estratègia d'internacionalització digital a 

través de la convocatòria d'ajudes de la Direcció General d'Internacionalització i del 

Conveni d'Ivace amb les Cambres de Comerç. 

 

 

4. Desenvolupament de l’Estratègia d'Hidrogen Verd a la Comunitat Valenciana 

 

Aquest objectiu es relaciona amb l'eix 4, objectiu 29, de l'Acord del Botànic2os. 

 

L’Estratègia d'Hidrogen Verd a la Comunitat Valenciana té com a objectiu impulsar i facilitar 

el desenvolupament d’una xarxa tecnològica i de coneixement, així com les iniciatives 

industrials corresponents, per a desplegar les infraestructures necessàries per a facilitar la 

descarbonització de l’economia i impulsar la mobilitat sostenible per mitjà de l’hidrogen com 

un nou combustible. 

 

L'Estratègia de l'Hidrogen Verd en la Comunitat Valenciana comprén actuacions 

ambicioses, plantejades de manera cooperativa amb els actors de la cadena de valor 

presents al territori, amb la finalitat de generar un impacte significatiu en la competitivitat 

empresarial i donar suport al compliment dels objectius climàtics establits per la Unió 

Europea des de l'acció local. 

 

Entre les accions s’inclouen:  

1. Formulació de l’Estratègia de l’Hidrogen Verd de la CV.  

2. Impuls de projectes responent a convocatòries. 

3. Identificació dels projectes tractors més rellevants i suport d’aquests, si escau. 
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5, Programa de gestió empresarial conforme l'Agenda 2030 i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) dirigit a les empreses valencianes 

 

Este objectiu es relaciona amb l'eix 4, objectiu 29, de l'Acord del Botànic2os. 

 

Amb aquest Protocol de col·laboració entre l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

(IVACE) i la Red Española del Pacto Mundial (REPM) de Nacions Unides signat el 8 de 

febrer de 2021, es pretén facilitar eines, formació i assessorament en implantació d'una 

gestió empresarial d'acord amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS). 

 

Entre els objectius del Protocol de col·laboració destaquen la promoció en la Comunitat 

Valenciana d’un moviment transformador d’empreses segons el marc de l’Agenda 2030 per 

al Desenvolupament Sostenible; l’augment de socis del Pacte Mundial de la Comunitat 

compromesos en l’acció a favor de l’Agenda 2030; l’establiment d’un ecosistema 

empresarial responsable amb impacte sobre els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible, entre d’altres.   

 

Algunes de les activitats concretes que van a desenvolupar-se són:  

a. Accés a les plataformes:  

  - Plataforma de formació en l'Agenda 2030. 

  - Plataforma de gestió empresarial basada en l'Agenda 2030.  

              (De juliol 2021 a juny 2022: 100 empreses) 

 

b.  Sessió informativa REPM - IVACE (EEN-SEIMED). 

(www.seimed.eu/page/seimed-1), oberta a empreses de la Comunitat 

Valenciana. 

   (Octubre 2021: 30 alumnes / 15 organitzacions) 

 

c. Tallers formatius: Específic en matèries d'especial interès com és l'eina 

addicional per a elaborar la Memòria de Sostenibilitat; l’eina sobre els ODS 

amb especial impacte i major aplicació a les pimes o l'eina Formativa i de 

Gestió. 

   (Últim trimestre 2021) 

 

 

d. Participació de personal de la REPM, en qualitat de ponents, mitjançant 

jornades baix la demanda d'IVACE 

(Entre juliol i desembre 2021: 2 jornades previstes) 

 

http://www.seimed.eu/page/seimed-1
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Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica 

 

1. Licitació del Pla valencià integrat d'energia i clima (PVIEC) 

Aquest objectiu està relaciona amb l’eix 1, objectiu 1, de l’Acord del Botànic2os 

El Pla establirà les bases per a la modernització de l'economia, l’impuls de les energies 

renovables, el desenvolupament del medi rural, la millora de la salut de les persones i el 

medi ambient, i la justícia social. Serà l'instrument, integrat i transversal, d'ordenació i 

planificació dels objectius sectorials i de les accions específiques que es desenvoluparan 

per a donar resposta a l’objectiu valencià, estatal i europeu de neutralitat 2050 en matèria 

d'adaptació al canvi climàtic, mitigació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i de 

conscienciació social i capacitació socioeconòmica per a la transició ecològica. 

Es tractarà d’un contracte major estimat en 12 mesos d’execució, amb procés de 

participació, estimat en uns 193.000 euros, que donarà lloc a una fulla de ruta participada, 

que adaptarà a la realitat valenciana, en els diferents sectors i nivells de governança, els 

programes PNIEC (Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima) i PNACC (Pla Nacional 

d’Adaptació al Canvi Climàtic) que existeixen a nivell estatal, així com un tercer programa 

de conscienciació i capacitació. 

 

2. Inici de la llei valenciana de l’aigua i la seua governança  

 

Aquest objectiu està relaciona amb l’eix 1, objectiu 8, de l’Acord del Botànic2os 

La llei valenciana de l’aigua i la seua governança tindrà per objecte regular l'exercici de les 

competències de la Generalitat Valenciana en matèria d'aigua, amb la finalitat d'aconseguir 

la seua protecció, un ús sostenible i possibilitar el màxim de reutilització.  

El seu objectiu principal serà el de garantir les necessitats bàsiques d'ús d'aigua de la 

població i el control real i públic dels proveïments, estenent aquestes garanties a 

l'aprofitament d'aigua de tots els orígens i les xarxes de transport en alta, tant regenerada 

com dessalinitzada. Tot això fent compatible el desenvolupament econòmic i social de la 

Comunitat Valenciana amb el bon estat dels ecosistemes aquàtics i terrestres. 

La Llei determinarà els objectius mediambientals fonamentals, regularà la protecció i 

utilització de les aigües i el seu entorn, així com l’actuació en l’entorn de les entitats locals 

i règim d’infraccions i sancions 

Amb la finalitat d’assegurar el funcionament de les instal·lacions, la Llei de l’aigua serà 

fonamental per establir els règims de planificació, econòmic financers i tributaris en matèria 

d’aigua i obres hidràuliques d’interés. 
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3. Presentació del projecte de centre valencià de lluita biològica 

 

Aquest objectiu està relaciona amb l’eix 4, objectiu 21, de l’Acord del Botànic2os 

 

La Comunitat Valenciana és pionera en ferramentes de lluita biològica per afrontar els 

reptes de les plagues i malalties que amenacen el sector agrari valencià. Una de les 

principals intal.lacions que disposem és la segona bioplanta més gran del món, ubicada a 

Caudete de las Fuentes, en la qual abordem mitjançant Tècnica d’Insecte Estèril (TIE) de 

Ceratitis capitata (mosca del mediterrani) una de les plagues agrícoles de major 

importància per al nostre sector. Aquesta bioplanta és única a Europa, sent el projecte TIE 

de la Comunitat Valenciana un dels més importants a nivell internacional.  

En la actualitat, la nostra agricultura es veu seriosament amenaçada per altres plagues i 

malalties importades (cotonet, trip de la orquídia, HLB, arna de la vinya, xylella,...) on la 

Conselleria desenvolupa treballs capdavanters d’investigació mitjançant l’IVIA, universitats 

públiques i el propi sector per desenvolupar accions de lluita biològica per contindre 

amenaces presents i futures, alhora que acciona mecanismes i inversions en reproducció 

de depredadors, producció i compra de feromones, etc. 

Els reptes als quals ens enfrontem ens obliguen a avançar de manera decidida en l’aposta 

per una Estratègia de Potenciació del Control Biològic de Plagues i Enfermetats Emergents, 

així com la transformació de la bioplanta en un CENTRE VALENCIÀ DE LLUITA 

BIOLÒGICA. Les primeres accions es basaran en: 

• Augmentar la capacitat de producció d'insectes estèrils i així poder ampliar l'àrea 

de lluita biològica contra la mosca del Mediterrani en la Comunitat Valenciana, no 

sols en les àrees citrícoles sinó també a les zones de cultiu d'altres fruiters. 

• Estendre la lluita biològica contra C. capitata a altres comunitats autònomes 

d'Espanya a les quals es puga proveir d'insectes estèrils convertint la Comunitat 

Valenciana en el centre de referència i producció per a la lluita biològica a nivell 

estatal. 

• Augmentar les instal·lacions per a la cria d'insectes, no sols per a augmentar la 

capacitat de producció de la bioplanta sinó també per a la cria d'altres insectes 

beneficiosos, enemics naturals, etc. per a així augmentar les actuacions de lluita 

biològica contra plagues, la qual cosa afermaria la posició de la Comunitat 

Valenciana que la situa a l'avantguarda del combat de plagues mitjançant control 

biològic. 

• Instal·lació d'equips de producció d'energia renovable i millora de l'eficiència 

energètica de les instal·lacions de la bioplanta, disminuint el màxim possible el 

consum de combustibles fòssils i altres fonts d'energia no respectuoses amb el medi 

ambient. 
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4. Esborrany de la llei de defensa i promoció de la qualitat agroalimentària de 

la comunitat valenciana  

 

Aquest objectiu està relaciona amb l’eix 4, objectiu 22, de l’Acord del Botànic2os 

La Llei té com a objectiu estructurar un sistema de control i protecció del sector 

agroalimentari valencià de manera sòlida, així com promocionar els distintius de qualitat 

facilitant instruments adequats per a la diferenciació de productes. El Sector Agroalimentari 

de la Comunitat Valenciana té un gran pes en l'economia, és per això que requereix una 

llei que aborde dos aspectes fonamentals: 

En primer lloc, amb l’objectiu de millorar la posició comercial dels productes agroalimentaris 

valencians que permeta l’obertura de nous mercats, la llei fomentarà la competitivitat de les 

empreses agroalimentàries afavorint la seua activitat comercial i proporcionant els 

instruments necessaris per a la diferenciació dels productes mitjançant figures de qualitat.  

En segon lloc, per tal de garantir la defensa de la qualitat dels nostres productes, la llei 

lluitarà contra el frau agroalimentari dotant de seguretat jurídica l’activitat agroalimentària i 

promulgant la transparència en les transaccions comercials.  

 

5. Presentació del programa “ReSOLt” d’instal·lació d’energia fotovoltàica en 

estacions depuradores de la Comunitat Valenciana 

Aquest objectiu està relaciona amb l’eix 1, objectiu 1, de l’Acord del Botànic2os 

El programa ReSOLt suposa una iniciativa de col·laboració de la Conselleria d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la 

Direcció General de Transició Ecològica i EPSAR (Entitat Pública de Sanejament d'Aigües) 

que permetrà una inversió superior als 2 milions d'euros per a la instal·lació d'energia 

fotovoltaica en les EDAR (Estacions de Depuració d'Aigües) públiques de la Comunitat 

Valenciana. 

El programa defineix una distribució equitativa de superfície a instal·lar i de pressupost 

entre els tres territoris provincials. L'objectiu marcat és el de superar els 2,4 MM kw/any, la 

qual cosa suposarà multiplicar per 4 l'actual producció d'energia solar en les depuradores 

públiques valencianes, contribuint amb això tant a la lluita contra el canvi climàtic, com al 

foment de la transició energètica i la contenció en les despeses en electricitat de les plantes. 

ReSOLt implicarà la instal·lació de més de 9.000 m² de superfície de plaques fotovoltaica, 

la qual cosa permetrà reduir l'emissió de quasi 1.000 Tm de CO2/any, és a dir, la 

contaminació equivalent a la produïda pel recorregut de 10 milions de km amb cotxe. 
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Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 

 

1. Millora de l'accessibilitat del transport públic interurbà mitjançant la licitació 

de la renovació del mobiliari urbà en al voltant de 1.000 parades del transport 

públic interurbà en l'àrea metropolitana de València 

Relacionat amb l'eix 1, objectiu 10 de l'Acord del Botánic2os 

 

Per a potenciar l'ús de la xarxa d'autobusos de Metrobus és fonamental millorar els punts 

de parada del sistema de transports (total de 1.140 parades, de les quals es renovaran 967 

amb una inversió de 8,5 M€), de manera que es millore l'accessibilitat de la infraestructura 

metropolitana i s'afavorisquen els transbords entre la xarxa metropolitana i la xarxa urbana 

a la ciutat de València. 

La infraestructura metropolitana de parades adoptarà un sistema de marquesines o tòtems 

i simbologia unificat per a tota la zona, de manera que la percepció del transport públic 

metropolità siga unitària i de qualitat. El seu disseny s'ajustarà als criteris d'accessibilitat 

universal per a tota la ciutadania, seguint el que s'estableix en la Llei 6/2011, de Mobilitat 

de la CV i en la Llei 9/2009, d'Accessibilitat Universal al Sistema de Transports de la CV. 

Les marquesines i els tòtems disposaran d'una pantalla d'informació dinàmica que rebrà 

informació en temps real del SAE per a ser mostrada als usuaris i que aquests sàpien quan 

arribaran els pròxims autobusos i a quines línies pertanyen. La instal·lació d'una 

marquesina o tòtem dependrà de variables com la demanda associada a la parada o les 

condicions urbanístiques per a la instal·lació d'aquestes. Per a això l’ATMV ha realitzat un 

estudi i inventari amb la distribució a realitzar. Tota la infraestructura anirà subministrada a 

mb energia solar. 

 

2. Publicació de la guia per a incorporar la perspectiva de gènere en actuacions 

urbanes. 

Relacionat amb l’eix 2, objectiu 13 i l’eix 3, objectiu 7 de l’Acord del Botánic2os) 

 

La llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la 

Comunitat Valenciana (LOTUP), amb la modificació de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, recull 

la perspectiva de gènere inclusiva com a principi inspirador de tota l'activitat urbanística. 

Les nostres ciutats, pobles i, en general, les àrees urbanes han de ser espais que 

reunisquen condicions i característiques que les convertisquen en espais el més 

confortables possible per a la ciutadania.  

Millorar la qualitat de vida és essencial en el model territorial de la C.V., incloent entre els 

criteris d'ordenació i intervenció la igualtat entre homes i dones, les necessitats dels 

diferents grups socials i dels diversos tipus d'estructures familiars.  
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L'urbanisme valencià ha d'estar inspirat per les condicions necessàries per a aconseguir 

ciutats socialment integrades, evitant solucions espacials discriminatòries que generen 

àrees marginals i ambients d'exclusió social, que són contràries als nostres valors 

constitucionals. 

En aquest sentit, la perspectiva de gènere s'ha d'incloure en el disseny, la definició i 

l'execució del planejament urbanístic sent els elements clau la interrelació, proximitat i 

combinació dels usos per a fer confluir les quatre esferes de la vida quotidiana –productiva, 

reproductiva, política i personal– i i atorgar-les el mateix valor. 

El concepte “perspectiva de gènere” s'identifica amb el de “ciutat cuidadora” com a model 

urbà, és a dir, que espai urbà, mobilitat, transport públic, accessibilitat, seguretat, 

equipament i disseny dels habitatges estan en funció de les persones i la vida quotidiana. 

No obstant això, la perspectiva de gènere continua sent una gran desconeguda tant pels 

redactors de documents urbanístics com per la pròpia administració que ha d'aprovar 

definitivament el planejament urbanístic. 

La paritat i la diversitat en totes les vessants, inclosa la participació de la infància, ha de 

ser estudiada i recollida en els documents urbanístics, prioritzant criteris inclusius i afavorint 

l'equitat en l'accés als serveis i infraestructures urbanes. 

Per això, es considera imprescindible publicar una Guia per a incorporar la perspectiva de 

gènere en actuacions urbanes. com a ajuda a professionals i administracions en la seua 

labor urbanitzadora 

Ja s’ha fet la informació pública de la Guia. 

 

3. Elaboració de l’esborrany del Catàleg de Protecció dels Paisatges de la Viticultura 

en la Comunitat Valenciana, i el document inicial de l’avaluació ambiental 

Estratègica. 

Relacionat amb l’eix 1, objectiu 11 de l’Acord del Botánic2os 

Amb la col·laboració dels consells reguladors de les marques, el Catàleg identificarà els 

sòls on aquests paisatges presenten una major qualitat dels elements que els 

constitueixen: sòls, parcel·les, vies, cellers, cases de cultiu i altres elements del patrimoni 

cultural arquitectònic. 

El Catàleg regularà els sòls i activitats que són compatibles amb la preservació d'aquests 

paisatges agrícoles culturals i la seua posada en valor, i contribuirà al coneixement, 

valoració i dinamització d'aquests espais per a la consecució de productes de qualitat, la 

millora de l'ocupació i la introducció d'usos terciaris sostenibles i compatibles amb la 

preservació dels seus valors. 

Es tracta d’identificar, valorar i preservar els elements i patrons territorials dels espais 

dedicats a la viticultura amb l’objectiu de contribuir a preservar l’activitat del sector. 

S’està en fase de arreplegar informació i celebrar reunions amb els agents econòmics i 

socials involucrats amb aquests territoris. 
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4. Fi de les obres de la Línia 9 del TRAM d’Alacant: Teulada-Gata de Gorgos 

Relacionat amb l’eix 1, objectiu 9 de l’Acord del Botánic2os 

 

El tram Teulada-Gata de Gorgos és el penúltim de la Línia 9 del TRAM d´Alacant entre 

Benidorm i Dénia, amb una longitud de 6 km i una inversió de 17,4 M€.  

Una vegada finalitzades les obres (que constitueix el compromís), començarà la 

corresponent fase de proves, formació de maquinistes i autorització de posada en servei 

per part de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària. 

 

 

5. Presentació de l'estudi de solucions de transport en taxi a la demanda per a àrees 

de feble trànsit. 

Relacionat amb l'eix 1, objectiu 10, del Acord del Botànic2os 

 

En la Comunitat Valenciana existeixen àrees que presenten baixos ràtios de mobilitat, 

motivats principalment per l'escassa població o el baix nivell d'activitat, on les necessitats 

de mobilitat cap a zones més densament poblades i de major activitat per a cobrir les 

necessitats bàsiques (sanitat, educació, gestions administratives, treball, etc.) es resolen 

principalment en vehicle privat. 

Per a atendre les característiques especials d'aquesta mena de desplaçaments la 

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha impulsat un servei de 

transport públic regular a la demanda en el redissenye del nou mapa concessional de 

viatgers de transport per carretera en determinats àmbits geogràfics. No obstant això, 

resulta necessari buscar altres alternatives complementàries que resolguen aqueixes 

necessitats de mobilitat en àmbits de baixa densitat poblacional. 

Per aquesta raó, s'ha elaborat un estudi de servei de taxi a la demanda en zones de baixa 

densitat de població, amb sistemes de transport regular de feble trànsit, de manera que 

s'optimitzen els serveis que ja es venen prestant en algunes comarques per part de 

diverses administracions i es busque una solució per a cobrir les necessitats de les zones 

rurals de la Comunitat Valenciana. 
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Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 

 

1. Presentació del Pla de Transformació  Digital de la Comunitat Valenciana. 

Relacionat amb l'eix 4, objectiu 13, de l’Acord del Botànic2os. 

 

El Pla de Transformació Digital de la Comunitat Valenciana és el punt d'arrancada de 

l'Agenda Digital Valenciana 2021 – 2025.  

Serà un document consensuat en el qual es recollirà un conjunt d'actuacions estructurades 

en set eixos estratègics, mitjançant els quals es pretén aconseguir la transformació digital 

del model productiu de la Comunitat Valenciana i la seua modernització, així com la 

digitalització de la ciutadania en general, de les persones treballadores i del teixit productiu, 

i la transferència de coneixement als sectors econòmics per a aconseguir una societat 

digitalment més competent. 

 

2. Posada en marxa del Portal de Banda Ampla de la Comunitat Valenciana. 

Relacionat amb l'eix 4, objectiu 15, de l’Acord del Botànic2os. 

 

Objectiu compartit amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

En col·laboració amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, 

s'ha començat a desenvolupar una web per a donar informació sobre les infraestructures 

de comunicacions electròniques existents a la Comunitat Valenciana. 

S'espera que aquesta web es convertisca en l'eina fonamental de difusió i comunicació 

amb la ciutadania, els operadors de comunicacions i les entitats locals pel que es refereix  

a banda ampla. 

L'objectiu és desenvolupar i posar en marxa l'esmentada web (http://bandaampla.gva.es) i 

convertir-la en una eina dinàmica en la qual l'intercanvi d'informació entre ciutadans, 

operadors de comunicacions i entitats locals siga continu. 

 

3. ThinkInAzul: Xarxa Científica i d'I+D+I en Ciències Marines. 

Relacionat amb l'eix 1, objectius transversals, i amb l'eix 4, objectius 13, 14 i 29, de 

l’Acord del Botànic2os. 

 

L'objectiu és tindre constituïda la Xarxa Valenciana de l'Àrea de Ciències Marines abans 

de finalitzar 2021 i l'Estratègia d'Innovació i Investigació en aquesta àrea (ThinkInAzul) per 

a abordar de manera sostenible els nous desafiaments en el Monitoratge i Observació 

Marinomarítimes, el Canvi Climàtic, l'Aqüicultura i altres sectors de l'Economia Blava.  

http://bandaampla.gva.es/
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El mes de juny de 2021 es va presentar davant el Ministeri de Ciència i Innovació el 

programa definitiu de Ciències Marines enfocat cap a la sostenibilitat del medi marí que 

inclou la investigació sobre monitoratge del medi marí, aqüicultura sostenible i intel·ligent i 

l'economia blava. 

El programa s'emmarca en les xarxes “autonòmiques” d'investigació que s'estan 

desenvolupant en quatre àrees prioritàries d'investigació: Ciències Marines, 

Agroalimentació, Astrofísica i Física d'Altes Energies, i Materials Avançats. Aquestes 

xarxes, a més, es coordinen amb xarxes similars d'altres comunitats autònomes i amb 

l'Administració General de l'Estat per a facilitar sinergies entre els diferents nivells de 

l'administració: regional, nacional i europea.  

 

4. Actualització de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent S3 de la Comunitat 

Valenciana 2021-2027. 

Relacionat amb l'eix 4 de l’Acord del Botànic2os. 

 

L'objectiu és dissenyar l'Estratègia Intel·ligent de la Comunitat Valenciana RIS3, per a 

adaptar-la al nou Marc Financer Pluriennal 2021 - 2027 establit per la Unió Europea i a la 

nova situació provocada per la COVID-19. 

Encara que inicialment les RIS3 van nàixer per a dissenyar un model econòmic de 

referència i competitiu, en aquest període 2021 - 2027 s'hauran de centrar també a donar 

resposta als reptes socials, la recuperació de la pandèmia, les solucions verdes i la 

transformació digital en línia amb l'estratègia europea per a la recuperació i els programes 

de la Unió Europea d'investigació i innovació, sobretot Horitzó Europa. 

L'objectiu es troba actualment en fase d'execució i s'espera finalitzar-lo al desembre de 

2021. 

 

5. Realització de macroenquesta sobre bretxa digital. 

Relacionat amb l'eix 3, objectius 4, de l’Acord del Botànic2os. 

 

L'objectiu és la realització d'una macroenquesta que permeta obtindre la informació 

necessària per a dur a terme una anàlisi i diagnòstic de la bretxa digital en l'àmbit de la 

Comunitat Valenciana, tant a nivell autonòmic com per províncies, amb la finalitat de lluitar 

eficaçment contra la bretxa digital i aconseguir la integració de tota la població en la 

transformació digital, sense generar més bretxes, tancant-ne les existents i creant una 

societat digital inclusiva.  

En l'estudi es tindran en compte les bretxes digitals existents, és a dir, aquelles que fan 

referència a l'accés, al nivell de competències digitals i al bon ús de les TIC relacionades 

amb la bretxa digital geogràfica i la despoblació, la bretxa digital generacional, la bretxa 

digital i la diversitat funcional, així com la bretxa digital de gènere amb especial atenció a 

les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social. 
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Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica 

 

1. Diagnòstic sobre l’alineament de les polítiques del Consell amb els ODS i l’Agenda 

2030 

Este objectiu es relaciona amb el conjunt de l’Acord del Botànic2os 

 

Aquest diagnòstic «ad intra» de la Generalitat oferirà informació sobre el nivell d'alineament 

de les polítiques i programes de les diferents conselleries amb les metes dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS) i, si escau, amb les “polítiques palanca” 

contingudes en el Pla d'Acció per a la Implementació de l'Agenda 2030 del Govern 

d'Espanya. En tots dos casos es tracta d'establir el grau de “convergència” de les accions 

de govern tant amb les metes ODS com amb les àrees prioritàries d'actuació recollides en 

les “polítiques palanca”. 

L'exercici d'alineament també servirà per a establir el grau de cobertura de les metes ODS 

per part de la Generalitat a través de les seues diferents polítiques i programes, identificant 

ODS sobrerepresentats o “buits d'informació” (metes ODS desatesos). 

Finalment, l'elaboració d'aquest diagnòstic, s’utilitzarà per a establir un full de ruta per a 

l'adopció de l'Estratègia Valenciana de Desenvolupament Sostenible (EDS) 2021-2030, 

la presentació del qual està prevista per a juliol de 2022. 

La EDS pretén un major acostament i reconeixement dels programes i polítiques 

desenvolupades pel Consell, en la seua confluència amb l'Agenda 2030 i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), de manera que permeta incorporar una sèrie 

d'indicadors que faciliten una visió del grau de compliment amb els objectius i metes 

previstes en l'Agenda 2030 a escala autonòmica.  

El diagnòstic serà, a més, una oportunitat per a reflexionar sobre com dur a terme el procés 

d'adaptació de les metes seleccionades que presenten millors oportunitats d'adaptació als 

ODS de l’Agenda 2030. 
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2.  Obertura de la plataforma de transparència per a entitats privades perceptores de 

subvencions 

Aquest objectiu es relaciona amb l’eix 5 de l’Acord del Botànic2os 

 

Les entitats de naturalesa privada que perceben subvencions de les administracions 

públiques per damunt de determinats llindars, tenen unes obligacions de transparència que 

els imposa la llei. Aquestes entitats han de publicar en el seu portal web informació relativa 

a la seua estructura i funcions i la informació econòmica i pressupostària de l’entitat. 

Tot i que correspon a cadascuna de les entitats privades complir les seues obligacions de 

transparència, existeix molta heterogeneïtat en les característiques de les entitats 

obligades (grans empreses, pimes, entitats socials...), i no totes estan en les mateixes 

condicions ni disposen de pàgina web on publicar la informació. 

Des de les administracions públiques cal fomentar la transparència en les entitats privades, 

especialment quan reben subvencions públiques, i s’han d’impulsar mesures per a facilitar 

que les entitats amb menys recursos o les xicotetes i mitjanes empreses puguen complir 

les seues obligacions amb igualtat de condicions. 

Per això, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, 

posarà a disposició de les entitats una plataforma web, vinculada a GVA Oberta, en la 

qual les entitats privades que ho desitgen podran publicar la informació que exigeix la 

normativa, ja siga per no disposar de portal web o per preferir publicar la informació en 

aquesta plataforma. 

Aquest web podrà obtenir les dades del Registre de contractes de la Generalitat i la Base 

de Dades Nacional de Subvencions, i podrà ser utilitzada per totes les entitats obligades 

que perceben subvencions de les administracions públiques valencianes. D’aquesta 

manera, es faciliten ferramentes a les entitats privades amb menys recursos perquè 

aquestes complisquen les seues obligacions i, alhora, contribuïm a difondre de manera 

més clara la informació a la ciutadania. 

 

3. Creació del consell per al retorn de valencians i valencianes a la Comunitat 

Valenciana 

Este objectiu es relaciona amb els eixos 2, 3 i 4 de l’Acord del Botànic2os 

 

El Pla de Retorn a la Comunitat Valenciana té l’objectiu de facilitar el retorn de les persones 

valencianes emigrades per raons econòmiques i que tinguen voluntat de tornar a la 

Comunitat Valenciana. 

Es tracta de donar resposta a una necessitat imprescindible, de manera transversal amb 

altres administracions i amb la ciutadania, i acomplir la Resolució núm. 189/2020 de Les 

Corts, de data 25 de setembre de 2020, en la qual s’insta al Consell a facilitar el retorn dels 

valencians i les valencianes a l’exterior. 
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El Consell per al retorn de valencians i valencianes a la Comunitat Valenciana serà el fòrum 

de debat i reflexió fonamental on diversos organismes, actors i institucions plantegen les 

accions que han de tindre en compte per a l’elaboració del Pla de Retorn a la Comunitat 

Valenciana.  

Les accions que cometrà el Consell per al retorn de valencians i valencianes a la Comunitat 

Valenciana seran, entre altres: conéixer un diagnòstic de la situació actual de les persones 

migrades fora de la Comunitat (mapa de moviments migratoris, perfil de persones 

migrades, etc.) i plantejar  mesures que faciliten el retorn de les persones migrades, en les 

millors condicions. 

 

4. Campanya contra la intolerància 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 5, objectiu 4 de l’Acord del Botànic2os 

 

Aquest projecte té per objecte enfortir valors democràtics, com el de la tolerància, a partir 

de la divulgació de la nostra història i de la recuperació de la memòria democràtica, de 

conformitat amb els articles 33 i 34 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria 

democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. 

Tal com refereix a l'exposició de motius de la citada Llei «La identitat d'una comunitat es 

forja, al mateix temps, en la seua solidaritat amb els més desfavorits i amb les víctimes i en 

la capacitat de reflexionar sobre la memòria col·lectiva i la històrica com a poble. (...) 

Mantenir en la memòria a les víctimes, reconéixer la seua dignitat, és el millor fre per a 

detenir el temor i la por al fet que els fets que van convulsionar la nostra història tornen a 

succeir en el futur». 

Vivim en un moment social on és evident l’extensió i irradiació dels discursos d’odi cap als 

col·lectius minoritaris i, en general, cap a les persones i idees que no formen part de la 

cultura majoritària. Els episodis de violència es repeteixen en distintes formes i contra 

distintes formes de vida, des d’insults racistes fins a assassinats homòfobs. Per desgràcia, 

al nostre país, tenim en la nostra història més recent un exemple del qual suposa la 

institucionalització i sistematització d’aquests fets que van estar prohibits i perseguits 

durant els quaranta anys de franquisme. 

Per tant, l'enfocament de la campanya que es proposa ha de partir de la necessitat 

d'assentar la convivència democràtica tenint en compte la concurrència d'episodis d'odi i 

violència política i ideològica que estan tenint lloc en el moment actual i, alhora, que 

servisca per a difondre a les generacions presents i futures el respecte pels drets humans 

i el coneixement dels fonaments del sistema de llibertats del qual gaudeix la nostra societat. 

Entre els possibles continguts de la campanya, cal assenyalar tres àmbits d'actuació 

essencials: 

1.- Aproximació a contextos històrics de violència: a partir del colp d'estat a la república i la 

posterior guerra civil i la dictadura, abordar els règims no democràtics i les seues 

conseqüències com ara l’absència de justícia social i violació de drets humans. 
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2.- Víctimes: principi de reparació. Víctimes del franquisme més enllà del component polític 

i el seu reflex en la societat actual: odi al diferent. Persecució del que no formava part del 

bon ciutadà exemplar. 

3.- Democràcia i els seus valors: enfront de l'oblit, la intolerància i l'odi; recuperació de la 

memòria i foment del compromís ciutadà a favor de la igualtat i solidaritat, així com la 

dignitat i els drets humans. 

 

5.  Elaboració de l’esborrany del Pla Valencià Responsabilitat Social 

Este objectiu es relaciona amb l’eix 5, punt 9 de l’Acord del Botànic2os 

 

El concepte de responsabilitat social és de naturalesa pluridimensional abastant aspectes 

com els drets humans, el comerç just, les pràctiques de treball i ocupació òptimes, la 

sostenibilitat ambiental, la lluita contra el canvi climàtic, la transparència, la lluita contra la 

corrupció i la integritat, d’entre altres, evidenciant la diversitat de competències que la 

responsabilitat social engloba. 

El Pla Valencià de Responsabilitat Social és un instrument de planificació i gestió de la 

Generalitat per a dur a terme la seua política en coordinació amb els plans estatals en la 

matèria.  

Aquest caràcter transversal, horitzontal i multidisciplinari de la responsabilitat social suposa 

la confluència de diversos àmbits competencials. Per això, la posada en marxa d'aquest 

instrument, que afecta a tantes competències, té una complexitat inherent quant al 

procediment en si, i requereix uns estudis previs. 

Per tot això, durant aquest semestre i per completar els estudis previs iniciats, es farà una 

anàlisi sobre l’abast i es definirà el contingut que servirà posteriorment per a l’aprovació del 

Pla. 

Una vegada finalitzar el text, s’iniciarà un procés participatiu i se sotmetrà a informe del 

Consell Valencià de Responsabilitat Social. 

El Pla Valencià de Responsabilitat Social regularà el compromís de l'administració pública 

de la Generalitat, d'integrar plenament en les seues polítiques i accions el concepte de 

responsabilitat social. 

 


