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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ 

La defensa i salvaguarda del principi d’igualtat entre dones i homes està àmpliament recollida i 

desenvolupada en la diversa normativa, tan internacional com a escala nacional i autonòmica. 

No obstant això, els avanços registrats en l’aplicació d’aquest principi no es corresponen amb el 

suport que li atorguen les regulacions posades en marxa en els diferents nivells administratius o 

geogràfics. És necessari ampliar els esforços destinats a fer d’aquest principi una realitat. 

Aconseguir que la distància entre principi i realitat siga cada vegada menor és missió, en gran 

manera, dels poders públics a través de les polítiques que duen a terme i del seu impacte en la 

correcció de les desigualtats en els diferents àmbits. La societat en el seu conjunt i les dones en 

particular així ho reclamen i així es ve evidenciant. 

La regulació d’aquestes polítiques i els recursos materials i financers destinats són doncs 

determinants, sent els pressupostos l’instrument per excel·lència que permet la seua execució i 

desenvolupament. D’ací, per tant, la rellevància de prendre en consideració la perspectiva de 

gènere en el procés de pressupost i d’analitzar l’impacte previsible, en termes d’igualtat entre 

dones i homes i, de les accions posades en marxa a través del pressupost, així com verificar amb 

posterioritat els resultats que es van aconseguint. 

1.1. Marc normatiu 

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en la generalitat dels 

textos internacionals sobre drets humans. La tasca de Nacions Unides en favor de la igualtat 

entre dones i homes, presenta un punt d’inflexió en la IV Conferència Mundial de Dones, 

celebrada a Pequín en 1995. A partir d’aquesta conferència, es posa en relleu que, el foment de 

la igualtat és un tema en el qual s’ha d’implicar la societat en el seu conjunt i es considera, per 

primera vegada, que el seu tractament no pot ser sectorial, sinó que ha d’integrar-se en el 

conjunt de les polítiques. 

La Unió Europea consolida en el Tractat d’Amsterdam, aprovat pel Consell Europeu 

d’Amsterdam el 17 de juny de 1997 i en vigor des de l’1 de maig de 1999, la política iniciada en 

els anys setanta sobre la igualtat entre les dones i els homes, i per això, estableix com a principi 
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la no-discriminació per raó de sexe des de diferents aspectes, i proclama en l’article 2 que una 

de les missions de la Unió és la igualtat entre dones i homes.  

 

A més, en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) s’atorga, entre d’altres, a la 

Unió la comesa d’eliminar les desigualtats entre homes i dones i promoure la seua igualtat a 

través de totes les seues accions (art. 8).  

 

En la mateixa línia, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (2000) recull en l’article 

23 que es garantirà la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits sense que això impedisca 

el manteniment o adopció d’accions positives.  

 

Igualment, el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea (2002) inclou entre les missions de la 

Comunitat, la igualtat entre l’home i la dona (art. 2).  

 

Finalment, en el Tractat de Lisboa (2007) que reconeix els drets i principis enunciats en la Carta 

de Drets Fonamentals de la Unió Europea, s’inclou en el sistema de valors de la Unió, tant la 

igualtat, com la no discriminació com, específicament, la igualtat entre dones i homes.  

 

En l’Estat espanyol, la Constitució estableix en l’article 14 la igualtat com a valor superior de 

l’ordenament jurídic, i es projecta amb una eficàcia transcendent de manera tal que les 

situacions de desigualtat esdevenen incompatibles amb l’ordre de valors que la Constitució 

proclama. A més, l’article 9.2, compromet als poders públics a promoure les condicions perquè 

la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siga real i efectiva, remoure els obstacles 

que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania en la 

vida política, econòmica, cultural i social. 

 

Un important referent en matèria d’igualtat en l’àmbit estatal és la Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que parteix precisament dels articles abans 

esmentats 14 i 9.2 de la Constitució Espanyola. En la mateixa línia, la norma recull els avanços 

relatius al principi jurídic universal de la igualtat entre dones i homes, que es recullen tant en els 

Tractats Internacionals com en les Conferències Mundials de la Dona de les Nacions Unides, així 

com en la normativa europea. Com es recull en el primer article “... Aquesta Llei té per objecte 

fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en particular 

mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona, qualsevol que siga la seua circumstància 

o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment en les esferes política, civil, 
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laboral, econòmica, social i cultural per a, en el desenvolupament dels articles 9.2 i 14 de la 

Constitució, una societat més democràtica, més justa i més solidària. 2. A aquests efectes, la Llei 

estableix principis d’actuació dels poders públics, regula drets i deures de les persones físiques i 

jurídiques, tant públiques com privades, i preveu mesures destinades a eliminar i corregir en els 

sectors públic i privat qualsevol forma de discriminació per raó de sexe”.  

 

A la Comunitat Valenciana l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en clara 

consonància amb el que s’estableix en la normativa europea i en la Constitució, determina en 

l'article 2 que correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, promoure les 

condicions perquè la igualtat de la ciutadania i els grups en què s’integren siguen reals i 

efectives, i eliminar els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud. En l’article 10 

disposa que l’actuació de la Generalitat se centrarà principalment, entre d’altres, en la igualtat 

de drets d’homes i dones en tots els àmbits, i en particular en matèria d’ocupació i treball. I en 

l’article 11 estableix que la Generalitat vetlarà perquè les dones i els homes puguen participar 

plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i en 

igualtat de condicions, i garantirà la compatibilitat de la vida familiar i laboral.  

 

En conseqüència, la Generalitat va aprovar la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la Igualtat entre 

dones i homes, que estableix les mesures que permeten l’exercici dels drets i llibertats humanes 

sobre la base de la igualtat de gènere amb la fi última d’eliminar la discriminació entre homes i 

dones en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. En l’article 4 estableix, entre els principis rectors 

de l’acció administrativa, l’obligació dels poders públics valencians d’adoptar mesures 

apropiades per a modificar els patrons socioculturals de conducta assignats en funció del gènere 

i mesures que responguen a la transversalitat de gènere.  

 

A l’estipulat en aquesta llei se suma amb posterioritat el títol II de la Llei 4/2012, de 15 d’octubre, 

per la qual s’aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana, i, finalment, la Llei 

6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014, que 

estableix l’obligació d’incorporar al procés d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat un 

informe d’avaluació d’impacte de gènere, informe l’elaboració del qual s’impulsa i coordina per 

una comissió creada a aquest efecte pel Consell mitjançant el Decret 154/2014, de 26 de 

setembre, com un òrgan col·legiat assessor específic, de participació administrativa, en el qual 

estan representades totes les conselleries, així com els organismes autònoms i entitats que pel 

seu objecte poden tindre impacte en la igualtat de gènere a través de les seues actuacions, la fi 
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de les quals és impulsar que els pressupostos de la Generalitat siguen un element actiu en la 

consecució de l’objectiu de la igualtat entre dones i homes. 

 

1.2. Instruments per a la igualtat de gènere 

 

Amb la finalitat d’avançar en l’aplicació del principi d’igualtat i acomplir la normativa que el 

desenvolupa s’ha anat posant en marxa diverses accions per part de les institucions europees, 

nacionals i valencianes, que reflecteixen un important esforç per garantir el dret de les persones 

a no patir discriminació per raó de sexe. Aquest esforç es materialitza, fonamentalment, a través 

de tres vies d’intervenció: 

 

1. El desenvolupament del principi d’igualtat eliminant en l’ordenament jurídic les 

discriminacions per raó de sexe. 

 

2. Accions positives consistents en mesures específiques d’intervenció per a corregir situacions 

paleses de desigualtat de fet, que actuen sobre les barreres socials que dificulten la igualtat 

entre les persones. Aquestes mesures tenen un caràcter temporal perquè són aplicables 

únicament mentre persistisca la situació concreta de desigualtat de la dona al fet que es pretén 

fer front. 

 

3. L’aplicació de la mainstraeming de gènere o transversalitat del principi d’igualtat. Aquest 

principi suposa la integració dels objectius d’igualtat en l’elaboració, implementació i avaluació 

de les polítiques públiques, és a dir, la integració de la perspectiva de gènere en l’agenda 

principal, de manera que siga possible detectar les desigualtats entre dones i homes i reorientar 

les actuacions cap als objectius d’igualtat. Es tracta d’una estratègia complementària a les 

accions específiques dirigides a les dones que intenta contrarestar els efectes de desigualtat que 

puguen produir les polítiques públiques.  

 

Malgrat els esforços realitzats i dels progressos continus, la igualtat entre dones i homes 

continua sent una assignatura pendent i s’està molt lluny d’aconseguir-la, en particular en 

àmbits com la participació en el mercat laboral, en les atencions, la independència econòmica, 

les retribucions i pensions, la presència en llocs de presa de decisions o la lluita contra la 

violència sexista.  
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A fi de continuar avançant la Unió Europea va posar en marxa l’acció “Compromís Estratègic per 

a la igualtat entre dones i homes 2016-2019”, donant continuïtat a la qual va iniciar en el període 

2010-2015.   

En l’àmbit de l’Estat, el Pla estratègic d’igualtat d’oportunitats 2014-2016, actualment en revisió 

i actualització, respon al compromís del Govern d’Espanya amb la igualtat efectiva de dones i 

homes i és l’instrument a través del qual defineix, en els àmbits competència de l’Estat, els 

objectius i mesures prioritaris per a eliminar la discriminació per raó de sexe i avançar en la 

igualtat. 

A la Comunitat Valenciana, la plena i efectiva igualtat d’oportunitats entre dones i homes, és un 

objectiu prioritari i irrenunciable del Consell, tal com queda plasmat en el Document de Bases i 

Elements Orientadors per a la Transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana 

(o Document d’Elx), i en l’Acord del Botànic que concreta les línies d’intervenció i les propostes. 

El primer d’aquests, aprovat per Acord del Consell de 15 d’abril de 2016, contempla el principi 

d’igualtat com una estratègia transversal, de manera que les polítiques públiques que es 

dissenyen en l’àmbit econòmic hauran de tindre-ho en compte, per a evitar la ruptura social al 

nostre territori, ja que la crisi de model econòmic ha agreujat les desigualtats socials i la 

discriminació de gènere, generant una societat més polaritzada. Així doncs, les polítiques 

públiques hauran de combinar la inversió i la transformació tecnològica i ecològica de 

l’economia amb polítiques inclusives amb perspectiva de gènere. La igualtat de gènere ha 

d’impregnar transversalment les polítiques que es duguen a terme, tant per motius d’equitat 

com d’eficiència econòmica, atés que la diferenciació de rols de gènere, tant en la llar com en 

l’ocupació, és un obstacle per a aconseguir una societat més justa, inclusiva i cohesionada i, 

alhora, impedeix l’aprofitament òptim de les capacitats potencials del conjunt de la població. 

En aquest sentit, la Generalitat ve desenvolupant una important tasca tant per a promoure i 

consolidar la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, aplicant mesures i instruments 

jurídics, polítics, econòmics i socials, com per a derrocar els obstacles que encara persisteixen.  

En l’àmbit de l’ocupació pública un d’aquests instruments ho constitueixen els Plans d’igualtat 

d’oportunitats, jurídicament fonamentat en l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei 10/2010, 

de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana i el posterior text refós de la 

Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic de 2015. En aquesta línia, el 10 de març de 2017, el 

Consell va aprovar el II Pla d’igualtat que el seu objectiu general és aconseguir la igualtat efectiva 
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en l’ocupació pública mitjançant la promoció, l’enfortiment i el desenvolupament de la plena 

igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i l’eliminació de tota discriminació, directa 

o indirecta, per raó de sexe en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. El Pla presenta un 

total de 72 mesures amb les quals es pretenen aconseguir deu objectius en el si d’una política 

integral que convertisca a l’Administració valenciana en un exemple d’igualtat.  

 

Així mateix, l’aplicació i el seguiment de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la 

igualtat entre dones i homes, ens dóna una mesura de l’avanç i progrés en l’eliminació de la 

discriminació de gènere a la Comunitat Valenciana.  Aquesta llei obliga tant a la ciutadania com 

als poders públics. En aquest últim cas, el seu compliment es materialitza en les actuacions que, 

en exercici de les seues competències, desenvolupen els diferents departaments del Consell 

amb la col·laboració de les unitats d’igualtat de cadascun d’aquests i sota la coordinació de la 

Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. L’apartat 3 

d’aquest informe es destina a recollir els avanços que han suposat en 2017 l’aplicació d’aquesta 

llei.  

 

En la mateixa línia, les unitats d’igualtat van ser creades en 2015 amb la finalitat d’incorporar la 

perspectiva de gènere a les decisions dels departaments del Consell i vigilar que hi haja una 

aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes. Entre les seues funcions està 

supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l’elaboració 

dels pressupostos.  

 

 Un altre d’aquests instruments és l’elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere. És 

alguna cosa relativament recent; es daten les primeres experiències nacionals, que comencen 

de forma tímida i puntual, a la fi del segle passat. En el cas de la Generalitat, es comencen a fer 

els primers passos en aquest sentit amb els Pressupostos de 2015, en un intent d’avançar en el 

pressupost amb enfocament de gènere, que permeta continuar progressant en l’objectiu 

d’igualtat de gènere en les polítiques públiques d’ingressos i despeses de la Generalitat. A aquest 

efecte es fomenta l’elaboració, amb perspectiva de gènere, dels avantprojectes dels estats 

d’ingressos i de despeses en les diverses conselleries i, si escau, de recursos i dotacions de les 

entitats del sector públic de la Generalitat. 

 

En aquest marc, la integració de la perspectiva de gènere en els pressupostos suposa avaluar-

los tenint en compte les desigualtats entre sexes i reassignar els recursos d’una manera més 

equilibrada si fóra necessari. El pressupost públic es converteix així en un instrument fonamental 
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per a aplicar la transversalitat de gènere a les polítiques generals, a més d’aplicar mesures 

específiques que corregisquen les situacions de desigualtat en determinats àmbits i els seus 

efectes. 

1.3. L’Informe d’impacte de gènere en els Pressupostos de la Generalitat per a 2019 

 

En el context de tot l’esmentat anteriorment, l’informe d’impacte de gènere en els pressupostos 

de la Generalitat és un dels exponents del compromís del Consell amb la igualtat entre dones i 

homes que ve elaborant-se per la Generalitat des del Pressupost de 2015. La integració de 

l’enfocament de gènere en els pressupostos de la Comunitat Valenciana permet posar l’accent 

en l’anàlisi de l’impacte de les polítiques en dones i homes amb la finalitat de facilitar i promoure 

la igualtat entre sexes.  

 

Així doncs, un any més es presenta l’Informe d’Impacte de gènere en els pressupostos de la 

Generalitat per a 2019, en compliment de la disposició addicional trenta-tresena de la Llei 

6/2013, de 26 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014, que obliga 

a incorporar al procés d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat un informe d’avaluació 

d’impacte de gènere. Un document que acompanya al projecte de la Llei de pressupostos de la 

Generalitat 2019, i la realització dels quals correspon a la Direcció General de Pressupostos en 

els termes que determina la ja referida comissió creada mitjançant el Decret 154/2014, de 26 

de setembre, del Consell, segons les funcions que té atribuïdes. 

 

Amb tal finalitat, al llarg d’enguany 2018, aquesta comissió ha mantingut una sèrie de reunions 

que han permés fixar l’estructura i el pla de treball per a l’elaboració de l’Informe i ha creat un 

grup de treball al seu si, les propostes del qual entorn del referit informe d’impacte van ser 

debatudes i aprovades per aquesta, i va culminar en unes instruccions de la Direcció General de 

Pressupostos. 

 

Com a conseqüència d’això, el contingut de l’Informe que acompanyarà al projecte de Llei de 

pressupostos per a 2019 és diferent del d’anys anteriors, en un intent per millorar el seu abast i 

contingut.  

 

Així, l’Informe s’amplia amb dos nous apartats: un de diagnòstic (capítol 2), que analitza la 

situació en matèria d’igualtat a la Comunitat Valenciana, i un altre, d’avaluació (capítol 3), que 

inclou els resultats de l’aplicació de la normativa de la Generalitat en aquesta matèria (Llei 

9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes).  
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En el capítol 4, en una línia similar a la de l’informe d’impacte del pressupost anterior, s’analitza 

la composició per sexe de l’ocupació en la Generalitat Valenciana, i s’utilitza com a instrument 

central de mesura l’índex de presència relativa d’homes i dones. 

 

Finalment, el capítol 5 es destina a l’anàlisi de l’impacte de gènere dels programes 

pressupostaris. A fi de facilitar la comprensió i anàlisi del contingut d’aquest capítol, aquest 

s’estructura per a cada Secció pressupostària, i inclou una síntesi de l’anàlisi de l’impacte estimat 

elaborat per les unitats d’igualtat de cada conselleria en coordinació i cooperació amb les 

corresponents direccions generals.  

 

Aquest és sens dubte el nucli central de l’informe, i per a aquest exercici, ha sigut objecte 

d’alguns canvis, fruit dels debats i acords duts a terme en el si de la Comissió de l’Informe 

d’impacte de gènere en els pressupostos 2019 de la Generalitat.  

 

Així, per a reforçar la integració de la perspectiva de gènere en el pressupost i millorar el 

seguiment i l’avaluació de resultats, els objectius i indicadors amb rellevància en matèria de 

gènere que es recullen en l’Informe, estan integrats en les fitxes pressupostàries FP4 de cada 

programa pressupostari, tant entre els objectius i línies d’actuació com en els annexos 

d’indicadors, i en les memòries d’actuacions corresponents a les entitats del sector públic.  

 

Igualment, i a fi d’avançar en la incorporació de la transversalitat del principi d’igualtat de gènere 

en les polítiques públiques de la Generalitat, s’estableixen per primera vegada objectius i 

indicadors específics comuns per a totes les seccions pressupostàries, a través dels programes 

de direcció i serveis generals. 
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CAPÍTOL 2. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ EN MATÈRIA D'IGUALTAT A LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

El segon capítol de l'Informe d'impacte de gènere té per objecte realitzar un diagnòstic sobre la 

igualtat efectiva entre dones i homes existent en l'actualitat, en l'àmbit de la Comunitat 

Valenciana, a fi d'inserir la perspectiva de les desigualtats de gènere en la planificació i 

elaboració del pressupost de la Generalitat. 

 

Aquest estudi s'ha dut a terme mitjançant una sèrie d'indicadors distribuïts en les següents 

àrees: demografia, poder i presa de decisions, educació, violència de gènere, ocupació, salut i 

hàbits de vida, i qualitat de vida.  

 

Els indicadors seleccionats provenen de diverses fonts d'informació, entre les quals cal destacar 

el Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana; la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives mitjançant la Direcció General de Diversitat Funcional, el Servei de 

Documentació, Publicacions i Estadística Departamental, integrat en la Subdirecció General del 

Gabinet Tècnic de la Sotssecretaria i la Direcció General de l´Institut Valencià de les Dones i per 

la Igualtat de Gènere; l’Institut Nacional d’Estadística; l'Institut de la Dona i per la Igualtat 

d'Oportunitats; el Consell General del Poder Judicial; el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar 

Social, i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  

 

2.1. DEMOGRAFIA 

 

L'apartat dedicat a la demografia inclou com a indicadors l’índex de feminitat per edat, el 

nombre de llars monoparentals, el percentatge de dones estrangeres empadronades a la 

Comunitat Valenciana, el percentatge de dones amb diversitat funcional i el percentatge de 

matrimonis entre dones.  

 

2.1.1. Índex de feminitat per edat 

 
Si analitzem la relació en forma de quocient, expressat en tant per cent, entre el nombre de 

dones i d’homes que conformen la població valenciana per grups d’edat (gràfic 1), el que 

s’observa és que des del tram dels 0 a 4 anys fins al tram dels 50 a 54 anys, encara que la 

tendència és ascendent, el nombre d’homes és superior al de les dones. A partir d’aquest tram 
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(50 a 54 anys), la tendència canvia i el nombre de dones comença a ser superior al d’homes, amb 

una diferència entre dones i homes cada vegada més significativa en cadascun dels trams d’edat. 

Gràfic 1. Índex de feminitat per edat (%) 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 
 

2.1.2. Llars monoparentals 
 

En 2011, de cada 1.000 llars, 50,7 són llars monoparentals (gràfic 2), situació que ha patit un 

increment des de les primeres dades que es tenen registrades, de 1991, on, de cada 1.000 llars, 

11,4 eren monoparentals. 

 

D’aquest 50,7 ‰, en el 79,8 % dels casos són llars monomarentals, un percentatge que en els 

darrers anys dels quals es tenen dades, encara que amb un lleuger descens, s’ha mantingut 

similar (78,6 % en 2001 i 86,7 % en 1991), una tendència que s’ha trencat després de 2001, quan 

les dades de llars en què la persona principal és l’home comencen a incrementar-se. 

 

Gràfic 2. Percentatge de llars monoparentals 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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2.1.3. Població estrangera empadronada segons el sexe 

 
Segons els dades del Portal Estadístic de la Generalitat, el percentatge de dones estrangeres 

empadronades en la Comunitat Valenciana sobre el total de persones estrangeres 

empadronades, s'ha incrementat lleugerament des del primer any del qual es tenen dades, 

passant d’un 46,27% en 2002 a un 49,25% en 2017 (gràfic 3).  

 

Aquest increment del percentatge de dones, es produeix paral·lelament al descens en el nombre 

absolut de persones estrangeres a la Comunitat Valenciana, que passa de les 847.339 l’any 2008 

a les 642.380 de l’any 2017. 

 

Gràfic 3. Percentatge de dones estrangeres empadronades 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

2.1.4. Persones amb diversitat funcional 

 

En dades de 2016, un 6,48 % de la població valenciana té algun tipus de diversitat funcional i 

disposa de certificat de discapacitat; d’aquest 6,48 %, el 50,47 % són dones i el 49,53 % són 

homes. 

 
D’altra banda, en fer aquesta anàlisi per trams d’edat (gràfic 4), el que s’observa és que el 

percentatge de dones respecte del d’homes segueix una tendència en augment en la mesura 

que s’incrementa l’edat, enfront de la tendència en descens que es pot observar per al cas dels 

homes. Més concretament, es troba un 36,08 % de dones enfront d’un 63,92 % d’homes en el 

tram dels 0 a 15 anys; un 45,01 % de dones enfront d’un 54,99 % d’homes en el tram dels 16 als 

64 anys, i un 57,87 % de dones enfront d’un 42,13 % d’homes en els trams de les persones 

majors de 65 anys. 
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Gràfic 4. Percentatge de persones amb algun tipus de diversitat funcional per sexe i edat 

 

Font de les dades: D. G. de Diversitat Funcional. Juny 2018. 
 

 

 

2.1.5. Matrimonis de persones del mateix sexe 

 

En analitzar les dades en relació als matrimonis entre persones del mateix sexe (gràfic 5), 

mostren una tendència ascendent tant per al cas de matrimonis entre dones com entre homes. 

Més concretament, les dades mostren una lleugera superioritat en el cas dels matrimonis entre 

homes enfront dels matrimonis entre dones fins a 2016, quan les dades s’igualen. 

 

Gràfic 5. Matrimonis entre persones del mateix sexe 

 

Font de les dades: INE. Juny 2018. 
 

 

 

 

De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys Persones majors de 65 anys

0

10

20

30

40

50

60

70

%DONES %HOMES

2013 2014 2015 2016

0

50

100

150

200

250

300

Matrimonis entre dones Matrimonis entre homes

 



 

15 

 

2.2. PODER I PRESA DE DECISIONS 

 

En l’epígraf de poder i presa de decisions, els indicadors utilitzats són el nombre d’alcaldesses, 

el percentatge de dones en el Consell i el percentatge de feminitat en les Corts Valencianes. 

 

2.2.1. Nombre d’alcaldesses 

 

La Comunitat Valenciana mostra un nombre major de dones que accedeixen a alcaldies durant 

el període comprés entre 2003 i 2015 respecte de la mitjana estatal. Mentre que l’any 2003 la 

dada era idèntica (12,6), les últimes dades arreplegades en l’any 2015 reflecteixen un augment 

de gairebé tres punts percentuals en el nombre d’alcaldesses (22,0) respecte a la mitjana de 

l’Estat (19,1). 

 

Gràfic 6. Percentatge d’alcaldesses 

 

Font de les dades: Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats. Juny 2018. 
 

 

2.2.2. Distribució dels membres del Consell de la GVA 

 

Tradicionalment, les dones han sigut les encarregades de dur a terme les tasques relacionades 

amb el treball domèstic i amb l’atenció, mentre que l’àmbit públic, d’accés restringit per a les 

dones, ha sigut on els homes s’han desenvolupat en tots els aspectes. Aquesta assignació 

cultural i social de les tasques en funció del sexe de les persones ha sigut decisiva a l’hora que 
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les dones pogueren i puguen participar activament en igualtat en els processos de presa de 

decisions. 

 

Si analitzem la distribució dels membres del Consell de la Generalitat Valenciana des del període 

preautonòmic fins a l’actual legislatura (gràfic 7), es pot observar com el percentatge de dones 

en el Consell augmenta en cadascuna de les legislatures, excepte en la primera i la segona, en 

què no hi havia cap dona. 

 

Gràfic 7. Distribució dels membres del Consell de la Generalitat Valenciana 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

Tot i que les dades mostren una tendència a l’alça, en comparar el percentatge de dones amb el 

d’homes, s’observa com el nombre d’homes ha sigut molt superior al de dones des del període 

preautonòmic -en què el percentatge de dones era d’un 5,9 % enfront del 94,1 % d’homes - fins 

a la setena legislatura, en què es troba un 29,95 % de dones enfront d’un 70,05 % d’homes. 

 

A partir de la huitena legislatura les dades comencen a mostrar una distribució quasi paritària 

dels membres del Consell, amb un 39,5 % de conselleres i un 60,5 % de consellers. I, finalment, 

en l’actual legislatura, s’observa un canvi de tendència, ja que, per primera vegada des del 

període preautonòmic, és superior el nombre de conselleres respecte del de consellers - 55,6 % 

i 44,4 %, respectivament-. 
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2.2.3. Percentatge de feminitat en les Corts Valencianes 

 
Si analitzem el percentatge de feminitat en les Corts Valencianes (gràfic 8), tal com ocorre amb 

la distribució dels membres del Consell, s’observa una tendència generalment a l’alça en 

cadascuna de les legislatures, ja que passa d’un 6,7 % en 1983 a un 44,4 % en 2015. 

 

Gràfic 8. Percentatge de feminitat en les Corts Valencianes 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 
 

2.3. EDUCACIÓ 
 
En l’apartat dedicat a educació s’analitza el nivell de formació per sexe, el percentatge d’abandó 

prematur de l’ensenyament per sexe i el percentatge de dones i homes que van acabar els 

estudis per titularitat del centre i branca d’estudi. 

 
 
2.3.1. Nivell de formació de la població de setze anys o més 
 
Si analitzem l’evolució del nivell de formació de la població (gràfic 9), s’observa com el 

percentatge de persones analfabetes es manté similar amb el pas del temps, i que és 

lleugerament superior el percentatge de dones enfront del d’homes en els períodes analitzats 

(2005, 2010 i 2017). 

 
En relació amb els estudis primaris, la situació és similar a l’anterior, encara que amb uns 

percentatges notablement més alts que els percentatges de persones analfabetes. Es pot 

observar un lleuger descens, amb el pas del temps, del percentatge tant de dones com d’homes 

amb un nivell de formació d’estudis primaris, tendència que s’inverteix en la resta de nivells de 

formació superiors, la qual cosa mostra com, en general, amb el pas del temps, el nivell de 

formació de la població ha augmentat. 
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Si analitzem les dades registrades de les persones amb estudis primaris de manera desagregada 

per sexe, és important destacar que tant en 2005 com en 2010 i 2017 el percentatge de dones 

és superior al d’homes amb aquest nivell de formació. 

 

Per al cas de persones amb estudis secundaris de primera etapa i les persones amb estudis 

secundaris de segona etapa la situació és similar entre dones i homes al llarg del temps 

(columnes tres i quatre dels anys 2005, 2010 i 2017 del Gràfic 9). El primer que s’observa, és el 

major percentatge d’homes que de dones amb aquests nivells de formació als tres períodes 

analitzats; uns percentatges que, a més a més, amb el pas del temps, mostren una tendència 

ascendent tant per al cas de les dones com per al cas dels homes, sent destacable l’augment que 

s’observa per al cas dels homes amb estudis secundaris de primera etapa de 2010 a 2017, 

passant d’un 29,45% a un 36,77%; augment que, encara que també es produeix per al cas de les 

dones, no és tant significatiu. 

 

Finalment, les dades en relació amb els percentatges de dones i d’homes amb estudis 

universitaris i similars mostren una tendència a l’alça per a ambdós casos. En aquest cas en 

concret, és important destacar el fet que, amb el pas del temps, el percentatge de dones amb 

estudis universitaris i similars augmenta, de manera que passa a ser superior al d’homes amb 

aquest nivell de formació. Més concretament, es passa d’un 20 % de dones enfront d’un 21,64 % 

d’homes amb aquest nivell de formació en 2005, a un 27,19 % de dones enfront d’un 24,98 % 

d’homes amb estudis universitaris o similars en 2017. 

 
Gràfic 9. Nivell de formació de la població de setze anys o més per sexe 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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2.3.2. Percentatge d’abandó prematur de l’ensenyament 

 

Aquest indicador expressa la proporció de població entre 18 i 24 anys que ha aconseguit un 

nivell educatiu igual o menor al primer cicle d’ensenyament de secundària i no segueix cap tipus 

d’ensenyament o formació. 

 

Si comparem el percentatge d’abandó prematur de l’ensenyament entre dones i homes des de 

2005 fins a 2017 (gràfic 10), el que s’observa és que tant el percentatge de dones com el d’homes 

ha anat en descens progressivament, tot i que el percentatge d’homes és, durant tot el període 

analitzat, notablement superior al de dones. Les dades corresponents a l’any 2017 mostren un 

abandó prematur del 24,9 % en el cas dels homes i del 15,4 % en les dones. 

 

Gràfic 10. Percentatge d’abandó prematur de l’ensenyament per sexe 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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els matriculats en la branca d’Humanitats i Ciències Socials, el 57,54 % són dones, mentre que 

entre els alumnats matriculats en la branca de Ciència i Tecnologia, el 48,88 % són dones. A més 

a més, és destacable en el cas dels centres privats que en l’opció de Batxillerat sense modalitat, 

el 51,23 % d’alumnes matriculats són dones. 

 

Gràfic 11. Percentatge de dones que van acabar Batxillerat per titularitat del centre i branca 

d’estudi 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

Gràfic 12. Percentatge d’homes que van acabar Batxillerat per titularitat del centre i branca 

d’estudi 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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Després d’analitzar les dades dels alumnes que van acabar cicles formatius d’FP per titularitat 

del centre i branca d’estudi (gràfic 13), les dades mostren com entre els alumnes que van acabar 

cicles formatius de grau mitjà en els centres públics i en els centres privats, un 45,64 % i un 

55,83 %, respectivament, són dones. 

 

Per al cas dels alumnes que van acabar cicles formatius de grau superior, la situació és similar: 

en els centres públics, el 52,16 % són dones, i en els centres privats, el 58,02 % també són dones. 

 

 

Gràfic 13. Percentatge de dones que van acabar cicles formatius d’FP per titularitat del centre i 

branca d’estudi 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

Gràfic 14. Percentatge d’homes que van acabar cicles formatius d’FP per titularitat del centre i 

branca d’estudi 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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Finalment, les dades registrades en relació amb els alumnes que van acabar estudis universitaris 

per tipus d’estudi (gràfic 15), mostren que el 58,80 % dels alumnes que van finalitzar els estudis 

de grau són dones, i en el cas dels alumnes que van finalitzar estudis de màster oficial, el 

percentatge de dones és del 59,01 %. 

 

 

Gràfic 15. Persones que van acabar estudis universitaris per tipus d’estudi i per sexe 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

2.4. VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

Pel que fa a la violència de gènere, l’estudi realitzat tracta el nombre de denúncies, d’homes 

condemnats per violència de gènere i de víctimes mortals.  

 

2.4.1. Denúncies per violència de gènere 

 

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, el nombre de denúncies interposades 

per violència de gènere en el conjunt del territori espanyol continua creixent. Així, en 2013, es 
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A la Comunitat Valenciana han sigut interposades 22.727 denúncies en 2017, 3.296 denúncies 

més que l’any passat, xifra que representa un 17 % més, i un 31 % més que en 2015. 
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Gràfic 16. Nombre de denúncies per violència de gènere (2012-2017) 

 

Font de les dades: Consell General del Poder Judicial. Juny 2018. 
 

 

2.4.2. Homes condemnats per violència de gènere 

 

Quant a les penes per violència de gènere, en l’àmbit estatal, les xifres d’homes condemnats per 

aquest motiu continuen augmentant durant els últims anys, i passen d’un total de 14.671 en 

2011 a 16.795 condemnats en 2017. A la Comunitat Valenciana, l’any 2017 ha suposat un 5,5 % 

(2.638 homes) més en relació als condemnats per aquesta violència respecte a l’any 2016.  

 

2.4.3. Víctimes mortals per violència gènere 

 

Segons les dades del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, a Espanya, el nombre de 

dones mortes per violència de gènere l’any 2017 va arribar a 51 víctimes, situació que suposa un 

augment en les xifres de 2016 d’un 11,76 %, si bé es tractaria del primer creixement d’aquesta 

xifra des de l’any 2011. A la Comunitat Valenciana van ser assassinades 8 dones en 2017, un 33 % 

més que l’any 2016; no obstant això, aquest percentatge suposa un 27 % menys que l’any 2015. 
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Gràfic 17. Víctimes mortals per violència de gènere 

 

Font de les dades: Delegació del Govern per a la Violència de gènere. Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Juny 2018. 
 

 

2.5. OCUPACIÓ 

 

En referència a l’ocupació, s’analitza per sexe la taxa d’activitat, la taxa d’ocupació, la taxa de 

desocupació, les prestacions de maternitat i paternitat i el guany mitjà segons edat i segons 

ocupació.  

 

2.5.1. Persones actives per grups d’edat 

 

En primer lloc, la població econòmicament activa comprén totes les persones de setze o més 

anys que durant la setmana de referència satisfan les condicions necessàries per a ser incloses 

entre les persones ocupades o desocupades. És a dir, es considera com a població activa el 

subconjunt de persones de setze o més anys que, en un període de referència donat, treballa en 

la producció de béns i serveis econòmics, o que estan disponibles i fan gestions per a incorporar-

se al mercat laboral. 

 

En dades de 2017, la taxa d’activitat total de les dones per grups d’edat és un 6,86 % inferior a la 

dels homes; la major diferència entre dones i homes es troba en la franja d’edat entre setze i 

dènou anys, on només el 39,68 % de dones està en situació activa. 
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Gràfic 18. Percentatge de dones i homes actius per grups d’edat 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

2.5.2. Persones actives per nivell de formació assolit 

 

El nivell d’activitat a la Comunitat Valenciana és major en còmput general per part dels homes, 

si bé, tenint en compte el nivell de formació, el diferencial per sexe es redueix a mesura que 

s’incrementa la formació de les dones. És a dir, es passa del 61,39 % d’activitat en homes i 

38,61 % en dones amb un nivell d’estudis d’Educació Secundària (1r cicle) al 52,15 % de dones 

actives amb un nivell d’estudis superiors, realitat que mostra un increment de la taxa d’activitat 

de les dones actives amb estudis superiors d’un 13,54 %. 

 

2.5.3. Evolució de la taxa d’activitat per grups d’edat 

 

En 2017, la taxa d’activitat de les dones valencianes ha sigut superior a la mitjana estatal en un 

2,1 %. A més a més, respecte a l’any 2016, la taxa d’activitat de les dones valencianes ha crescut 

percentualment un 1,9 % enfront del creixement produït al conjunt d’Espanya, on ha descendit 

un 0,4 %. 

 

El grup d’edat entre els 25 i els 54 anys es manté, com en anys anteriors, amb la taxa d’activitat 

més alta, amb un 81,6 %. Els grups d’edat amb menys dones actives són els compresos entre els 

16 i 19 anys (16,2 %) i les dones majors de 55 anys (20,6 %). 
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2.5.4. Persones ocupades per grups d’edat 

 
La població ocupada és la formada per totes les persones de setze anys o més que durant la 

setmana de referència han tingut un treball per compte d’altri o han exercit una activitat per 

compte propi. La taxa d’ocupació per grups d’edat està determinada pel quocient entre el 

nombre de persones ocupades de cada franja d’edat i la població corresponent a l’interval. 

 
A la Comunitat Valenciana, les xifres més altes de dones ocupades per edat l’any 2017 són d’un 

49,65 % per a les dones entre 20 i 24 anys i d’un 47,55 % per a les dones entre 25 i 34 anys. Per 

últim, la taxa d’ocupació més baixa de dones per edat és la de les dones entre els 16 i els 19 anys, 

amb només un 38,46 % d’ocupació. 

 
Si analitzem les dades de 2017, s’observa com en totes les franges d’edat el percentatge d’homes 

ocupats a la Comunitat Valenciana supera el de les dones; no obstant això, la xifra diferencial es 

fa més gran dels 25 als 54 anys, amb un 14,05 % més d’homes ocupats, i a partir dels 55 anys 

amb un 8,02  % d’homes ocupats més que de dones ocupades. 

 
2.5.5. Persones ocupades per nivell de formació assolit 

 
La taxa d’ocupació per nivell de formació assolit a la Comunitat Valenciana en 2017 (gràfic 19) ha 

sigut del 51,23 % per a les dones amb estudis en educació superior, més que en el cas dels homes 

(48,77 %). A grans trets, se situa quasi en la mateixa tendència a escala autonòmica i estatal. El 

factor que es repeteix és l’increment de l’ocupació de les dones a mesura que tenen un nivell 

d’estudis més elevat. 

 

Gràfic 19. Persones ocupades per nivell de formació assolit i per sexe 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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2.5.6. Persones ocupades per sector econòmic 

 

D’entrada, la taxa d’ocupació de les dones valencianes en 2017 en tots els sectors ha sigut inferior 

a la dels homes en un 0,41 %. 

 

Quant a la taxa d’ocupació de les dones per sector econòmic a la Comunitat Valenciana en 2017, 

la tendència global no canvia en comparació amb 2016. S’observa com, per exemple, el sector 

de la construcció obté la taxa més baixa de dones ocupades en un sector, amb una representació 

de només un 7,41 %. D’altra banda, en el sector serveis les dones representen un 53,74 %; aquest 

és l’únic sector en què les dones se situen al capdavant, per damunt de les xifres dels homes. 

Finalment, els sectors de la indústria i l’agricultura obtenen un 26,36 % i un 20,84 % de dones 

ocupades, respectivament, la qual cosa mostra també la poca presència de dones en sectors 

tradicionalment masculinitzats. 

 

Gràfic 20. Persones ocupades per sector econòmic i per sexe en 2017 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

2.5.7. Persones ocupades per situació professional 

 

En 2017, l’ocupació de les dones valencianes en el sector de les cooperatives constitueix la taxa 

més baixa respecte dels sectors professionals d'ocupació, en què només es troba un 27 % de 

dones, i només un 33,26 % són ocupadores. 

 

La taxa més alta de dones s’extrau de les que treballen per compte propi com a ajuda familiar 

(56,36 %), seguida de la taxa de dones assalariades del sector públic (54,36 %). 
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2.5.8. Persones ocupades per tipus de jornada 

 

Quant a l’ocupació de les dones valencianes en funció del tipus de jornada laboral -a temps 

parcial o a temps complet-, les dades de 2017 mostren que el 27,50 % de les dones treballaven 

a jornada parcial, i un 72,50 % ho feien a jornada completa (gràfic 21). En analitzar les dades dels 

homes (gràfic 22), observem que en el cas de la dona el percentatge de dones que treballen a 

temps parcial (27,5%) és molt superior al d'homes (9%). 

 

Gràfic 21. Percentatge de dones ocupades per tipus de jornada 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

Gràfic 22. Percentatge d’homes ocupats per tipus de jornada 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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2.5.9. Evolució de la taxa de desocupació per grups d’edat 

 

Les persones aturades són les que tenen setze o més anys i que durant la setmana de referència 

estan desocupades, però es troben disponibles per a treballar i cerquen activament ocupació. La 

taxa de desocupació mesura la relació per quocient entre el nombre de persones desocupades 

de cada grup d’edat pel total de persones de l’esmentat grup. 

 

Per començar, l’evolució de la taxa de desocupació ha decrescut des de l’any 2013, ja que ha 

disminuït un 9 % fins a l’any 2017. En darrer lloc, focalitzant l’anàlisi en els últims anys (2016-

2017), la desocupació ha baixat més en els grups d’edats més joves. Així, en els grups d’edat dels 

16 als 19 anys i dels 20 als 24 ha disminuït la taxa de desocupació de les dones respecte a l’any 

2016 en un 11,4 % i un 6,4 %. 

 

Per concloure, s’ha analitzat com la baixada de la desocupació afecta les dones més joves, però 

no tant les dones de més edat. 

 

Gràfic 23. Evolució de la taxa de desocupació de les dones per grups d’edat 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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A escala estatal, s’observa com els permisos de maternitat han disminuït respecte a l’any 2016. 

En la distribució per sexe es visualitza també com són les mares les que gaudeixen quasi de 
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La Comunitat Valenciana també ha patit una disminució d’un 3,54 % pel que fa als permisos de 

maternitat respecte al 2016. L’any 2017, els permisos de paternitat només van suposar l’1,4 % 

d’aquestes prestacions. 

 

Gràfic 24. Prestacions de maternitat i paternitat 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

2.5.11. Guany mitjà de treballadores i treballadors segons l’edat 

 

El guany mitjà de treballadores i treballadors indica el total de les percepcions salarials brutes 

anuals en diners efectius. En relació amb l’escletxa salarial, entesa com la diferència salarial 

existent entre dones i homes al realitzar un treball d’igual valor, les dades de 2016 (gràfic 25) 

mostren com des del grup d’edat de menys de 25 anys fins al grup d’edat de persones de 45 a 54 

anys, el guany mitjà dels homes és superior al de les dones; a més, s’observen diferències més 

significatives en els grups d’edat de 35 a 44 anys (25 % de diferència), de 45 a 54 anys (23 % de 

diferència) i de 55 i més anys (23,4 %).  

 

Gràfic 25. Guany mitjà de treballadores i treballadors segons l’edat 

 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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Taula 1 Percepcions anuals brutes en diners efectius (€) 

2016 Diferència (%) Dones Homes 

Totes les edats -22,5 18.349,5 23.672,2 

Menys de 25 anys -22,4 8.562,3 11.031,6 

De 25 a 34 anys -9,8 15.830,8 17.559,2 

De 35 a 44 anys -25,0 17.760,3 23.674,5 

De 45 a 54 anys -23,0 19.946,9 25.901,4 

De 55 i més anys -23,4 21.129,3 27.576,9 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

2.5.12. Guany mitjà anual per treballadores i treballadors segons l’ocupació 

 

Seguint el model CNO-10, de classificació per professions, l’any 2016, les dones directores i 

gerents (1), tècniques i professionals científiques i intel·lectuals (2) i tècniques (3) cobraven un 

17,3 % menys que els homes en el mateix nivell professional; les professions classificades com a 

mitjanes (empleades comptables, administratives, treballadores qualificades del sector agrícola 

o artesanes i treballadores qualificades de les indústries manufactureres) rebien un 26,1 % 

menys que els homes en el mateix nivell professional; per últim, el tercer grup (classificació com 

a baixa) representa l’escletxa salarial més alta, ja que suposa una disminució del sou de les dones 

en contraposició als dels homes en un 37,8 %, factor al qual s’ha d’afegir que es tracta de les 

professions més precàries en el món laboral. 

 

Gràfic 26. Guany mitjà anual per treballadores i treballadors segons l’ocupació 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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Taula 2. Percepcions anuals brutes en diners efectius (€) 

2016 Diferència (%) Dones Homes 

Totes les ocupacions -22,5 18.349,5 23.672,2 

Alta -17,3 27.556,8 33.302,2 

Mitjana -26,1 14.991,7 20.273,6 

Baixa -37,8 11.529,5 18.550,8 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 1 

 

 

2.6. SALUT I HÀBITS DE VIDA 

 

L'apartat dedicat a la salut i hàbits de vida inclou com a indicadors l’esperança de vida en el 

moment del naixement, les principals causes de mort, les interrupcions voluntàries de 

l’embaràs, els casos de VIH per categoria de transmissió i sexe i el percentatge de suïcidis per 

grups d’edat.  

 

2.6.1. Esperança de vida en el moment del naixement 

 

L’esperança de vida en el moment del naixement mostra un desajust de gènere, ja que hi ha una 

major esperança de vida en el cas de les dones entre cinc i sis anys més respecte dels homes a 

la Comunitat Valenciana, una diferència que és major que en el conjunt d’Espanya. Malgrat 

l’increment històric que s’ha produït en l’esperança de vida, aquesta diferència en funció del 

gènere s’ha mantingut invariable en el temps segons les dades corresponents a l’any 2000 i les 

darreres de 2016. 

                                                 
1  Per a la classificació de les ocupacions s’ha utilitzat la CNO-11 a un dígit, agrupades de la manera següent: 

 Alta: inclou els grans grups 1, 2 i 3. 

 Mitjana: inclou els grans grups 4, 5, 6, 7 i 0. 

 Baixa: inclou els grans grups 8 i 9. 

 

 Grans grups de la CNO-11: 

 1. Persones directives i gerents 

 2. Tècniques i professionals científiques i intel·lectuals 

 3. Tècniques, professionals de suport 

 4. Empleades comptables, administratives i altres empleades d’oficina 

 5. Treballadores dels serveis de restauració, personals, protecció i venedores 

 6. Treballadores qualificades en els sectors agrícola, ramader, forestal i pesquer 

 7. Artesanes i treballadores qualificades de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadores d’instal·lacions i maquinària) 

 8. Operadores d’instal·lacions i maquinària, i muntadores 

 9. Ocupacions elementals 

 0. Ocupacions militars 
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2.6.2. Principals causes de mort  

 
Pel que fa a l’esperança de vida, també es troben clares diferències en les principals causes de 

mort entre dones i homes. Mentre que en elles les principals són la psicosi orgànica senil i 

presenil i les malalties cerebrovasculars, en els homes predominen les malalties isquèmiques del 

cor i els càncers de tràquea, bronquis i pulmó. 

 

2.6.3. Interrupcions voluntàries de l’embaràs realitzades per grups d’edat 

 

Quant a la interrupció voluntària de l’embaràs (gràfic 27), no es troben diferències significatives 

en les dades corresponents als diferents grups d’edat en relació amb el conjunt de l’Estat. El grup 

d’edat en què es produeixen la major part d’interrupcions voluntàries de l’embaràs és el dels 25 

a 29 anys, seguit molt de prop pel de 30 a 34 anys. És precís subratllar el descens en el nombre 

d’interrupcions voluntàries de l’embaràs en els grups d’edat més baixos a la Comunitat 

Valenciana. Entre l’any 2015 i el 2016, en les dones menors de 15 anys s’ha passat de 48 a 40 

casos, i en les dones entre 15 i 19 anys, de 922 a 890 casos. 

 

Gràfic 27. Interrupcions voluntàries de l’embaràs realitzades per grups d’edat 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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en què van repuntar. En l’actualitat, les darreres dades corresponents a l’any 2016 marquen un 

7,87 %, similar al 6,82 % registrat en 2010. 

 

2.6.5. Casos de VIH per categoria de transmissió i per sexe 

 

Crida l’atenció una diferència de dos punts percentuals en l’afectació global del VIH en les dones 

valencianes en comparació amb el conjunt de l’Estat (gràfic 28). Un 22,18 % de les persones 

contagiades són dones, entre les quals la principal causa de transmissió és la de mare a la criatura 

a través de l’embaràs. Aquesta causa concreta de transmissió, igualment, troba una diferència 

de gairebé cinc punts percentuals superior a les dades del conjunt de l’Estat. 

 

 

Gràfic 28. Percentatge de casos de VIH per categoria de transmissió i per sexe 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
UDI: persones usuàries de drogues injectades. 
Hemoderivats: persones receptores d’hemoderivats. 
Transfusió: persones receptores de transfusions sanguínies. 
Heterosexual: relacions heterosexuals de risc. 
Altres/NC: altres exposicions de risc, o no consta l’any de diagnòstic. 
 

 

2.6.6. Suïcidis per grups d’edat 

 

Un camp en què es mostren grans variacions tant en funció del gènere com d’ubicació geogràfica 

és el dels suïcidis. En funció de les dades registrades corresponents a l’any 2016, malgrat que els 

casos de dones respecte del total a la Comunitat Valenciana se situa en el 24,11 %, similar a 

l’estatal (25,41 %), hi ha grans diferències en funció del grup d’edat en què es produeixen (gràfic 

29). 
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Entre els grups d’edat en què s’observen unes dades superiors a la mitjana estatal, destaca el 

grup de dones de 70 a 74 anys, en el qual destaca el 45 % registrat (dada més alta en el global 

de grups d’edat) al nostre territori, enfront del 27,36 % del conjunt de l’Estat. Igualment, entre 

les dones entre 50 i 54, anys la Comunitat Valenciana registra unes dades superiors en 10 punts 

percentuals respecte a les estatals, així com entre les dones majors de 85 anys, amb una 

diferència de 8 punts percentuals. 

 

Per contra, són els grups d’edat entre els 30 i els 44 anys en els quals el percentatge femení dels 

casos de suïcidi al nostre territori és remarcablement inferior a la mitjana estatal, que arriba als 

16 punts percentuals de diferència en les dones entre 40 i 44 anys. 

 

Gràfic 29. Nombre de suïcidis per grups d’edat i per sexe 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

2.7. QUALITAT DE VIDA 

 

I, per últim, per a l’estudi de la qualitat de vida s’analitza per sexe el percentatge de 

pensionistes, la pensió mitjana anual de les persones desocupades, la prestació mitjana anual 

de les persones desocupades, les pensions contributives de jubilació i viudetat per sexe i la taxa 

de risc de pobresa.  

 

2.7.1. Pensionistes per grups d’edat 

 

Aquest indicador mesura el nombre de persones que durant l’exercici 2016 han rebut una 
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s’evidencia cap contrast significatiu en funció del gènere, donat que les pensionistes 

constitueixen el 49,87 % del total. 

 

No obstant això, sí que es troben desequilibris en grups d’edat concrets. Per exemple, la xifra de 

dones pensionistes entre 55 i 65 anys és la més baixa en comparació amb la resta d’edats, del 

43,95 %, mentre que els percentatges més alts de dones perceptores de pensions es troben en 

les dones més joves, entre 25 i 35 anys, que arriben al 59,83 % del total de pensionistes en aquest 

interval, i en les dones majors de 75 anys (56,83 %). 

 

2.7.2. Pensió mitjana anual per grups d’edat 

 

Pel que fa a la quantitat mitjana rebuda per aquestes persones pensionistes (gràfic 30), les dades 

sí que apunten a una evident escletxa per raó del gènere. Mentre que la pensió mitjana anual 

rebuda pels homes puja a 15.015 euros anuals, les dones reben una quantitat mitjana de 10.633 

euros, és a dir, existeix un desequilibri de 4.382 euros anuals per l’únic motiu del gènere de la 

persona receptora. 

 

Aquesta escletxa de gènere en matèria de pensions és particularment significativa en el grup 

d’edat entre els 66 i els 75 anys, en què la diferència en termes absoluts arriba als 5.990 euros 

anuals en 2016. 

 

Gràfic 30. Pensió mitjana anual per grups d’edat i per sexe 

 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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Taule 3. Quantitat mitjana que reben les persones pensionistes (€) 

 

2016 Total Homes Dones 

Total 12.830 15.015 10.633 

Menors de 25 anys 4.907 5.081 4.755 

De 25 a 35 anys 4.000 2.785 4.817 

De 36 a 55 anys 7.853 8.013 7.678 

De 56 a 65 anys 14.902 16.852 12.416 

De 66 a 75 anys 15.420 18.114 12.124 

Majors de 75 anys 11.966 14.102 10.344 
Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
 

 

2.7.3. Prestació mitjana anual de les persones desocupades 

 

L’escletxa econòmica en funció del gènere no sembla ser un fenomen reduït al camp de les 

pensions, sinó que es reprodueix també en aquest indicador relatiu a la quantitat mitjana anual 

rebuda per les persones en situació de desocupació. 

 

Les darreres dades arreplegades corresponents a l’any 2016 demostren un desequilibri econòmic 

de 144 euros a la Comunitat Valenciana en benefici de les dones; no obstant això, en l’any 2010, 

el desequilibri era de 882 euros en benefici dels homes (gràfic 31). 

 

Gràfic 31. Prestació mitjana anual rebuda en situació de desocupació per sexe 

 

Font de les dades: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. Juny 2018. 
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2.7.4. Pensions contributives de jubilació i de viudetat per sexe 

 

En l’àmbit de les pensions contributives de jubilació i de viudetat s’observa un innegable impacte 

de gènere tant en funció del nombre total de les pensions com de la quantia econòmica 

corresponent. 

 

Tal com es troba representat en el gràfic, mentre que la majoria de pensions de viudetat són 

atorgades a les dones amb un import mitjà superior a les percebudes pels homes (632 euros 

enfront dels 461 euros en el cas dels homes), les dades corresponents a les pensions de jubilació 

s’inverteixen i reflecteixen una escletxa de gènere de 424 euros. És a dir, els homes perceptors 

de pensions de jubilació a la Comunitat Valenciana reben una quantia mitjana de 1.147 euros, 

mentre que les dones en reben 723, segons les dades corresponents a l’any 2017. 

 

 

Gràfic 32. Import mitjà de les pensions de jubilació i de viudetat per sexe en l’any 2017 

 

Font de les dades: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Juny 2018. 
 

2.7.5. Taxa de risc de pobresa 

 

La taxa de risc de pobresa a la Comunitat Valenciana l’any 2016 va ser del 19,4 % en el cas dels 

homes, enfront del 18,5 % de les dones, una escletxa de gènere negativa de gairebé un punt. 

 

Quant a l’evolució temporal d’aquesta greu problemàtica, és precís apuntar el descens de la taxa 

de risc de pobresa en les dones. Mentre que l’any 2014 un 21,6 % de les dones al nostre territori 

es trobava en situació de risc de pobresa, aquesta dada s’ha reduït en més de dos punts 
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percentuals fins a arribar al 18,5 % corresponent a l’any 2016. En el cas dels homes, la dada 

percentual s’ha mantingut invariable durant aquests anys. 

 

Gràfic 33. Taxa de risc de pobresa per sexe en la Comunitat Valenciana 

 

Font de les dades: INE. Juny 2018. 

 

En conclusió, aquest capítol pretén servir de referència per a fixar els diferents indicadors en 

matèria d'igualtat, amb l’objectiu que els valors s’analitzen al llarg del temps, en futurs informes 

d’impacte de gènere, per tal de valorar-ne el manteniment o bé tindre en compte la inclusió de 

nous indicadors que permeten reflectir de la millor manera possible les desigualtats existents 

en l’àmbit de la Comunitat Valenciana des de la perspectiva de gènere. 
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CAPÍTOL 3. AVALUACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA D’IGUALTAT A LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, determina 

les mesures necessàries dirigides a aconseguir l'exercici dels drets i llibertats humans sobre la 

base de la igualtat de gènere, amb el fi últim d'eliminar la discriminació entre homes i dones en 

l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Aquesta llei conté 51 articles i 5 disposicions, de les quals 

una és addicional, dues són transitòries, una és derogatòria i una final. L'estructura general de 

l'articulat de la llei es troba en l’annex I. 

 

La llei, d'aplicació general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, obliga tant la ciutadania com 

els poders públics. En aquest últim cas, el compliment es materialitza amb l'actuació que en 

l’exercici de les seues competències desenvolupen els diferents departaments del Consell. A 

més, cal tindre en compte que la transversalitat en la manera d’entendre la igualtat s’han 

concretat també a escala estructural. Així, en 2015 es van crear les unitats d’Igualtat en 

cadascuna de les conselleries, que han realitzat una tasca fonamental en l’aplicació d’aquesta 

transversalitat, tant respecte als informes d’impacte de gènere com en la utilització d’un 

llenguatge inclusiu en la revisió dels projectes normatius, i en la seua consideració d’unitats 

estratègiques, d’assessorament en gènere en cada conselleria. Per això, s’han continuat formant 

per mitjà de la formació les unitats d’Igualtat, s’ha avançat en la formació inicial i genèrica 

rebuda en 2016 i se n’ha completat el coneixement en àrees més especialitzades en 2017. En 

aquest sentit, durant 2017 es van impartir les següents accions formatives dirigides a les unitats 

d’Igualtat: un curs formatiu en perspectiva de gènere centrat en el llenguatge inclusiu i informes 

d’impacte de gènere en la normativa i en els pressupostos de la Generalitat Valenciana. 

 

També en matèria d’incorporació de clàusules socials i de gènere en els processos de 

contractació i subvencions s’han fet avanços importants, de manera que es lluita per mitjà 

d’accions positives, també dins de l’actuació administrativa, contra la desigualtat estructural que 

pateixen les dones valencianes, com demostra el diagnòstic efectuat en el capítol primer 

d’aquest informe. Alguns indicadors d’aquestes desigualtats mostren que en 2017 es va donar 

una taxa d’activitat total de les dones un 6,86 % inferior a la dels homes, i amb un percentatge 

de treball a jornada parcial del 27,5 %, i una escletxa salarial, segons percepcions brutes anuals 

corresponents a 2017, del 22,5 %. 

 

 



 

41 

 

Les unitats d’Igualtat han sigut un element estructural fonamental a l’hora d’obtindre el mapa 

d’actuacions amb impacte de gènere per cadascun dels departaments de l’Administració del 

Consell. La metodologia seguida per a poder obtindre aquesta avaluació ha consistit en:  

 

• Elaboració de fitxes per a la recollida d'informació, en les quals queden reflectits 

l'articulat de la Llei 9/2003, els òrgans implicats, les actuacions o programes que la 

despleguen, la normativa reguladora i la població beneficiària. 

 

• Lliurament a les unitats d'Igualtat de Presidència i de cadascuna de les conselleries de 

les fitxes, per a emplenar-les. 

 

• Compilació, en un document únic, de la informació recaptada, anàlisi d’aquesta i 

elaboració de l'informe. 

 

Les unitats d’Igualtat de cadascun dels departaments de l’Administració del Consell, d’una 

banda, s’han sistematitzat en una anàlisi global de les actuacions desenvolupades en 

compliment de la normativa en matèria d’igualtat i de les actuacions comunes a tots els 

departaments; d’altra banda, han analitzat de manera específica les actuacions més rellevants 

realitzades per cada departament en el compliment de l’esmentada normativa i en l’aplicació 

d’accions que promouen la igualtat de gènere de forma transversal. 

 

3.1. Actuacions estructurals, transversals i comunes 

 

A continuació s’analitza el treball realitzat per tots els departaments del Consell durant l'exercici 

2017, amb la finalitat d’exposar les accions i els programes executats en compliment de la 

normativa en matèria d’igualtat, i així determinar el grau d'implementació aconseguit l'any 

2017. 

 

La informació que serveix de base ha sigut recollida amb la col·laboració de les unitats d'Igualtat 

de tots els departaments autonòmics, coordinats des de la Direcció General de l'Institut Valencià 

de les Dones i per la Igualtat de Gènere, i amb la col·laboració dels centres directius de les 

conselleries. 
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3.1.1. Actuacions estructurals en matèria d’igualtat transversals i comunes a totes les 

conselleries 

 

A)  En matèria de representació paritària de dones i homes 

 

En aquest aspecte, i en compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de 

la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, s’han realitzat avanços considerables. Així, 

en la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, cal 

destacar que en la constitució del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat 

Valenciana s’ha assolit la paritat en els membres, amb 44 dones de 85 participants. A més, hi ha 

representació paritària en els òrgans següents: Consell de Centres Valencians a l’Exterior, 

Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, Comissió Interdepartamental de 

Seguiment i Coordinació al Desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia i d’Impuls i Consolidació 

del Model Valencià d’Autogovern. 

 

En la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 

Públiques es respecta la composició en els seus òrgans col·legiats, exigència inclosa en totes les 

normes elaborades en l’àmbit de les seues competències. Cal destacar especialment el Decret 

3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de 

llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, que, en l’article 28, 

estableix que els òrgans tècnics de selecció, pel que fa als membres, es formaran atenent 

criteris de paritat. 

 

Dins de l’àmbit de competències de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 

del Territori, i en sectors amb presència tradicionalment majoritària d’homes, s’han fet avanços 

importants per tal d’assolir una major presència de dones. Així, cal destacar la paritat existent 

en l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), en la qual, respecte als càrrecs directius i 

responsables, es compta amb 12 dones (52 %) i 11 homes (48 %); i en l’Autoritat de Transport 

Metropolità (ATM) es nomena una dona en el lloc de direcció i es té representació paritària en 

el Consell d’Administració. 

 

En l’àmbit de la joventut, i de l’IVAJ, dins de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, cal 

destacar que la Llei 15/2017, de la Generalitat, de polítiques integrals de la joventut, estableix 

la presència equilibrada de dones i homes en la composició del Consell Rector de l'IVAJ (article 

10) i en les estructures de participació juvenil (article 30). 
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B) Utilització d’un llenguatge inclusiu i no discriminatori per raó de sexe 

 

Respecte al compliment de l'article 48 de la norma valenciana, “El llenguatge no sexista en els 

escrits administratius”, s'ha computat una acció continuada per cada conselleria, atés que totes 

promouen i revisen el llenguatge dels textos administratius per a adequar-los a un llenguatge 

inclusiu, amb l'assessorament de les unitats d'Igualtat. 

 

C) Clàusules socials en els contractes administratius i subvencions 

 

A més, cal tindre en compte la inclusió en els contractes administratius i en la regulació de 

subvencions de clàusules socials. L'Administració està obligada a incloure clàusules socials en els 

plecs de condicions i a afavorir la implantació de plans d'igualtat per a la consecució de la igualtat 

entre dones i homes i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.  

 

D) Nombre d’actuacions dutes a terme amb impacte de gènere  

  

Es presenta una taula amb la informació que sintetitza l'execució de la Llei valenciana d’igualtat 

en l'exercici 2017, en la qual s’arreplega, per a cada article i àrea temàtica, el nombre d'accions 

dutes a terme.  

 

Article de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Nombre d’accions 

1. Objecte 13 

2. Principis generals 1 

3. Àmbit de la llei 0 

4. Principis rectors de l'acció administrativa 16 

5. Ideari educatiu i valors constitucionals 0 

6. Dret a l'educació i igualtat d'oportunitats 19 

7. L'educació i la conciliació familiar i laboral 2 

8. Formació per a la igualtat 11 

9. Promoció en la universitat de la igualtat d'oportunitats 3 

10. Representació paritària de dones i homes 21 

11. Espais electorals 1 

12. Subvencions electorals 1 

13. Accés a l'ocupació en condicions d'igualtat 17 
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Article de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Nombre d’accions 

14. Igualtat i dones amb discapacitat 5 

15. Mesures de foment de l'ocupació 38 

16. Servei d'acompanyament a la creació i la millora d'empreses 2 

17. Conciliació de la vida familiar i laboral 9 

18. Flexibilitat d'horaris 4 

19. Permisos parentals 1 

20. Els plans d'igualtat en les empreses 27 

21. La discriminació salarial 2 

22. Programes d'inserció sociolaboral per a les víctimes de 

maltractaments 
1 

23. L'assetjament sexual 7 

24. La igualtat en la negociació col·lectiva 0 

25. L’atenció de les persones dependents 10 

26. La feminització de la pobresa 7 

27. Pla integral de la família i la infància 3 

28. Accés a les noves tecnologies 4 

29. Campanyes d'informació i igualtat de dones amb discapacitat 1 

30. Serveis de traducció 3 

31. Accés a la informació i la comunicació 1 

32. Foment de la participació femenina 9 

33. Investigació sobre la violència de gènere 1 

34. Assistència a les víctimes de violència de gènere 32 

35. Seguiment i informació sobre les actuacions en matèria de violència 

contra les dones 
5 

36. Personació de l'Administració autonòmica en els procediments per 

maltractaments 
4 

37. Protocols de coordinació en els casos de maltractaments 10 

38. Prestacions per a habitatge 4 

39. Protecció a les víctimes de maltractaments 9 

40. Imatge de la dona i pluralitat de rols 46 

41. Programació i valors constitucionals 1 

42. Observatori de Publicitat no Sexista de la Comunitat Valenciana 6 
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Article de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Nombre d’accions 

43. Sobre l'erradicació de la violència 5 

44. Igualtat en els processos de formació i promoció de llocs de treball 9 

45. Igualtat en la promoció interna 1 

46. Foment de la igualtat en l'àmbit de la contractació 16 

47. Assetjament sexual 5 

48. El llenguatge no sexista en els escrits administratius 20 

49. L'Observatori de Gènere 2 

50. El Consell Valencià de la Dona 1 

51. La igualtat i el Síndic de Greuges 1 

Disposició addicional. Tractament fiscal de la contractació del personal 

de servei domèstic 
0 

Disposició transitòria primera 0 

Total 415 

 

Com pot observar-se, en la major part dels articles s'han realitzat accions. El nombre total 

d'accions executades puja a 415. Tenint en compte que l'any passat en van ser 317, suposa que 

continua incrementant-se el volum d’actuacions en compliment de la normativa en matèria 

d’igualtat i amb impacte de gènere, cosa que contribueix a trencar la desigualtat estructural per 

raó de gènere, i que l’any anterior també va suposar un increment considerable respecte a 2015.  

 

Els 8 àmbits d’actuació per articles corresponents de la Llei d’igualtat sobre els quals s'han 

executat més accions són: el 40, “Imatge de la dona i pluralitat de rols”; el 15, “Mesures de 

foment de l'ocupació”; el 34, “Assistència a les víctimes de violència de gènere”; el 20, “Els plans 

d'igualtat en les empreses”; el 10, “Representació paritària de dones i homes”; el 48, “El 

llenguatge no sexista en els escrits administratius”; el 6, “Dret a l'educació i igualtat 

d'oportunitats”, i el 13, “Accés a l'ocupació en condicions d'igualtat”. 

 

3.2. Accions realitzades pels departaments de l’Administració del Consell 

 

3.2.1. Presidència de la Generalitat 

 

Per a la Presidència de la Generalitat, la incorporació de la perspectiva de gènere en les seues 

polítiques sectorials, actuacions i actes administratius és una acció prioritària. També ho és 
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fomentar una imatge igualitària entre dones i homes, incorporant la perspectiva de gènere i l’ús 

del llenguatge inclusiu a la informació institucional publicada, així com combatre la reproducció 

d’estereotips sexistes i seguir avançant en la lluita contra la violència de gènere, mitjançant les 

campanyes de publicitat i accions de comunicació adequades. 

 

a) Actuacions en matèria de prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes 

 

• Sobre intervenció en casos de violència, s'ha donat formació bàsica i de 

perfeccionament a professionals, en particular, amb relació als protocols i plans 

d’actuació dirigits a la prevenció i la intervenció en casos de violència. Han participat en 

cursos d'especialització en violència de gènere 79 persones del cos de la policia local, el 

35,4 % dones i el 64,4 % homes. S’ha fet la “I jornada d’intervenció en violència de 

gènere”, amb cinc edicions. Així mateix, s’han fet dotze edicions del curs “Policia local i 

violència de gènere: la víctima com a centre de la intervenció”. 

• Dins de l’àmbit de les personacions per part de la Generalitat Valenciana en processos 

judicials per violència de gènere, se n’han produït quatre. 

• S'ha difós en el web el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista.  

• S’han realitzat 909 trucades al telèfon d’emergències 112 de la Comunitat Valenciana 

motivades per violència de gènere, que han rebut una atenció prioritària gràcies a la 

col·laboració amb el Servei Telefònic d’Atenció i Protecció per a Víctimes de Violència 

de Gènere (ATENPRO). 

 

b) Formació i educació per a la igualtat: accés a àmbits científics masculinitzats i formació 

en àmbits laborals feminitzats i precaris 

 

• Amb l'objectiu de promoure la incorporació de les dones als àmbits científic, tecnològic 

i d'innovació, la Ciutat dels Arts i les Ciències participa en el projecte europeu “Hypatia”, 

l'objectiu principal del qual és fomentar que les xiques de 13 a 18 anys opten per la 

ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, tant en els centres educatius com, 

més avant, en les seues trajectòries acadèmiques. Hi han participat 429 adolescents, 

totes dones. 

• Per a augmentar el nivell de formació i especialització dels comandaments intermedis 

del sector turístic, s'ha oferit un títol propi de la Universitat d'Alacant: Curs de 

Housekeeping–Gestió de Pisos i Neteja en Allotjaments, el qual suposa vint crèdits 
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universitaris, dirigit a professionals de neteja i conservació d'allotjaments que volen 

gestionar i dirigir equips de treball en aquest àmbit. 

 

c) Foment del treball i emprenedoria empresarial 

 

• Per a contribuir a l’accés de les dones a l’ocupació autònoma i a millorar en el seu treball, 

s'ha posat en marxa un programa de competitivitat turística, en col·laboració amb el 

Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, a fi de recolzar, fomentar i facilitar 

l'emprenedoria empresarial i la competitivitat de les empreses en el sector turístic a la 

Comunitat. 

 

3.2.2. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

 

Per a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la incorporació de la 

perspectiva de gènere a les polítiques sectorials del Consell de manera transversal és una acció 

prioritària, a més d’impulsar de manera decidida la consecució de la igualtat real d’homes i 

dones dins del seu àmbit competencial. Cal tindre en compte, a més, que és la coordinadora del 

seguiment de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 

Entre les accions realitzades, cal destacar les desenvolupades a través de la Direcció General de 

l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, per a elaborar, promoure i posar en 

marxa mesures dirigides a fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i 

homes, i també la resta d’accions que, des d’altres centres directius, contribueixen a trencar 

barreres de gènere i caminar cap a una societat més igualitària. 

 

a) Prevenció de la violència de gènere i atenció a les víctimes 

 

• Signatura del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista: constitueix un 

element clau en la lluita contra la violència de gènere, en el qual s’han pactat entre totes 

les parts signants unes línies estratègiques i unes mesures que constitueixen un pacte 

social al territori de la Comunitat Valenciana en la lluita contra la violència de gènere. El 

18 de setembre de 2017 es va signar el Pacte Contra la Violència de Gènere i es va 

constituir la corresponent comissió de seguiment, que es va reunir en quatre ocasions 

durant l’esmentat any.   
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• Centres Dona 24 Hores: l’atenció ambulatòria per violència de gènere ha sigut directa i 

individualitzada a 4.225 dones. D’aquestes, 353 van ser, a més, ateses grupalment, i es 

va donar atenció ambulatòria directa a 117 menors en teràpia grupal. A més, s'han 

realitzat noves instal·lacions i millores al Centre Dona 24 Hores, com ara el trasllat del 

centre de València a instal·lacions més àmplies i adequades. 

• Xarxa de recursos residencials: les persones beneficiades per atenció psicosocial en 

recursos residencials especialitzats en violència de gènere han sigut 196 dones i 202 

menors. 

• Ajudes: el nombre de les ajudes econòmiques derivades de l'article 27 de la Llei orgànica 

1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere, dirigides a dones víctimes de violència de gènere amb ordre de protecció, falta 

de recursos i dificultats per a obtindre una ocupació, puja a un total de 124 ajudes a 

dones víctimes de violència de gènere residents a la Comunitat Valenciana. Les ajudes 

econòmiques de pagament únic s'han concedit a un total de 166 dones víctimes de 

violència residents a la Comunitat Valenciana, i s'han atorgat dues indemnitzacions per 

causa de mort, totes a menors d'edat. 

• Campanyes de sensibilització i prevenció de la violència de gènere: la campanya del 25 

N, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, va tindre com a lema 

“Assenyala el masclisme”, i busca la complicitat de tota la societat en la lluita contra la 

violència de gènere. De la campanya “No em toques el whatshap” s'han impartit sis 

tallers pel Col·legi de Psicologia, 35 per la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat, 116 pel 

Col·legi de Treball Social i 280 per les agents d'igualtat. 

• Mitjançant l’acord interinstitucional, pel qual s'aprova el Protocol per a la coordinació 

d'actuacions en matèria de violència de gènere a la Comunitat Valenciana, s'han 

beneficiat huit dones i els seus dotze fills i filles menors. 

• S’ha signat un acord de derivació entre les comunitats autònomes per a la coordinació 

de les seues xarxes de centres d'acollida per a les dones víctimes de la violència de 

gènere i dels seus fills i filles, a través del protocol acordat en la conferència sectorial. 

En virtut d’aquest, l'any 2017 es van gestionar un total de dotze trasllats, dels quals 

finalment se’n van realitzar quatre a altres comunitats autònomes i se’n van acollir 

quatre d'unes altres comunitats autònomes. 

• Gestió amb l'EIGE (actualment, EVHA) per a l'adjudicació d’habitatges en règim de 

lloguer a dones víctimes de violència de gènere que es troben en recursos residencials 

dependents de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de 
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Gènere. Per això, en aplicació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia 

i Benestar Social i l'Institut Valencià de l’Habitatge, SA, signat el 29 d'agost de 2012, pel 

qual es facilita l'accés a habitatges de lloguer a dones en situació de risc, se n’han 

beneficiat huit dones i les seues filles i fills.  

• S’han realitzat actuacions dirigides a la inserció laboral de les dones víctimes de violència 

de gènere: les dones derivades a accions d’inserció laboral han sigut 508, amb un 

resultat d’inserció laboral del 35,43 %. 

 

b) Accions per a combatre la desigualtat estructural i garantir la igualtat real 

 

• S'ha fomentat l'elaboració i la implantació de plans d'igualtat en les empreses i entitats 

locals com a mesura per a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral: el nombre 

de plans visats durant 2017 ha sigut de 200. 

• Ajudes a entitats sense ànim de lucre per programes que fomenten la igualtat entre 

homes i dones: se n’han beneficiat 69 entitats sense ànim de lucre. 

• La campanya institucional del 8 de març, amb el lema “Vull ser com”, pretenia oferir 

referents a la població jove de dones i que es visualitzara la tasca de les dones en 

diversos camps i el trencament de barreres professionals.  

• L'Observatori de Publicitat no Sexista ha vist incrementat el volum d'expedients 

tramitats. En 2017 s'han tramitat 31 expedients i es va participar en la Vall de la Igualtat, 

amb una ponència en què es va presentar l'Observatori.  

• El Consell Valencià de les Dones s'ha convocat en dues ocasions.  

• La Mesa per la Igualtat Laboral i Salarial i Contra la Feminització de la Pobresa es va 

convocar una vegada, i també es van reunir els grups de treball Igualtat Laboral i Salarial, 

Estructura Social i Àmbit Agrari.  

• La Biblioteca de la Dona, Espai dels Feminismes, ha realitzat 32 activitats culturals 

(exposicions, presentacions de llibres i xarrades). 

 

c) Lluita contra la feminització de la pobresa 

 

• Ajudes a entitats sense ànim de lucre per programes per a combatre la situació o risc 

d’exclusió social de les dones: ha beneficiat 87 entitats.   
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• S’han realitzat accions dirigides a la inserció laboral d’aquestes dones. Quant a inserció 

laboral de dones en perill d’exclusió social, de 134 dones derivades, el 25 % ha 

aconseguit treball.  

• Es van convocar ajudes per a pal·liar l'empobriment energètic de les famílies finançant 

entitats locals. En total, 25 ajuntaments van rebre l'ajuda; se’n van beneficiar 5.397 

dones, la qual cosa suposa el 67 % de les persones beneficiades. 

 

d)  Igualtat de gènere i igualtat en la diversitat 

 

• Publicació de la Llei del reconeixement del dret a la identitat i l’expressió de gènere a la 

Comunitat Valenciana. 

• Nou decret de reconeixement de la condició de família monoparental.  

• També s’han finançat escoles de famílies que treballen la parentalitat positiva i la 

corresponsabilitat.  

• S'ha llançat la campanya “El joguet no té gènere”. 

• S'han subscrit convenis amb les universitats públiques valencianes per a formalitzar la 

Càtedra de Cultura Gitana.  

• Campanyes que fomenten el valor de la diversitat, com el Dia del Poble Gitano, així com 

la campanya “Trenca l’estereotip”, que contribueix a sensibilitzar la societat de la 

necessitat de trencar els estereotips basats en el gènere i que sustenten culturalment 

gran part de les desigualtats estructurals. 

 

e) Corresponsabilitat i dependència 

 

• S'ha afavorit la permanència de les persones en situació de dependència en el seu 

entorn social i familiar. Les cuidadores no professionals beneficiades a través de 

prestacions econòmiques de cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no 

professionals de persones dependents, han sigut dones en el 79,61 % dels casos. 

Aquesta dada ens mostra com encara són les dones, de manera majoritària, les que 

assumeixen l’atenció i el sosteniment de la vida dependent. 

• Del Bo Respir per a estades temporals en residències, per a l’atenció de persones 

dependents, el 71,39 % de persones beneficiades han sigut dones; dels programes 

específics per a l’atenció de malalts d’Alzheimer, el 60 % de persones beneficiades han 

sigut dones.  
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• La millora de la xarxa assistencial destinada a persones majors (oferta de serveis en 

residències, centres de dia), així com els programes de respir familiar, Alzheimer, ajuda 

domiciliària i teleassistència, beneficien les dones de la Comunitat Valenciana 

directament i indirectament. D’una banda, s’afavoreix la permanència en el mercat 

laboral de les seues filles i familiars, i, d’altra banda, genera ocupació en un sector 

feminitzat (87 % de les persones ocupades són dones). 

 

f) Igualtat de gènere, pobresa i migració 

 

• Finançament a entitats locals en la lluita contra l’empobriment energètic: el 67 % de les 

ajudes són per a llars regentades per dones. 

• Quant a prestacions socials: 

 

• El 69% de les persones perceptores de pensions no contributives són dones. 

• La renda garantida de ciutadania és considerada l’última prestació del sistema 

de protecció. Un 65 % de les persones beneficiàries són dones.  

 

• De la concessió de subvencions destinades a la realització de projectes dirigits a la 

integració social de les persones immigrants (FSE), el 90 % de persones beneficiàries han 

sigut dones. 

 

g) Igualtat de gènere i infància 

 

• En el Telèfon d'Atenció a la Infància, el 69,8 % han sigut atencions a xiquetes, i el 51,8 % 

a dones. 

• En la lluita contra l’empobriment infantil per a l’atenció de famílies en situació de 

privació severa amb menors a càrrec seu, se’n beneficien, principalment, unitats 

familiars encapçalades per dones.  

• S'han establit protocols i fulls de notificació de detecció de situacions de risc (contracte 

del telèfon d’atenció a la infància). 
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h) Igualtat de gènere i joventut 

 

• Protocols d’actuació entre professionals de joventut i els serveis públics especialitzats 

en la prevenció i tractament de conductes de violència de gènere, xenòfobes, intolerants 

i excloents.  

• Itinerància d’exposicions i campanyes per fomentar entre el jovent la tolerància i el 

respecte a la diversitat a través de la Xarxa Jove. 

 

3.2.3. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 

 

En la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport s'han realitzat actuacions i avanços 

importants respecte al paper nuclear que l’educació té en la construcció d’una societat més 

igualitària, així com pel que fa a la necessitat de donar visibilitat a les dones tant en els 

currículums formatius com en l’àmbit de la investigació, la cultura i l’esport. 

 

a) Actuacions en l’àmbit educatiu 

• Elaboració de plans de convivència en els centres educatius amb la realització 

d’activitats i tallers dirigits a la resolució pacífica dels conflictes, la censura de les 

conductes masclistes i la prevenció de la violència contra les dones. Tots els centres 

educatius han nomenat, entre el seu professorat, una persona coordinadora en igualtat 

i convivència.  

• S'ha desenvolupat el Pla de prevenció de la violència i promoció de la convivència 

escolar. 

• També s’ha convocat la Mesa per la Coeducació i l'Educació en Igualtat, formada per 

personal de l'Administració, professorat reconegut i associacions per la coeducació. En 

la mesa es va fer una revisió del currículum d'Infantil i Primària, de Secundària i 

Batxillerat, dels cicles, de la formació del professorat, l’educació sexual, revisió de 

materials, revisions de permisos i llicències per al professorat, amb la comissió per 

l'elaboració del Pla d'igualtat de la CEICE. 

• Promoció d'accions per al desenvolupament curricular dels temes transversals i 

l'educació en valors.  

• S’ha implementat un pla d'intervenció sobre diversitat afectivosexual en els centres 

educatius d’educació especial i ordinària. 
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• Els menors víctimes de violència de gènere es beneficien directament de les beques de 

menjador, sense necessitat de tindre acreditacions o haver de sotmetre's a llindars. A 

València se n’han beneficiat 1.195 menors, i a Alacant, 1.584. 

• Les víctimes de violència de gènere estan exemptes de pagar les taxes per a participar 

en les proves i per a l'expedició de títols i certificats de la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià.  

• S'ha ampliat l'oferta del Cicle Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere fins a huit 

centres públics. 

• En l'àmbit universitari i d'ensenyament oficial d’idiomes, les víctimes de violència de 

gènere i les seues filles i fills menors de 25 anys, i que estiguen sota el seu càrrec, tenen 

exempció de taxes.  

• Hi ha un conveni de col·laboració entre la Generalitat i les universitats públiques de la 

Comunitat Valenciana per a la implantació d'un procediment excepcional de canvi 

d'estudis universitaris oficials de grau, aplicable a estudiants que acrediten la situació 

de víctima de violència de gènere, i es fan bonificacions en el pagament de les taxes a 

les víctimes d'actes de violència sobre la dona. 

 

b) Actuacions en l’àmbit de la cultura 

 

• En la Filmoteca de la Generalitat s'han programat pel·lícules que fomenten la igualtat, 

la prevenció de la violència de gènere i altres ítems relacionats amb el dia a dia de les 

dones. La Filmoteca ha projectat un cicle específic de pel·lícules que aborden el tema de 

la violència de gènere des de diferents perspectives. 

• Presentació de la mostra de teatre d'Alcoi “Temporades escèniques en igualtat de 

gènere”, en què es proposen diversos àmbits d'actuació femenina que promouen la 

igualtat de gènere en aquest camp.  

• Convocatòria “Reset. Relectures de gènere i multiculturalitat”, amb l'objecte de 

completar la narració històrica de les col·leccions artístiques dels museus de belles arts. 

Es tracta de relectures de gènere de les obres artístiques dels museus valencians. 

• El Consorci de Museus ha programat diverses activitats en els seus espais en relació amb 

la igualtat i la imatge de la dona, com per exemple l’exposició “XXX Lambda. Relats 

íntims d'activistes LGTB”, “La mirada de Kati Horna. Guerra i Revolució (1936-1939)” o 

“Projecte per a donar viabilitat a la mirada femenina sobre la guerra”.  
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• Amb el Pla incentiu del patrimoni artístic valencià s'ha impulsat l'adquisició d'obres 

d'artistes del nostre territori. 

• Dinamització de les biblioteques tot impulsant un pla de biblioteques públiques i 

escolars i prioritzant les aportacions de les dones en els diferents sabers i els treballs 

sobre perspectiva de gènere. En la convocatòria per a la dinamització de biblioteques 

escolars, almenys la meitat de la dotació assignada pel centre a l’adquisició de fons 

bibliogràfics haurà de tindre autoria o coautoria femenina. 

• Actuacions en l’àmbit de l’esport. 

• En l'àmbit esportiu s'ha creat el grup de treball “Dona i Esport” en la Direcció General 

d'Esport, per a analitzar la situació de la dona en aquesta parcel·la i realitzar propostes 

de suport a la participació de les dones i fomentar-ho.  

• La Direcció General d'Esport ha posat en marxa accions com ara les ajudes al foment de 

l'esport federat i els programes de tecnificació esportiva a la Comunitat Valenciana. S'hi 

han inclòs, com a criteris de valoració, “la participació de dones en la junta directiva de 

la federació” i “disposar de plans d'erradicació de la violència antidopatge i de no 

discriminació per cap tipus, i d'un protocol per a la prevenció, detecció i actuació contra 

l'assetjament i l’abús sexuals”.  

• També s'han promogut mesures actives per a fomentar un esport igualitari, normalitzat, 

adaptat i sense estereotips, amb criteris puntuables per a plans d’erradicació de la 

violència o protocols per a la prevenció, detecció i actuació contra l’assetjament sexual 

i assetjament per raó de sexe. 

 

c)  Investigació en matèria de violència de gènere 

 

• Pel que fa a la investigació sobre la violència de gènere, s'han impulsat projectes 

d'investigació i d’innovació tecnològica d'excel·lència tot estimulant la creació d'una 

massa crítica de grups d'investigació i incentivant els projectes d’investigació que 

incorporen la perspectiva de gènere en el seu contingut. 

 

3.2.4. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 

 

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha 

implementat mecanismes per a la implicació ciutadana en l’elaboració de normes, plans, 

procediments i altres instruments de planificació. A més, s'ha donat impuls i orientació a 
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iniciatives normatives en matèria de responsabilitat social, concepte que inclou la conciliació de 

la vida personal, laboral i familiar, la flexibilitat horària i la reducció de jornada. 

 

• S'ha aprovat i remés a les Corts el projecte de llei de responsabilitat social, que inclou el 

compromís de la Generalitat d’adoptar mesures per a afavorir la igualtat de tracte i no 

discriminació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant en el sector públic 

com en el privat. 

• S’ha donat suport al jovent valencià resident a l’exterior per raons econòmiques tot 

prioritzant la condició de dona.  

• S’ha aprovat el IV Pla director de la cooperació valenciana (2017-2020), que prioritza la 

condició de dona, i s’ha constituït el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat 

Valenciana, amb paritat en la composició. 

• Promoció de la cultura de la responsabilitat social entre les organitzacions i la ciutadania, 

incloent-hi clàusules en la contractació que impedisquen contractar amb empreses que 

tinguen publicitat sexista. 

• Incorporació de mèrits puntuables en les subvencions de la Conselleria a projectes de 

cooperació a la distribució paritària en els òrgans de direcció de l’organigrama de les 

entitats que es presenten a la convocatòria de subvencions per al cofinançament de 

projectes de cooperació i educació per a la ciutadania global. 

 

3.2.5. Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 

 

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic s'ha centrat principalment en l'àrea tributària, i ha 

previst beneficis fiscals en el tram autonòmic de l'IRPF per a conciliació, guarderies i atenció de 

persones majors o dependents. La deducció en la quota autonòmica de l’IRPF per conciliació del 

treball amb la vida familiar és de 418 euros per cada fill o filla o menor en la modalitat 

d’acolliment permanent, major de tres anys i menor de cinc anys. 

 

Així mateix, s'ha prosseguit l'avanç per a assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat 

d'oportunitats entre dones i homes en els pressupostos de la Generalitat i en la incorporació de 

la perspectiva de gènere en els programes operatius. Dins de les actuacions del PO FSE 2014-

2020 CV, s’ha aplicat la discriminació positiva per a dones (ajudes a la contractació de dones).  
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Els plecs de contractació de la Conselleria estableixen l’obligatorietat d’aportar un pla d’igualtat 

en les empreses de més de 250 persones en plantilla. Foment de la igualtat en l’àmbit de la 

contractació, que s’incorporarà a tots els plecs de contractació de la Conselleria. 

 

3.2.6. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

 

En la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball s'incorpora la 

perspectiva de gènere en la totalitat de les activitats estadístiques i s’ofereixen les dades 

desagregades per sexe de les estadístiques elaborades. S'ha actualitzat l'apartat de gènere en 

els indicadors socials de la Comunitat Valenciana: demografia, poder i presa de decisions, 

educació, ocupació, salut i hàbits de vida, delinqüència, violència de gènere i justícia, exclusió 

social, ciència i tecnologia, entre d’altres. A més, s’han realitzat les següents actuacions: 

 

• S’ha fomentat la promoció de la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes, 

sol·licitant l'acreditació dels plans d'igualtat i certificats d'igualtat de les empreses, 

agrupacions de comerços i artesania i entitats locals, com a criteri de valoració per a 

l'atorgament de subvencions.  

• En totes les convocatòries de subvencions i ajudes de l'IVACE, s'inclou en la valoració un 

apartat que pren en consideració les accions positives que garantisquen i promoguen la 

igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes; també es valoren les accions 

positives que garantisquen i promoguen la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones 

i homes fins a un màxim de 10 punts.  

• En els criteris de valoració s'atorguen punts extra per a les empreses que acrediten la 

contractació de persones amb diversitats o en risc d’exclusió i que tinguen un major 

percentatge de dones en llocs de direcció o executius de l’empresa. 

• S’amplia l’import de la subvenció en “Avalem joves” quan es contracte una dona. Se 

n'han beneficiat 148 dones. 

• També s’ha incentivat la contractació de joves per part d’entitats locals en el marc del 

Sistema Nacional de Garantia Juvenil, subvencions destinades a la contractació de 

persones desocupades pertanyents a col·lectius vulnerables, per a la realització d’obres 

o serveis d’interés general en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i subvencions 

destinades a finançar programes d’ocupació amb suport en empreses del mercat 

ordinari de treball en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana; en totes es prioritza 

la condició de víctima de violència de gènere. 
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• S’ha fet un estudi relatiu al diagnòstic de les pràctiques de responsabilitat social 

empresarial a la Comunitat Valenciana, incloent-hi un apartat sobre igualtat de gènere, 

en què s’arrepleguen aspectes com la implantació de plans d’igualtat en les empreses 

de la Comunitat. 

• En la convocatòria del Programa mixt d’ocupació-formació de tallers d’ocupació es 

valoren accions positives que garantisquen i promoguen la igualtat efectiva 

d’oportunitats entre dones i homes (màxim 10 punts); el mateix es fa per a la 

convocatòria de subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides 

prioritàriament a persones ocupades. 

• Del Programa mixt d’ocupació formació garantia juvenil, el 39,39 % de persones 

beneficiades han sigut dones. De les subvencions per al desenvolupament del Programa 

mixt d’ocupació-formació de subvencions destinades a persones amb dificultats 

d’inserció laboral, pertanyents a col·lectius vulnerables, el 55,53 % de persones 

beneficiades han sigut dones. 

• S’ha fet un estudi sobre desigualtat, bretxa salarial i de gènere a la Comunitat 

Valenciana, i, per part del Servei de Prevenció, dels protocols d'assetjament de 

l'Administració de la Generalitat. 

• S'ha promogut l'esperit emprenedor i l'activitat empresarial en les dones, i l'accés a les 

noves tecnologies, per mitjà de la implantació i el foment del comerç electrònic, a través 

del programa d'ajudes “Emprenem comerç”.  

• En la xarxa de centres SERVEF d'Ocupació treballen un total de set tutores 

especialitzades, que atenen personalment dones víctimes de violència de gènere amb 

dades confidencials en tota la xarxa d’aquests centres de la Comunitat Valenciana. 

• Per mitjà d’un conveni entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball i la Universitat de València, es crea la Càtedra d'Economia Feminista, 

orientada al coneixement i la difusió de l'economia feminista. 

• S’ha donat una nova redacció, amb llenguatge inclusiu, a la Llei de cooperatives de la 

Comunitat Valenciana. 

 

3.2.7. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 

 

En la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s’han 

realitzat les següents actuacions:  
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• S'han aplicat criteris de priorització per a la presència paritària d'homes i dones en els 

òrgans d'empreses beneficiàries de les ajudes per a inversions de la indústria 

agroalimentària. 

• S'ha establit que, en la composició de la junta directiva de cada grup d’acció local, han 

d’estar les organitzacions de dones amb implantació al territori del grup. S’han 

seleccionat onze grups d’acció local i s’han concedit ajudes per a l’elaboració de les 

estratègies de desenvolupament local participatiu. S'ha elaborat i presentat un manual 

tècnic perquè els grups d'acció local elaboren les seues estratègies de desenvolupament 

local. En el procés d'elaboració d'aquestes estratègies s'ha incidit en la necessitat 

d'establir mecanismes que asseguren la participació de les dones. 

• Com que el nombre de dones titulars d’explotacions agràries és molt escàs a la 

Comunitat Valenciana, s'han convocat ajudes a la primera instal·lació de joves 

agricultors i agricultores, tot prioritzant les sol·licituds per les quals una dona vulga 

instal·lar-se com a cap d’una explotació i dedicar-se de forma professional a 

l’agricultura; 88 dones se n'han beneficiat.  

• Per a facilitar a les agricultores l’accés a serveis d’assessorament a fi d’obtindre suport 

tècnic, s’han organitzat xarrades, jornades, congressos i assistències a exposicions i fires, 

als quals han assistit organitzacions professionals agràries que integren organitzacions 

de dones o organitzacions de dones amb personalitat jurídica pròpia de la Comunitat 

Valenciana.  

• S’ha facilitat a les agricultores l’accés a serveis d’assessorament a fi d’obtindre suport 

tècnic en la gestió de les explotacions, d’acord amb criteris de viabilitat i sostenibilitat 

empresarials i ambientals. 

 

3.2.8. Conselleria de Justícia, Administració Publica, Reformes Democràtiques i Llibertats 

Publiques 

 

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 

ha sigut l’encarregada de coordinar les mesures d'acció positiva que corresponguen per a la 

promoció, l'enfortiment i el desenvolupament de la plena igualtat de tracte i oportunitats de 

dones i homes, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, a través de l'aplicació del II Pla 

d'igualtat de l'Administració de la Generalitat.  
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A més, la Mesa Sectorial de Justícia va aprovar, en 2017, el I Pla d'igualtat de Justícia, dirigit a les 

empleades i empleats públics del Ministeri de Justícia, transferits a la Comunitat Valenciana. 

Aquest pla és pioner a Espanya, ja que solament el País Basc compta amb una norma de 

característiques similars. La normativa s’estructura en 9 objectius específics i 59 mesures 

concretes. 

 

a) La igualtat en l’Administració de la Generalitat 

 

• Es respecta la composició paritària en els òrgans col·legiats de la Conselleria. Cal 

destacar la composició dels òrgans tècnics de selecció i provisió (Decret 3/2017, de 13 

de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de treball i 

mobilitat del personal de la funció pública valenciana).  

• Es van iniciar reunions tècniques per a l'elaboració del Protocol d'actuació i prevenció 

contra l'assetjament laboral, en el qual s'inclou tot tipus d'assetjament en l'entorn 

laboral. En 2017 es van convocar tres reunions i es va concloure el projecte, que ha sigut 

revisat per la comissió de seguiment del II Pla d'igualtat. Finalment, es va aprovar en la 

Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball. 

• Les 35 convocatòries de proves selectives corresponents a l’OPE 2016 i l’OPE 2015 

inclouen en el temari normativa en matèria d’igualtat: la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; la Llei orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i la Llei 

9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes. 

• A més de les accions formatives en matèria d'igualtat, en el Pla de formació del personal 

al servei de la Generalitat per a l'any 2017 s'hi inclouen, com a criteris de selecció dels 

cursos de l'IVAP, la preferència de qui s'haja incorporat al servei actiu procedent del 

permís de maternitat o paternitat, o de qui haja reingressat des de la situació 

d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents. També 

s'hi estableix que haurà d'equilibrar-se la participació d'homes i dones en l'assistència 

als cursos de formació. L'Ordre 12/2017, de 26 de juny, de la Conselleria, per la qual 

s'aproven els barems d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de 

treball de l'Administració de la Generalitat, estableix que les convocatòries podran 

indicar que la formació en igualtat reba una major puntuació en determinats llocs.  
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b) Atenció a les víctimes de violència de gènere 

 

Les actuacions realitzades van consistir, entre d’altres, en la dotació dels espais adequats 

que permeteren oferir un servei integral a les víctimes; l'elaboració dels protocols de 

coordinació i el general d'atenció a les víctimes; l'elaboració del mapa de recursos existents 

en altres administracions i institucions, tant de coordinació com de derivació, amb 

informació bàsica dels serveis (horari, categoria del personal, etc.); el disseny del Pla de 

formació contínua del personal; el disseny d'una aplicació informàtica específica per al 

registre del treball realitzat amb les víctimes, amb característiques i funcionalitats 

específiques per al tractament de víctimes de violència de gènere, i la negociació i aprovació 

de l'horari d'atenció al públic de les oficines que integren la xarxa d'oficines de la Generalitat 

d'assistència a les víctimes del delicte, amb la finalitat que aquesta tinga la major amplitud 

possible i d'acord amb els horaris propis del jutjat de guàrdia corresponent, en concret:  

 

• Durant 2017 s'ha continuat prestant a les víctimes de violència de gènere un servei de 

caràcter públic, gratuït, a través de Favide. No obstant això, s’ha treballat per a la posada 

en marxa, en 2018, de la nova xarxa d’assistència a les víctimes del delicte, que 

augmenta de 17 a 22 el nombre de punts d'atenció a la Comunitat Valenciana i duplica 

el nombre de professionals al seu servei. Ara, les víctimes compten amb equips 

multidisciplinars d'atenció, en els quals s'integren també professionals de la psicologia i 

del treball social. El nombre de persones ateses va pujar a 23.474, el 80 % dones, i les 

dones ateses per violència de gènere van ser 11.333. S'ha produït un salt quantitatiu i 

qualitatiu, perquè enfront de l'anterior model, basat en l'assistència només jurídica, ara 

compten amb equips multidisciplinars. La xarxa d'oficines d'assistència a les víctimes del 

delicte ha elaborat els següents protocols d'actuació: Protocol general d'atenció a les 

víctimes i Protocol de tractament d’ordres de protecció de víctimes de violència de 

gènere i domèstica. 

• S'ha prestat una assistència jurídica gratuïta a través de torns especialitzats en matèria 

de violència de gènere. Amb l'aprovació del Decret 17/2017 es contemplen nous torns 

en matèries de violència de gènere, acreditació d’especialització, assistència lletrada 

immediata i reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta, que es prestarà 

immediatament a les víctimes de violència de gènere, amb independència de l'existència 

de recursos per a litigar. 
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• Per a garantir la separació entre víctimes i agressors, perquè no coincidisquen en les 

seus de l'Administració de justícia, en totes les seus judicials s'estan establint espais 

segurs per a aquest fi. Així mateix, tots els projectes de construcció, rehabilitació o 

reforma tenen en compte, com a criteri fonamental, aquesta necessitat. 

• Elaboració, en matèria de justícia, del mapa de recursos existents en altres 

administracions i institucions, tant de coordinació com de derivació, amb informació 

bàsica dels serveis (horari, categoria del personal, etc.). 

• S'ha aprovat, durant 2017, un protocol d'actuació per als procediments de mobilitat de 

les empleades públiques víctimes de violència de gènere, amb la finalitat de fer efectiva 

la seua protecció o el dret a l'assistència social integral. 

• S'ha establit un conveni entre la Generalitat (a través de la Conselleria de Justícia, 

Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques) i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, per a impulsar la mobilitat de les empleades 

públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques. Es van 

adherir a aquest conveni, en l'exercici 2017, els ajuntaments de València, Gandia i Serra, 

i van sol·licitar adherir-s’hi Puçol i Llaurí, sol·licitud que es va resoldre el gener de 2018. 

 

3.2.9. Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 

 

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha desplegat les següents 

actuacions:  

• Nomenament en llocs directius d’entitats i empreses públiques amb l’objectiu d’arribar 

a la paritat: una vocal en l’Autoritat Portuària de Castelló; nomenament de la directora i 

representació paritària, en el Consell d’Administració de l’Entitat Valenciana d’Habitatge 

i Sòl EVHA; i en Ferrocarrils de la Generalitat, de diverses dones en llocs executius. 

• Ferrocarrils de la Generalitat: s'ha integrat el Pla d'igualtat en el XII Conveni Col·lectiu 

Interprovincial de l'entitat.  

• Ferrocarrils de la Generalitat: en la constitució de les 12 borses d'ocupació temporal 

(anunci publicat el 3 de maig de 2017) es va incloure una clàusula d’acció positiva, a favor 

del gènere infrarepresentat en cada lloc o categoria.  

• Elaboració del “SET per a introduir la perspectiva de gènere en el procés urbà”. 

• UNEIX, Programa estratègic per a la millora de la mobilitat, infraestructures i el transport 

en la Comunitat Valenciana: ha inclòs entre les seues línies d’innovació la perspectiva de 

gènere. 
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• Ajudes de lloguer: en l’última convocatòria han rebut ajudes de lloguer 325 dones en 

situació de violència de gènere. 

• Habitatge públic: Des de l'1 de juliol de 2015 fins al 31 d’agost de 2018 s'han facilitat 80 

habitatges del parc públic de la Generalitat a dones en situació de violència de gènere, 

amb un cost estimat de rehabilitació i condicionament de 16.702 € per habitatge, 17 dels 

quals l’últim any. 5 habitatges més, propietat de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl 

(EVHA), han estat lliurats en règim de lloguer a dones en situació de violència de gènere, 

arran de la Resolució de 16 de juny de 2017, per la qual s'aproven els criteris d'accés en 

règim d'arrendament als habitatges de protecció pública propietat de l'Entitat 

d’Infraestructures de la Generalitat. 

• Resolució de 25 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori, s'eximeix el requisit d'empadronament mínim d'un any a les 

dones víctimes de violència de gènere per a l'accés als habitatges de promoció pública 

propietat de l'antiga EIGE, actual Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA). 

 

3.2.10. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

 
a) En l’àmbit de la recuperació de drets en salut de les dones 
 

• S’ha elaborat una instrucció de la consellera sobre els criteris generals d'accés als 

tractaments de reproducció humana assistida (TRHA) en els centres sanitaris i 

institucions dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a posar 

fi a la  discriminació que suposava la restricció a les dones soles o amb parella del mateix 

sexe. 

• Accés gratuït a la Píndola del Dia de Després (PDD) als centres de salut sexual i 

reproductiva com a mesura per a la disminució dels avortaments, amb companyia d'una 

campanya de sensibilització i informació a través del fullet “Què és la PDD”, en el qual 

es facilita informació i educació sexual. 

• S'ha iniciat la reversió a la xarxa sanitària pública, de tal manera que ja hi ha uns quants  

hospitals públics que han començat a realitzar totes les interrupcions voluntàries de 

l'embaràs (IVE) i altres hospitals començaran a realitzar-les en breu. S'ha elaborat la Guia 

clínica per a la IVE pel mètode farmacològic i la formació en la matèria del conjunt de 

professionals sanitaris. 
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• Elaboració de l'Estratègia de salut sexual i reproductiva 2017-2021. L'objectiu d'aquesta 

estratègia és millorar la salut sexual i reproductiva de la població de la Comunitat 

Valenciana, promovent el desenvolupament efectiu dels drets sexuals i reproductius. 

 

b) Lluita contra la violència de gènere en l'àmbit sanitari 

 

• Es van distribuir més de 10.000 cartells de PVC i vinil en què es declara tots els centres 

“Espais Segurs i Lliures de Violència de Gènere” (castellà i valencià). 

• S'han reeditat 25.000 guies per a professionals sanitaris i 125.000 tríptics per a les dones 

que acudeixen als centres sanitaris. 

• Els resultats del cribratge en 2017 són 92.483 dones a les quals s’ha realitzat, de les quals 

han donat positiu en risc de violència de gènere 2.215 dones. Així doncs, s'ha 

incrementat el cribratge de dones en un 213 % respecte a 2015. 

• Divulgació d'un butlletí mensual que es distribueix massivament per a facilitar 

informació sobre violència de gènere, dades del cribratge per departaments de salut i 

altres notícies relacionades amb la violència de gènere. 

• Intervenció contra la violència de gènere en dones amb addiccions. El sistema sanitari 

públic valencià disposa d’una xarxa d’unitats de conductes addictives (UCA) i unitats 

d'alcohologia (UA) on són ateses moltes dones que a més de tindre addiccions són 

víctimes de violència masclista, fet que, a més, repercuteix negativament en el seu 

tractament. La necessitat de donar una resposta específica a aquestes dones ha portat 

a la Conselleria a establir una línia d'actuació en aquestes UCA i UA per a això ha elaborat 

una guia d'intervenció davant la violència de gènere en dones amb addiccions amb 

formació específica a aquests professionals. 

• L’elaboració del protocol d'actuació sanitària davant la mutilació genital femenina 

(MGF) que permetrà orientar el personal sanitari per a la prevenció i tractament de 

l’MGF i la posada en funcionament de la Unitat de Referència per a la Cirurgia 

Reconstructiva de l’MGF en la Comunitat Valenciana ha portat com a resultat un 

increment dels diagnòstics del 20 % en 2017 respecte a 2016. En la unitat de referència 

s'han valorat 19 dones de les quals han passat a intervenció quirúrgica per a la 

reconstrucció genital, 6 dones. També s'han detectat dos casos en xiquetes menors de 

14 anys que han patit una MGF durant la seua estada al país d'origen, això malgrat la 

campanya realitzada per a la seua prevenció a través de la signatura del consentiment 

preventiu. 
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• Formació en MGF. S'han realitzat 14 activitats de sensibilització i 3 cursos de formació 

per al personal sanitari. 

• Formació per a combatre la violència de gènere. Durant l'any 2017 s'han dut a terme al 

voltant de 25 sessions de formació i sensibilització, i en la programació de la Formació 

Contínua de l'Escola Valenciana de Salut (EVES) de 2017 s'han realitzat 8 cursos de 25 

hores destinats al personal sanitari, que estableixen l'actuació sanitària davant la 

violència de gènere en els serveis sanitaris. També s'han realitzat sessions formatives 

per al personal MIR. 

 

c) Mesures aconseguides del I Pla d’igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública 

 

• Increment de la presència de dones en alts càrrecs, que la situa en un 46,96 %. 

• Dret al permís per lactància al pare amb independència que la mare treballe o no. 

• Ampliació del permís paternal a sis setmanes. 

• Elaboració d'una guia per a llenguatge no sexista en l'àmbit sanitari. 

• La no-discriminació de la dona treballadora per raó de maternitat o embaràs en la 

selecció de personal a través de les borses d'ocupació temporal. 

• Reducció de jornada sense efectes econòmics per a empleades públiques en situació de 

violència de gènere. 

• Incorporació de temes d'igualtat de gènere en els temaris de les oposicions d'accés a 

l'ocupació pública de les institucions sanitàries. 

• Nomenament de la persona responsable d'igualtat en tots els departaments de salut. 

• Elaboració del protocol d'assetjament sexual, per raó de sexe i identitat de gènere. 

• Aprovació del protocol per a la mobilitat de les treballadores de l'àmbit sanitari en 

situació de violència de gènere (Resolució de 8 de novembre de 2017 de la consellera 

de Sanitat Universal i Salut Pública). 

• Ampliació del permís de maternitat retribuït a la setmana 37 o setmana 35 si és un 

embaràs múltiple. 

• Incloure el permís per part, assimilant-lo a l'efecte de permís a la malaltia greu de 

familiar. 

• Formació en igualtat.  Per a garantir l'aplicació del I Pla d'Igualtat de la Conselleria, s'han 

realitzat 4 edicions d'un curs de formació de 40 hores dirigit a tot el personal 

d'institucions sanitàries. 
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d) Investigació sanitària i gènere 

 

• Durant l'any 2017 s'han aprovat els plans d'igualtat de tres fundacions d'investigació 

sanitària. 

• S'ha consolidat la Jornada Anual d'Investigació Sanitària amb Perspectiva de Gènere. 
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CAPÍTOL 4. IGUALTAT EN L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

 

L'objectiu d'aquest apartat és proporcionar dades i informació de la composició per sexe de 

l'ocupació en la Generalitat Valenciana prenent en consideració diferents variables o paràmetres 

(relació jurídica, edat, categories professionals, naturalesa de l'activitat, etc.), de manera que 

s'obtinga una visió des de la perspectiva de gènere del resultat de la política de recursos humans 

en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat.  

 

Es tracta d'una anàlisi intraorganitzacional com a part del procés de transversalitat de gènere 

que revela fins a quin punt aquesta institució és sensible al principi de la igualtat entre dones i 

homes en la selecció, promoció i condicions laborals del seu personal, i és capaç de reorganitzar 

els seus recursos humans per a avançar en aquesta direcció, al mateix temps que aprofita les 

millores de productivitat, eficàcia i eficiència associades a la diversitat de gènere. 

 

A escala metodològica, l'anàlisi es realitza des d'un doble enfocament. Un de dinàmic, que 

compara la situació amb l'exercici anterior, i un altre de naturalesa estàtica, referit a la data de 

referència de les dades, on s'estudien cadascun dels col·lectius que componen el personal de 

l'Administració de la Generalitat, és a dir, l'Administració del Consell de la Generalitat, el 

personal al servei de les institucions sanitàries, el personal docent de centres públics no 

universitaris i el personal al servei de l'Administració de justícia a la Comunitat Valenciana. 

L'anàlisi portada es basa en la informació obtinguda de l'explotació de fonts internes, i fa 

referència a la situació real de la plantilla l'abril de 2018.  

 

Igual que en el pressupost anterior, l'instrument de mesura que s'utilitza és l'índex de presència 

relativa d'homes i dones (IPRHD), segons la fórmula IPRHD = [(D-H)/(D+H)]+1, en la qual D és el 

nombre de dones i H el d'homes, i la seua aplicació respon a la definició de presència o 

composició equilibrada recollida en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, en la seua disposició addicional primera: “A l'efecte d'aquesta llei, es 

considerarà com a composició equilibrada la presència de dones i homes de manera que, en el 

conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen 

menys del quaranta per cent.”  

 

D'acord amb aquesta definició, s'estableix un rang de valors de l'índex IPRHD que informa de 

l'existència o no de composició equilibrada. Així, en una situació de representació paritària, el 

seu valor seria igual a la unitat. Entre 0,8 i 1, hi hauria sobrerepresentació masculina, però dins 
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dels límits d'equilibri que marca la legislació. Valors per davall de 0,8 són indicatius d'una 

composició no equilibrada per majoria d'homes. En un sentit invers, valors de l'índex entre 1 i 

1,2 assenyalen que el nombre de dones superaria el d'homes de manera equilibrada segons la 

llei, però per damunt de l'1,2 aquesta majoria de dones suposa un desequilibri per excés de 

representació de la dona respecte a l'home. 

 

Partint de les premisses exposades, es presenten a continuació els resultats de l'anàlisi del 

personal al servei de la Generalitat des d'una perspectiva de gènere. 

 

4.1. Anàlisi del personal de l'Administració de la Generalitat  

 

L'objecte d'aquest apartat és analitzar les principals característiques des del punt de vista de 

gènere de la distribució del personal que integra el règim general de l'Administració del Consell 

de la Generalitat, tant en termes totals com segons les diferents categories, edat, relació jurídica, 

i altres elements d'anàlisis rellevants. 

 

El personal al servei de l'Administració del Consell de la Generalitat s'eleva el 2018 a 16.276 

persones, amb un clar predomini, com és habitual i en termes globals, de les dones (67,87 %), 

que el 2018 aconsegueixen la xifra d’11.046, enfront dels 5.230 homes (gràfics 1 i 2).  

 

Gràfic 1. Composició per sexe del personal al servei de l'Administració del Consell. Any 2018.  

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 
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Gràfic 2. Composició per sexe del personal al servei de l'Administració del Consell. Evolució anys 

2015-2018.  

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

 

Aquestes xifres suposen un creixement global del 2,43 % respecte a l'any anterior, i tanquen un 

avanç superior de les dones (2,95  %) enfront del dels homes (1,36 %). Com a resultat d'aquesta 

desigual progressió (gràfic 3), el valor de l'índex IPRHD resultant és 1,36, lleugerament superior 

al registrat en l'exercici anterior (1,35), el qual al seu torn va superar el de l'exercici precedent. 

Sent tots aquests valors superiors al valor límit d'equilibri (1,2), podem concloure que en els 

últims exercicis ha augmentat la posició de desequilibri a favor de les dones en la composició 

per sexe del personal al servei del Consell. 

 

Gràfic 3. Composició per sexe del personal al servei de l'Administració del Consell. Any 2018 i 

evolució anys 2015-2018.  

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 
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Segons relació jurídica 

 

S'observa que al 90,2 % de les persones que treballen en l'administració del Consell els uneix a 

aquesta una relació de naturalesa funcionarial, si bé per a un percentatge molt elevat d'elles (el 

40 %) té un caràcter interí. La resta és, pràcticament, personal laboral (9 %), en la seua major 

part de naturalesa fixa (60 %). 

 

Entre les xifres que ofereixen aquests percentatges, pot veure's que la dona està 

sobrerepresentada en la majoria d'aquests col·lectius, i així ho reflecteixen els valors de l'IPRHD, 

amb l'excepció del personal laboral de caràcter fix i el personal funcionari de carrera (IPRHD de 

l’1,2), casos en què la composició és equilibrada, i excloent-ne també el personal eventual 

(IPRHD del 0,6), en el qual existeix un desequilibri per excés de representació de l'home respecte 

a la dona (gràfic 4). 

 

Si comparem aquesta situació amb la registrada un any abans, cal destacar que el creixement 

que s'ha registrat en l'ocupació s'ha produït entre el personal funcionari (3,69 %), i que aquest 

augment s'ha degut al personal interí, ja que el de carrera s'ha retret, encara que mínimament 

(-0,79 %).  

 

Per contra, el personal de caràcter laboral ha registrat un descens del 8,39 %.  

 

Aquesta variació amaga una diferent evolució en l’ocupació de dones i homes entre el personal 

funcionarial. Així, entre els homes s'ha produït un increment menor al de les dones, darrere del 

qual hi ha hagut una major reducció del personal funcionari de carrera. 

 

Gràfic 4. IPRHD del personal de l'Administració del Consell segons relació jurídica laboral. Any 2018. 

 
Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 
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Per grups i nivells 

 

L'agrupació es realitza per raó del caràcter homogeni de les funcions a exercir i de les 

competències, les capacitats i els coneixements comuns acreditats a través d'un procediment 

selectiu i de les diferents titulacions acadèmiques exigides. Així, per al grup A, dividit en els 

subgrups A1 i A2, s'exigeix títol universitari de grau; per al grup B, estar en possessió de la 

titulació tècnica superior de formació professional; per al grup C, dividit en els subgrups 

professionals C1 i C2, el títol de batxiller o la titulació tècnica de formació, en el primer cas, i títol 

de graduat en Educació Secundària Obligatòria en el segon, i per al grup APF/E (agrupacions 

professionals funcionarials) no s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en 

el sistema educatiu.  

 

La major part del personal (51,84 %) es concentra en els subgrups C1 i C2, mentre que els 

subgrups A1 i A2 n’aglutinen quasi un terç (33,06 %). I si bé las dones són majoritàries en tots 

els grups, cal ressaltar que el subgrup A1 és el que registra el percentatge més baix (57,25 %) i 

l'únic que manté l'índex en valors d'equilibri (1,15) (gràfic 5).  

 

Gràfic 5. IPRHD del personal de l'Administració del Consell per grups 2017-2018. 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

 

La composició de les dades anteriors té un caràcter estructural, i per això a penes reflecteix 

canvis d'un any a un altre. No obstant això, cal assenyalar la naturalesa d'aquest canvi. 

L'augment que s'ha produït en l'ocupació total en l'últim any s'ha concentrat particularment en 

el personal del grup A1, on la variació registrada és superior al 6 %, i, dins d'aquest, s'ha degut 
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sobretot a l'avanç de l'ocupació entre les dones, que amb una taxa del 6 % quasi triplica la dels 

homes (2,8 %). Li segueix a certa distància el grup A2. 

 

Si atenem els diferents nivells del personal, més de la meitat dels 16.276 efectius (55 %) treballa 

en llocs amb nivells per davall del 15. El percentatge s'eleva fins a aconseguir el 60,2 % en el cas 

de les dones, mentre que en el col·lectiu dels homes la concentració en aquests nivells no arriba 

a ser majoritària, situant-se en el 44,6 %. Per contra, en els nivells superiors, per damunt del 

nivell 19, els homes registren una major proporció que les dones (29,6 % i 22,1 %, 

respectivament).  

 

Deixant fora de l'anàlisi els nivells d'escassa significació pel nombre d'ocupacions, la presència 

de la dona és majoritària en pràcticament tots aquests, però mentre que aquesta majoria 

condueix a posicions de desequilibri en els nivells més baixos segons els valors que registra 

l'IPRHD, s'observa que en nivells superiors al 19 el valor que aconsegueix l'índex està dins del 

rang que defineix una situació d'equilibri. En definitiva, la presència de les dones, tot i ser 

majoritària, es redueix en els nivells associats a una major retribució. 

 

Aquests resultats són coherents amb els obtinguts de l'anàlisi de la composició per sexe en els 

grups professionals, atesa la correlació existent entre grups i nivells, de manera que els grups A1 

i A2 es relacionen amb els nivells retributius més alts i els altres tres grups amb els nivells de 

menor retribució. 

 

Per trams d'edat 

 

Si es posa el focus en l'edat de les persones ocupades, el tram més nombrós el constitueix el 

comprés entre 51 i 60 anys (47,5 %), i ho és tant per a les dones (45,85 %) com per als homes, 

encara que de manera majoritària en el segon cas (51,05 %). 

 

A través de l'índex IPRHD pot observar-se que la presència relativa de les dones supera la posició 

d'equilibri en tots els trams, amb valors que es mouen entre 1,44 i 1,27. Ara bé, els valors més 

propers al d'equilibri es registren en els dos últims trams d'edat, de manera que es mostra així 

una tendència decreixent a partir dels 50 anys. 
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Gràfic 6. IPRHD del personal de l'Administració del Consell per trams d'edat. Any 2018. 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

 

L'augment d'efectius de l'últim any s'ha produït amb major intensitat en els grups de menor 

edat, en particular entre les persones menors de 30 anys, que ha registrat un avanç del 73,5 %, 

si bé cal assenyalar que és el tram que reuneix menys efectius, sent el seu pes escassament 

significatiu (0,88 %). Pel que fa al següent tram d'edat, el comprés entre 30 i 50 anys, que és el 

més nombrós de tots, ha augmentat la seua ocupació entorn d'un 10 %, tant considerat en el 

seu conjunt com segons sexe, raó per la qual el valor de l'IPRHD s'ha mantingut en un 1,44, que 

reflecteix una sobrepresència de la dona en aquest grup. 

 

Dades per a l'anàlisi de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar 

 

Amb la finalitat que el dret al treball puga exercir-se en igualtat de condicions per a dones i 

homes, de manera que aquest siga compatible amb el fet de portar una vida familiar i social en 

condicions adequades, és necessari que existisquen altres drets que salvaguarden aquesta 

compatibilitat. Per això, s'han anat produint modificacions importants en la normativa, tant 

autonòmica com estatal i comunitària, dirigides a afavorir una situació d'equilibri en l'entorn 

laboral des d'una perspectiva de gènere. 

 

L'existència d'aquesta normativa és condició necessària, però no suficient. Perquè ho siga, és a 

més necessari que es produïsca un exercici corresponsable dels drets de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral, considerant-se com a tal l'assumpció equilibrada de responsabilitats 

familiars. 
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A escala normativa, cal mencionar els articles 3, 14.8, 44 i 51.b) de la Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; l'article 11 de la Llei orgànica 5/1982, d'1 

de juliol, de l’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei orgànica 

1/2006, de 10 d'abril; l'article 19 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat de dones i homes 

de la Comunitat Valenciana; els articles 24 i 31 a 33 de la Llei 4/2012, de 15 d'octubre, per la 

qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana; el Reial decret legislatiu 

5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 

Públic; la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana; el 

Decret 175/2006, de 24 de novembre, pel qual es regulen les condicions de treball del personal 

al servei del Consell, així com els diferents acords que s'han anat produint amb les organitzacions 

sindicals, ratificats pel Consell. 

 

Els drets de conciliació, en tant que instruments per a l'efectiva igualtat de les dones respecte 

dels homes en l'àmbit laboral del Consell, giren entorn de la jornada laboral i flexibilitat horària, 

i els permisos, llicències i excedències per a aquelles situacions de la vida personal i familiar que 

poden presentar-se. 

 

Es recullen, quant a això, dades estadístiques relatives a llicències i reduccions de jornada durant 

els exercicis 2016 a 2018 (gràfic 7). 

 

Gràfic 7. Llicències i reduccions de jornada per sexe. Període 2016-2018. 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 
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Aquestes dades reflecteixen, com pot observar-se, una enorme distància entre dones i homes a 

l'hora de fer ús dels instruments que les normes posen al seu abast per a conciliar la vida laboral 

amb la personal i familiar. Les sol·licituds de reducció de jornada de les dones superen en els 

tres últims anys el 90 %, de manera que el 2016 i 2018 s’aconsegueixen valors més pròxims al 

100 %. En el cas de l'ús de les llicències, les diferències de gènere es redueixen, però romanen 

encara en valors elevats, amb l'excepció de 2017, en què més d'un terç dels homes en fan ús.  

 

De manera molt majoritària, són les dones les que recorren tant a les reduccions de jornada com 

a les llicències, cosa que posa de manifest que estem encara molt lluny d'una posició equilibrada 

pel que fa a corresponsabilitat i, conseqüentment, a la igualtat efectiva en l'àmbit laboral. 

 

4.2. Anàlisi del personal de la Generalitat al servei de les institucions sanitàries  

 

El personal al servei de les institucions sanitàries a la Comunitat Valenciana ascendeix a 54.716 

persones, la qual cosa suposa una mica més d'un 6 % respecte a un any abans, i està compost 

per 40.872 dones (74,70 %), i 13.844 homes (25,30 %), la qual cosa suposa un augment del 6,3 % 

en el cas de les dones i del 5,05 % en el cas dels homes (gràfics 8 i 9). Aquesta evolució difereix 

de la registrada en l'exercici anterior, en el qual es va registrar un descens d'efectius. 

 

Gràfics 8. Composició per sexe del personal al servei de les institucions sanitàries. Any 2018 

 
Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 
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Gràfic 9. Evolució del personal al servei de les institucions sanitàries per sexe en els anys 2017 i 
2018. 

 
Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

Les dades anteriors mostren l'elevada presència de les dones en les institucions sanitàries, ja 

que representen les tres quartes parts de l’ocupació, la qual cosa dispara el valor de l'IPRHD fins 

a l’1,49, una posició bastant allunyada de la que definiria la situació d'equilibri, que no suposa, 

d'altra banda, variació respecte a 2017. 

 

La distribució d'efectius segons la modalitat de l'assistència produeix una alta concentració en 

l'assistència especialitzada (73,4 %) enfront de la primària, que fins i tot s'incrementa fins al 

75,3 % en el cas de les dones, però que es redueix fins al 68 % per als homes. En coherència amb 

aquesta distribució de l'ocupació per especialitats i sexe, l'IPRHD se situa en ambdós casos en 

valors per damunt del valor 1,20 d'equilibri, sent més notable el registrat en l'atenció 

especialitzada (1,53) que el de l'atenció primària (1,40).  

 

Gràfic 10. IPRHD segons modalitat d'assistència sanitària. 

 
Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 
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Atesa l'ocupació segons els diferents grups professionals, veiem que en termes relatius els 

homes que entren a treballar en la sanitat en el grup de persones llicenciades, el de més alta 

qualificació, són una proporció molt major que en el cas de les dones, més del doble (48 % 

enfront del 22 %, respectivament). La major concentració de les dones (30 %) es produeix en el 

grup de persones diplomades, que és el grup de major pes en el conjunt sanitari (gràfics 11 i 12).  

 

Gràfics 11 i 12. Distribució personal de les institucions sanitàries segons grup professional i sexe 

 

 

 

 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 
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Les diferències entre ambdós sexes en l'afluència als diferents grups condueixen l'índex a valors 

que reflecteixen la sobrepresència femenina segons l'IPRHD, excepte en un cas: el que requereix 

la llicenciatura, grup que registra un valor de l'1,14. En l'extrem oposat està el personal sanitari 

tècnic, amb un valor molt per damunt del valor d'equilibri, ja que aconsegueix l’1,86 (gràfic 13). 

Per la seua part, segons la naturalesa de l'activitat, les dades revelen una composició propera a 

l'equilibri tant en el personal dels quadres intermedis com en el personal directiu, però no en 

els llocs bàsics, on la presència de la dona supera el 76 %, cosa que situa el valor de l'índex en 

un nivell elevat (1,53). 

 

Gràfic 13. IPRHD del personal de les institucions sanitàries segons grup professional. 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

Si considerem el factor edat, en tots els trams la presència de la dona està per damunt dels 

valors d'equilibri definits legalment, ja que en tots se supera l'1,20 de l'IPRHD. El tram de major 

pes, amb un 43,8 %, és el comprés entre 31 i 50 anys, coincident amb el tram de major presència 

femenina (77,4 %). L'últim tram, el de major edat, suposa entorn d'un 14 % del total, i és el tram 

en el qual els homes aconsegueixen la major presència, ja que representen un terç d'aquest. Per 

la seua part, les persones menors de 30 representen prop del 8 %, amb un valor de l'índex de 

l'1,48.  

 

4.3. Anàlisi del personal docent de centres públics no universitaris de la Generalitat  

 

El personal docent de centres públics no universitaris ascendeix a 58.774 persones, de les quals 

40.658 són dones (el 69 %) i 18.116 són homes (el 31 %). Això suposa un creixement del 3,8 % 

respecte a 2017, que si bé ha sigut de major intensitat en el cas de les dones (4,2 % enfront del 
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3,3 % dels homes), no ha implicat un canvi substancial en la composició per sexe en termes 

globals, tal com reflecteix el valor de l'IPRHD, que ha romàs en l'1,38, fora per tant de l'interval 

d'equilibri establit per llei. 

 

Gràfic 14. Personal docent de centres públics no universitaris segons sexe en 2018. 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

 

Mentre que un percentatge molt elevat dels homes que trien la docència (58,8 %) s'ocupa en 

l'Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, les dones registren una distribució més 

equilibrada entre els seus efectius, concentrant-se quasi per igual en aquests ensenyaments 

(37,2 %) i en la Primària (38,2 %). En un sentit contrari, la baixa ocupació dels homes en 

l'Educació Infantil, només un 1,62 % d'ells, contrasta amb la molt destacada de les dones, quasi 

un 18 %. La resta d'ensenyaments tenen molt menys o fins i tot escassa significació en ambdós 

sexes, encara que cal ressaltar que la presència d'homes en els ensenyaments artístics 

aconsegueix un percentatge bastant més elevat que en les dones (8,22 % i 2,87 %, 

respectivament). 

 

Aquesta desigual distribució per gènere en els diferents tipus d'ensenyament, unida al ja 

assenyalat ampli predomini de la dona en el món de la docència no universitària, provoca que, 

excepte en els ensenyaments artístics, on hi ha una sobrepresència masculina però equilibrada, 

els valors de l'IPRHD delaten una sobrepresència de les dones en les plantilles docents dels altres 

tipus d'ensenyament, arribant-se a posicions fora de la zona d'equilibri en els casos de l'Educació 

Infantil i Primària, l'Educació Especial i la d'idiomes; són particularment destacables l’1,92 

d'Infantil i l’1,66 d'Educació Especial. 
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Gràfic 15. IPRHD del personal docent en centres públics no universitaris per tipus d'ensenyament 

en 2018. 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

L'acompliment de la funció directiva en el marc de la docència afecta, en termes mitjans, quasi 

el 8 % de les plantilles. Aquest percentatge és dispar si atenem el sexe de qui exerceix aquesta 

funció, de manera que el percentatge de dones docents que l'exerceixen (6,95 %) se situa per 

davall d'aquest valor mitjà i allunyat en més de tres punts percentuals del 10,25 % registrat pels 

homes. Això no és obstacle perquè dins dels equips directius les dones siguen majoria, tant en 

el conjunt (60,36 %) com en els diferents càrrecs atribuïbles, fins i tot majoria per damunt de 

valors d'equilibri de l'IPRHD, com són els càrrecs de cap d'estudis i secretaria (1,28 i 1,25, 

respectivament).  

Gràfic 16. IPRHD del personal docent en centres públics no universitaris per funció directiva. 

 
Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 
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4.4. Anàlisi del personal de la Generalitat al servei de l'Administració de justícia  

 

Les dades reflecteixen un clar i creixent protagonisme de les dones entre el personal funcionari 

dependent de la Generalitat que exerceix la seua tasca al servei de l'Administració de justícia. El 

nombre de persones ocupades s'eleva a 5.048 persones, un 4,2 % més que l'any 2017, de les 

quals 3.661 són dones i 1.387 homes, la qual cosa suposa una distribució percentual del 72,5 % 

i del 27,5 %, respectivament. S'aprecia que el percentatge de dones s'ha incrementat en l'últim 

any en 1,5 punts com a conseqüència que l'augment registrat en l'ocupació es deu 

exclusivament a les dones, havent romàs estable la dels homes.  

 

Gràfic 17. Personal al servei de l'Administració de justícia per sexe. 2017-2018 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

La composició per grups professionals revela el pes majoritari del grup de Tramitació Processal 

i Administrativa, l'equivalent al grup C, amb un 51,4 %, en el qual, a més, les dones representen 

el 79,2 %, cosa que condueix l'índex IPRHD al valor més alt aconseguit entre aquests grups, 

l'1,58. Li segueix per pes el d'Ajudants de Laboratori amb un IPRHD de l'1,50. Per la seua banda, 

el grup de Professionals de Medicina Forense, equivalent al grup A1, per al qual es requereix 

major qualificació professional, només representa el 2 %, sent el que ofereix una composició 

equilibrada quant a sexe tal com revela el valor de l'índex, que se situa en l'1,06.  
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Gràfic 18. IPRHD del personal al servei de l'Administració de justícia per grups professionals. 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

 

La situació descrita és, en termes de composició per sexe, molt similar a la d'un any abans; tan 

sols cal ressaltar que l'índex de presència relativa mostra una tendència creixent, ja que s’eleva 

0,02 punts de manera generalitzada, 0,06 en el grup d'Auxili Judicial i 0,01 en la resta de grups 

amb pes significatiu.  

 

Ateses les edats del personal ocupat en l'Administració de justícia, aquest es concentra a parts 

pràcticament iguals, entorn del 47 %, en els dos trams centrals, de manera que entre els 31 i 60 

anys s'agrupa el 93,9 % de l'ocupació. I, si bé en el tram d'edat de 31 a 50 anys són majoria les 

dones amb un 50,2 %, en el tram següent fins a 60 anys la situació s'inverteix a favor dels homes 

amb un 51,8 %. 

 

La composició per sexe dins de cada grup d'edat revela en tots una situació de desequilibri, ja 

que les dones superen el 60 % de participació, de manera que els valors de l'IPRHD es mouen en 

valors superiors a l’1,2 i per davall de l'1,6, corresponent el més baix al grup de major edat (1,26) 

i el més alt al tram d'edat entre els 31 i 50 anys (1,53). 
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Gràfic 19. IPRHD del personal al servei de l'Administració de justícia per grups d'edat. 

 

Font: Base de dades de la Generalitat Valenciana. 

 

4.5. Anàlisi del personal del sector públic instrumental de la Generalitat  

 

L'anàlisi del personal de les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat mostra una 

plantilla amb una composició per sexe equilibrada, representant les dones el 47 % del total del 

personal de les entitats analitzades. Així, el valor conjunt de l'IPRHD és de 0,95, lleugerament 

inferior a la unitat i, en qualsevol cas, dins dels límits de representació paritària establits per la 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  

 

El desglossament per tipus d'entitat mostra resultats diferents: la composició és equilibrada en 

el cas de les entitats de dret públic (IPRHD del 0,95); no obstant això, en el cas de les societats 

mercantils i de les fundacions no existeix equilibri en la composició de la plantilla, amb valors de 

l'IPRHD del 0,73 i de l’1,25 respectivament, si bé en el primer cas el desequilibri es produeix per 

majoria d'homes i en el segon cas per majoria de dones, tal com reflecteix el gràfic següent. 

 

Si analitzem el percentatge de dones sobre el total del personal del sector públic, observem que 

més d'un 50 % es concentra en les entitats de dret públic.  
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Gràfic 20. IPRHD del personal del sector públic instrumental de la Generalitat per tipus d'entitat.  

 

Font: Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni  

 

L'anàlisi del personal per relació jurídica mostra una presència equilibrada d'homes i dones en 

totes les categories excepte en la de màxima responsabilitat i en un altre personal. En el primer 

cas, les dones no aconsegueixen el 20 % del total de personal en aquesta categoria, i en el segon 

cas, el percentatge de dones representa el 36 % en aquest tram. En la resta de categories, 

existeix una composició equilibrada amb majoria d'homes en el personal laboral amb contracte 

indefinit i majoria de dones en la resta de trams, especialment en la categoria funcionarial 

(IPRHD de l'1,21), d'acord amb les dades del gràfic següent:  

 

Gràfic 21. IPRHD del personal del sector públic instrumental de la Generalitat per naturalesa jurídica.  

 

Font: Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni  

 

Les dades reflecteixen una composició equilibrada en tots els trams d'edat, especialment en el 
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60 anys i per a majors de 60 anys la representació d'homes és major, i en el tram de menor de 

30 anys hi ha majoria de dones. Aquesta anàlisi es posa de manifest en el gràfic següent:  

 

Gràfic 22. IPRHD del personal del sector públic instrumental de la Generalitat per trams d'edat.  

 
Font: Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni  

 

L'anàlisi del personal del sector públic instrumental per categoria professional reflecteix una 

composició equilibrada, excepte en el tram d'alta direcció i en la categoria de “resta de personal 

qualificat”, en els quals les dones aconsegueixen aproximadament un 20 % del total del personal 

del tram en tots dos casos. La presència d'homes és superior en les categories de “resta de 

personal directiu” i “personal comercial i similar”, si bé en les categories de personal tècnic, 

científic i personal intel·lectual i de suport, personal ocupat de tipus administratiu i personal no 

qualificat hi ha majoria de dones. Els valors de l'IPRHD en cada categoria es mostren a 

continuació en el gràfic següent:  

 

 Gràfic 23. IPRHD del personal del sector públic instrumental de la Generalitat per categoria 

professional.  

 
Font: Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni 
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CAPÍTOL 5. ANÀLISI DE L’IMPACTE DE GÈNERE DELS PROGRAMES PRESSUPOSTARIS 

 

En aquest capítol s’aborda l’anàlisi de l’impacte de gènere estructurant la informació per 

seccions pressupostàries. Dins de cadascuna de les seccions s’inclou una síntesi de l’anàlisi 

d’impacte estimat, elaborat per les unitats d’Igualtat de cada conselleria. Aquesta síntesi afecta 

els programes pressupostaris que les unitats d’Igualtat han considerat que tenen rellevància en 

matèria d’igualtat de gènere, així com algunes de les entitats del sector públic instrumental 

adscrites a les conselleries en relació amb les actuacions que aquestes duen a terme (annex II). 

Referent a això, es considera que els programes pressupostaris o de les entitats adscrites tenen 

rellevància en matèria d’igualtat de gènere perquè desenvolupen una competència explícita en 

aquest àmbit o per tindre una incidència de caràcter rellevant en matèria d’igualtat. 

 

Per a cada secció pressupostària, la informació recollida respon als ítems següents: la finalitat 

dels programes d’acord amb les competències que es desenvolupen en la secció en relació a les 

problemàtiques específiques sobre les quals s’actua, en particular les que tenen rellevància en 

l’àmbit de la igualtat de gènere; la situació de partida, en relació amb la problemàtica sobre la 

qual s’actua i l’exercici de les seues competències, identificant i posant en relleu les desigualtats 

per raó de sexe que s’observen i els avanços produïts, si escau; les línies d’actuació que siguen 

considerades destacables en els seus àmbits competencials; els resultats esperats com a 

conseqüència de les accions posades en marxa o previstes; una relació descriptiva dels objectius 

i de les actuacions per aconseguir-los, i, finalment, un annex d’indicadors per al seguiment i 

l’avaluació dels resultats.  
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5.1. SECCIÓ 05 PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 

 

FINALITAT 

 

Atenent l’article 1 del DECRET 151/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el 

Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la Generalitat, a la Presidència de la 

Generalitat li correspon l’exercici de les competències en matèria d’assessorament al president; 

programació i desenvolupament dels actes del president; coordinació i impuls de l’acció 

interdepartamental del Consell; relacions amb la Unió Europea, l’Estat i altres comunitats 

autònomes; comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional; estudis 

d’innovació; turisme; Administració local i mitjans de comunicació social; relacions amb les 

Corts, i representació i defensa en judici i assessorament en dret a la Generalitat. També li 

correspon l’exercici de les competències en matèria d’interior, protecció civil, gestió de la unitat 

del cos nacional de policia adscrita a la Comunitat Valenciana i gestió de les competències en 

matèria de situacions d’emergència, així com les competències en matèria d’extinció d’incendis. 

 

A més del Programa d’alta direcció i serveis generals de la Sotssecretaria, els programes 

pressupostaris que s’han identificat amb major rellevància en matèria de gènere incideixen en 

l’àmbit de la comunicació institucional, la lluita contra la violència de gènere i la protecció a les 

seues víctimes, així com el paper de les dones en la ciència. Tot això, de conformitat amb els 

acords i instruccions aprovats respecte d’això per la comissió de l’Informe d’impacte de gènere 

en els pressupostos de la Generalitat, i sense perjudici que en futurs exercicis la selecció s’amplie 

a altres programes. 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA, LÍNIES D’ACTUACIÓ DESTACADES I PREVISIONS DE RESULTATS 2019 

 

Ateses les característiques competencials de la secció 05 (els programes pressupostaris de la 

Presidència de la Generalitat i del seu sector públic instrumental amb rellevància en matèria 

d’igualtat de gènere), a continuació es tracta de manera agrupada la situació de partida, línies 

d’actuació destacades i previsions de resultats 2019 en cada un dels apartats següents: 
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a) Comunicació institucional  

 

Programa 462.20, Promoció institucional  

 

Les competències que corresponen al Programa de promoció institucional (462.20) permeten 

incidir en l’execució d’accions i projectes propis de comunicació, així com de la supervisió de la 

creativitat i el disseny de campanyes publicitàries de la Generalitat.  

 

En 2019 aquest programa continuarà donant suport pressupostari a les accions i campanyes 

publicitàries que en matèria d’igualtat de gènere impulse el departament competent, amb 

càrrec al vigent contracte de serveis de difusió d’accions de comunicació. 

 

A més de publicitar els dies commemoratius del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i els 

corresponents al col·lectiu LGTBI, també està previst planificar accions de producció pròpia per 

a promocionar la igualtat i l’empoderament de les dones, encara que les aportacions més 

importants que aquest programa pressupostari podrà realitzar en 2019 estan vinculades a la 

nova Llei de publicitat institucional, que va entrar en vigor el passat 18 de juny. En el marc de la 

Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i 

la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques, es vigilarà el compliment dels seus 

principis inspiradors i es garantirà que no s’incloga publicitat institucional en aquells mitjans que 

continguen anuncis de comerç sexual o prostitució. 

 

Finalment, es planteja l’adaptació de l’aplicació corporativa a través de la qual s’exerceix la 

supervisió de l’activitat d’informació i promoció institucional, de manera que permeta identificar 

el possible impacte en matèria de gènere.  

 

b) Lluita contra la violència de gènere i protecció de les seues víctimes 

 

Entitat 00132 Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) 

 

Els tres programes pressupostaris de l’entitat són fonamentals per a la lluita contra la violència 

masclista i la protecció de les seues víctimes a la Comunitat Valenciana, així com per al 

compliment de determinats articles del capítol VI que la Llei 9/2003 dedica a la violència contra 

les dones.  
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Programa 221.10, Emergències, protecció civil i extinció d’incendis 

 

Entre altres, aquest programa pressupostari dóna suport a les competències d’intervenció en 

casos d’emergència, que el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat (CCE-GV), 

situat a l’Eliana (València), s’encarrega de desenvolupar. 

 

Des del punt de vista del gènere, cal mencionar el servei 112 de la Comunitat Valenciana 

(112CV), que atén les telefonades urgents dirigides a aquest telèfon, i dóna avís als serveis 

d’emergència que han d’actuar davant de cada incidència, així com a aquells altres que n’hagen 

d’estar informats, col·laborant en la coordinació i actuació eficaç de totes les parts implicades. 

 

Des de la perspectiva de gènere, el servei telefònic 112CV ofereix un tractament prioritari a les 

telefonades procedents de dones incloses en programes de protecció per violència masclista. Es 

tracta de minimitzar els temps d’atenció de les telefonades i augmentar la qualitat en la resposta 

quan aquestes dones utilitzen el servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de la 

violència de gènere (ATENPRO), un servei del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, que 

utilitza tecnologies de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització. 

 

En 2017, gràcies a la col·laboració del 112CV amb el servei telefònic d’atenció i protecció per a 

víctimes de violència de gènere (ATENPRO), 909 telefonades realitzades al telèfon 

d’emergències a causa de violència de gènere han rebut una atenció prioritària.  

 

En 2019 continuarà aquesta col·laboració amb els serveis d’ATENPRO i, per la seua part, el 

Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat (CCE-GV) continuarà mantenint 

contactes i reunions amb la Direcció General de l’Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere, 

a fi d’impulsar nous àmbits de col·laboració procedimentals i/o tecnològics, per a avançar en 

l’atenció prioritària que el telèfon únic d’emergències 112 presta en casos de violència de 

gènere. 

També està previst actuar en matèria estadística, aprofundint en la classificació d’aquestes 

telefonades segons l’índole específica del seu origen.  

 

Pel que fa a la qualitat en la prestació del servei oferit (temps mitjà d’atenció de les telefonades, 

recopilació d’informació, etc.), serà igualment garantida mitjançant l’aplicació de protocols 

específics, la supervisió del treball realitzat pel personal del 112CV, així com per la seua formació 
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contínua, atés que està previst donar una àmplia perspectiva de gènere als cursos dirigits al 

personal dels serveis d’emergència en 2019. 

 

Finalment, la implantació definitiva del Pla d’igualtat del personal que atén el servei 112CV 

contribuirà a ampliar la seua sensibilitat respecte de les qüestions de gènere i, en particular, de 

la violència masclista exercida contra dones i menors. 

 

Programa 222.10 Seguretat pública: Policia de la Generalitat i Policia Local 

 

L’impacte de gènere d’aquest programa es refereix, d’una banda, a la coordinació dels cossos 

de policia de la Comunitat en relació a la lluita contra la violència de gènere i la protecció de les 

víctimes i d’altra banda, a la seua potencial contribució per augmentar tant el nombre de dones 

que ingressen en aquests cossos, tradicionalment hipermasculinitzats, com el de les agents que 

formen part dels òrgans col·legiats de la policia i dels tribunals de selecció. 

 

Pel que es refereix a les dues primeres qüestions, en cada una de les tres seus provincials la 

unitat adscrita compta amb grups denominats menors i violència de gènere. Tant els esmentats 

grups com la totalitat de patrulles uniformades de la unitat que es despleguen per la Comunitat, 

atenen tots els requeriments que en matèria de violència de gènere els transmeten les sales 

policials operatives del 091, del 112CV o directament la ciutadania. 

 

En cada una de les seues intervencions, la unitat efectua les primeres gestions policials inherents 

a cada cas concret: atenció immediata a la víctima, trasllat a un centre hospitalari o centre 

d’ajuda, a una comissaria de policia o dependències de la Guàrdia Civil, recollida de dades sobre 

els fets, i difusió de dades de l’autor o la seua localització i detenció. 

 

D’altra banda, la unitat col·labora en trasllats de dones víctimes de violència de gènere, per a la 

seua protecció i cobertura, a sol·licitud dels centres d’atenció a la dona 24 hores i d’altres centres 

de la Direcció General de l’Institut Valencià de la Dona i per la Igualtat de Gènere. 

 

Així, els grups de menors de la unitat, sostinguts per altres grups de la unitat, realitzen aquests 

acompanyaments i trasllats de dones i les seues famílies als seus domicilis conjugals, per 

arreplegar efectes durant la fase inicial d’actuacions; també als jutjats, als punts de trobada 

familiar i als pisos d’acollida. 
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La unitat adscrita efectua igualment la vigilància de l’entorn dels centres d’atenció a la dona 24 

Hores. 

 

Els resultats de l’activitat de la unitat registrada durant l’any 2017 en matèria de violència de 

gènere i en el conjunt de la Comunitat són: 116 detinguts per violència de gènere, 48 detinguts 

per trencament de condemna, 105 trasllats de dones i 90 trasllats més acompanyant filles i fills 

de les víctimes. 

 

Pel que fa als cossos de la Policia Local, s’han creat unitats especialitzades en matèria de 

violència de gènere. Segons fonts estadístiques de la Direcció General de l’Agència de Seguretat 

i Resposta a les Emergències, hi ha un total de 67 localitats amb grups especialitzats en violència 

de gènere, els quals tenen assignats un total de 277 efectius. Des de l’any 2011 fins a 2015 es 

van realitzar quasi 80.000 actuacions (70.996). 

 

Les previsions respecte de 2019 són continuar desenvolupant l’objectiu de lluita contra la 

violència masclista que té a les dones i menors com a víctimes d’acord amb els protocols adients, 

participant en les consegüents actuacions policials, així com en els acompanyaments i trasllats 

de dones i menors. 

 

Finalment, els cossos de policia de la Comunitat Valenciana hauran de fer front, també en 2019, 

al repte d’afavorir la incorporació de les dones a les seues plantilles, de manera que vagen 

invertint-se tendències molt arrelades com aquelles que determinen que poc més del 10 % de 

la plantilla de la unitat adscrita són dones (44, un 11 % sobre un total de 397 persones), però, 

per contra, en el cas dels grups de menors i violència de gènere, la proporció de dones i homes 

és del 75 i 25 %, respectivament. 

 

Programa 222.20 Formació IVASPE 

 

A càrrec del programa que dóna cobertura a la formació bàsica i especialitzada d’agents de la 

Policia Nacional de la unitat adscrita, de les policies locals i del personal d’emergències (bombers 

i brigades forestals, protecció civil, etc.), es dissenyen, convoquen i realitzen cursos de 

sensibilització i formació específica en matèria d’igualtat i lluita contra la violència masclista. 

L’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) és l’organisme responsable 

d’aquesta formació fonamental, ja que: 
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• El primer contacte de les víctimes amb les estructures de la seua atenció i protecció 

públiques s’estableix a través del tracte directe amb els diversos cossos policials de 

seguretat ciutadana.  

• La implicació dels cossos de seguretat pública simbolitza el rebuig i la desaprovació 

social cap a la violència masclista. De fet, una part molt important de les denúncies per 

violència de gènere deriven d’atestats policials: segons dades de l’Observatori contra la 

Violència Domèstica i de Gènere, del total de 22.727 denúncies sobre violència de 

gènere que van rebre els jutjats valencians durant 2017, 17.880 (78,7 %), tenien el seu 

origen en atestats policials, on s’inclouen aquelles presentades per la víctima, pels 

familiars o per la intervenció directa policial. 

 

És per tot això que la formació en la igualtat de gènere i la violència masclista, exercida tant 

contra dones com contra menors, forma part dels objectius generals dels programes de formació 

que realitza l’IVASPE i que en 2018 s’han materialitzat de la manera següent: 

 

• Entre els cursos destinats al personal que pertany a la unitat del Cos Nacional de Policia 

adscrita a la Comunitat Valenciana, així com al personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de 

la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de policies locals i de 

coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, s’ha realitzat, dins de l’Àrea 

Jurídica i Policia Judicial, un curs bàsic de 15 hores en línia per tal de donar a l’alumnat 

un enfocament global i no compartimentat dels delictes de violència exercits contra les 

dones, així com els coneixements i habilitats necessaris per a actuar en aquest àmbit. 

• Igualment, en l’Àrea Tàctica Policial, dins d’un curs presencial de 20 hores sobre 

protecció de persones en situacions de risc o amenaça, s’ha particularitzat en els casos 

de violència de gènere. 

• En el marc de la formació especialitzada, s’ha reiterat el diploma d’expert/a en violència 

de gènere (DEV), la primera edició del qual es va realitzar l’any 2013. Es tracta d’una 

formació teoricopràctica de 200 hores, que té com a objectius formar els cossos de 

policia locals en protocols i plans d’actuació per a previndre i intervindre en situacions 

de violència de gènere. Per a l’obtenció del títol és imprescindible l’elaboració de 

treballs d’investigació en la matèria. 

• S’ha oferit un curs de capacitació pedagògica per als docents que participen en les 

xarrades educatives dels centres escolars, així com una guia que està publicada en la 

pàgina web de l’IVASPE, a fi de facilitar la preparació dels agents per a impartir les 
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xarrades sobre els temes que preocupen a la societat actual: l’assetjament escolar, les 

drogues, el racisme i la intolerància, els riscos associats a l’ús d’Internet, les xarxes 

socials i les noves tecnologies, així com la violència sobre la dona. 

 

Per a 2019, l’IVASPE mantindrà aquesta formació específica en violència de gènere i inclourà 

jornades de sensibilització dins del pla de formació anual (al marge dels cursos d’accés a les 

distintes escales i categories de la Policia Local). 

 

Respecte de la investigació acadèmica sobre violència de gènere, l’Institut es proposa elaborar i 

desenvolupar un conveni amb la Universitat d’Alacant per a dotar amb beques la formació en el 

títol d’expert/a en violència de gènere. També respecte d’aquesta formació especialitzada i a 

través del seu Centre d’Investigació en Seguretat i Emergències (CISE), l’Institut impulsarà la 

tutorització dels treballs d’investigació exigits per a l’obtenció de l’esmentat títol. Cal recordar 

que aquests treballs de l’alumnat, una vegada aprovats, passen a enriquir els fons d’investigació 

i biblioteca del CISE en matèria de prevenció i intervenció en violència de gènere. 

 

Amb el conjunt d’aquestes mesures, l’IVASPE espera incrementar la sensibilització sobre el 

problema de la violència de gènere entre els efectius policials, així com millorar els protocols 

d’intervenció en aquesta matèria, la revisió dels quals té previst completar aquest institut a mitjà 

termini. 

 

Programa 126.20, Assessorament i defensa en judici 

 

Amb càrrec a aquest programa es financen les despeses de funcionament de la Direcció General 

de l’Advocacia General de la Generalitat, perquè puga prestar assistència jurídica a la Generalitat 

i fer valdre davant dels diferents òrgans jurisdiccionals la legalitat de la seua actuació, els seus 

drets i interessos.  

 

El seu impacte de gènere deriva de la Llei 9/2003, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones 

i homes, que en l’article 36, sobre personació de l’Administració autonòmica en els 

procediments per maltractaments, disposa que “la conselleria amb competències en matèria de 

dona podrà proposar al Consell de la Generalitat l’exercici de l’acció popular, a través del Gabinet 

Jurídic de la Generalitat o d’advocats o advocades col·legiats, en els supòsits d’agressions 
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físiques domèstiques en què es cause la mort o lesions greus a dones residents a la Comunitat 

Valenciana”.  

 

A més, la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la 

dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 58 que la Generalitat exercirà 

l’acció popular en tots els procediments penals que se seguisquen per delictes de violència sobre 

la dona amb resultat de mort, així com en aquells casos en què es genere alarma social o 

produïsca lesions greus i invalidants. Si és el cas, la Generalitat sol·licitarà sempre la privació de 

la pàtria potestat del presumpte agressor. En compliment d’aquest precepte, l’Advocacia es va 

personar en quatre processos durant 2017.  

 

Cal posar en relleu ací que l’indicador en relació a aquestes personacions no és un indicador 

d’objectius pressupostaris, sinó la lamentable constància dels efectes processals de la violència 

de gènere en el seu vessant més tràgic, d’acord amb la normativa corresponent i amb la mateixa 

voluntat del Consell d’exercir l’acció popular en defensa de les víctimes, al mateix temps que 

prova el rebuig cap a la violència masclista i compromís amb la lluita per la seua eradicació. 

 

c) El paper de les dones en la ciència 

 

Entitat 00017 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

 

La mercantil Ciutat de les Arts i les Ciències disposa d’un pla estratègic de responsabilitat social 

que l’entitat està desenvolupant en el període 2016-2019. En el marc d’aquest pla estratègic, 

CACSA realitza un conjunt d’accions, la rellevància de les quals deriva d’incidir en la relació de 

les dones amb la ciència, un àmbit en què les desigualtats de gènere són importants i 

històricament reproduïdes, atés l’escàs reconeixement de les aportacions femenines. 

 

És per això que, a l’hora de programar els continguts de la Ciutat de les Arts i les Ciències amb 

l’objectiu de generar vocacions científiques i divulgar la ciència per a totes i tots, es tenen en 

compte criteris que afecten el gènere, com són els següents: 

 

• Visibilitat de la dona en la selecció de ponents per a les conferències, tractant de complir 

la regla de la paritat en la representació dels dos sexes. De fet, les conferències i 

ponències programades per a 2018 han comptat amb la participació de 7 dones, 4 
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homes i 1 equip format per una dona i un home, mentre que en 2017 van ser 3 dones i 

12 homes i, en 2016, 5 dones, 13 homes i 1 equip. 

• Gestió i programació amb perspectiva de gènere d’activitats i exposicions inclusives per 

a tot tipus de públic, incloent-hi el provinent de l’àmbit escolar. És el cas del projecte 

europeu Hypatia, desenvolupat amb recursos propis per CACSA al llarg de tres anys 

(2015-2018), amb l’objectiu de fomentar que les xiques de 13 a 18 anys opten per les 

disciplines acadèmiques a què fa referència l’acrònim STEM (la ciència, la tecnologia, 

l’enginyeria i les matemàtiques), tant en els seus estudis actuals com, més avant, en les 

seues trajectòries professionals. En aquesta mateixa línia, CACSA ha col·laborat amb el 

projecte Technovation, un dels concursos d’emprenedoria tecnològica més importants 

del món per a xiquetes. El programa ofereix a les xiques l’oportunitat d’adquirir les 

habilitats necessàries per a convertir-se en emprenedores i capdavanteres 

tecnològiques, tractant de reduir la bretxa de gènere existent en les carreres STEM.  

 

En 2018 també cal destacar la realització d’una acció especial en commemoració del Dia 

Internacional de la Dona i la Xiqueta Científica, i l’ampliació de la representació de les dones amb 

exposicions com la de Mary Anningen, o amb projeccions de l’Hemisfèric, com la recent Big 

Dream. Somnia en gran, on es narra, junt amb altres, la història de diverses enginyeres. 

 

Cal també assenyalar diverses línies de treball en les quals es preveu la perspectiva de gènere: 

• CACSA disposa de dades estadístiques / indicadors que permeten conéixer el gènere 

dels seus visitants, clients i persones interessades en les seues activitats. 

• S’ha creat una tarifa especial per a accedir als recintes gestionats per CACSA, destinada 

a víctimes de violència de gènere, col·lectius en risc d’exclusió social o amb recursos 

econòmics limitats.  

• S’ha inclòs l’obligació d’aplicar un pla d’igualtat per part de la plantilla que executa 

diferents contractes a les instal·lacions de CACSA. 

• El Festival de les Arts ha instal·lat en 2018 un punt violeta per a informar, previndre i 

atendre possibles agressions sexuals, actuació que es mantindrà l’any 2019 i també en 

altres esdeveniments que es realitzen a les instal·lacions de la Ciutat de les Arts i les 

Ciències. 

• Existeix una senyalització igualitària en les instal·lacions: CACSA no utilitza pictogrames 

amb figures humanes, a excepció de les situades en l’entrada als banys, en els quals sí 

que es distingeixen les figures de dones i homes, incloent-hi així mateix en ambdós 
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senyals (dones i homes) les pròpies dels canviadors de bolquers, presents també en 

ambdós lavabos. 

• Sala de lactància: l’execució està prevista abans que finalitze 2018. Consistirà en un espai 

tancat, de 25 m2, aproximadament, per a realitzar la lactància i alimentació de bebés i 

menors amb el grau d’intimitat i comoditat requerits. Estarà ubicada al carrer Menor del 

museu, una zona d’entrada lliure al recinte on es troben tots els serveis de l’edifici 

(tendes, zones de restauració, lavabos, etc.).  

 

Respecte a 2019, CACSA abundarà en el seu treball per la igualtat de gènere i, per això, dins de 

la línia estratègica LE4, que el Pla estratègic de RSC defineix com a CIUTAT DE LES ARTS I LES 

CIÈNCIES: GREEN, SMART I SOCIALMENT RESPONSABLE i de l’objectiu estratègic P7 (definir i 

implantar un model de gestió socialment responsable i transparent), s’ha creat una iniciativa 

estratègica nova amb l’objectiu d’impulsar polítiques d’igualtat de gènere (igualtat en la gestió 

i programació i de continguts), que es desenvoluparà a través de les actuacions següents: 

• Generar vocacions científiques i culturals entre la joventut, incidint en les xiquetes de 

manera especial, per a reduir la bretxa de gènere existent en les carreres STEM. 

• Programar un major nombre de conferències i d’altres activitats sobre la contribució de 

les dones a la ciència i la tecnologia. 

• Denominar els espais sense emprar el masculí genèric i adequar els existents. 

• Facilitar l’accés a la cultura a les víctimes de violència de gènere. 

• Donar a conéixer, comunicar i informar dels beneficis i actuacions que CACSA ofereix 

per accedir als serveis i activitats per part de les persones i col·lectius víctimes de la 

violència de gènere. 

• Implantar les accions definides dins del Pla d’igualtat per al personal de CACSA. 

• Incloure clàusules socials que afavorisquen la reducció de les desigualtats en les 

diferents fases de contractació, en aquells contractes que per la seua naturalesa ho 

permeten. 

 

Amb tot allò, CACSA podrà tancar en 2019 el seu pla estratègic havent fet un esforç important 

per a explicitar decididament la igualtat de gènere com a valor que està ben present en la seua 

cultura d’empresa. 
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d) Sotssecretaria 

 

Programa 121.20, Alta direcció i serveis generals 

 

Per primera vegada des que es va iniciar l’elaboració de pressupostos de la Generalitat amb 

perspectiva de gènere, s’ha acordat l’establiment d’objectius i indicadors específics comuns a 

totes les seccions pressupostàries a través dels programes de direcció i serveis generals.  

 

La introducció progressiva de la perspectiva de gènere en l’àmbit de les sotssecretaries, i 

concretament en la de la Presidència de la Generalitat, contribuirà al fet que les accions 

desenvolupades pel departament respecte de la seua pròpia normativa, polítiques sectorials, 

activitats administratives i econòmiques, etc. vagen incorporant una visió política de caire 

transversal que afavorisca la correcció de les desigualtats de gènere en les àrees de la seua 

responsabilitat, contribuint a construir una societat on les dones i els homes tinguen el mateix 

valor i igualtat de drets i oportunitats. 

 

En tot cas, la consecució gradual d’aquest objectiu requereix una labor de sensibilització notable 

per part de les unitats amb funcions de caràcter transversal, a fi que els distints centres gestors 

de la secció assumisquen que fent ús del llenguatge inclusiu o preveient la normativa, la 

contractació i els pressupostos públics des de la perspectiva de gènere s’afavoreix la igualtat 

entre dones i homes, la qual cosa és una qüestió d’equitat, però també una necessitat de 

racionalització econòmica, per tal de poder aprofitar el cent per cent del capital humà.  

 

Com a conseqüència de tot allò, en l’exercici 2019 començaran a establir-se unes sòlides bases 

perquè la igualtat de gènere estiga cada vegada més present en la cultura organitzacional de la 

Generalitat. 

RELACIÓ D’OBJECTIUS I ACTUACIONS  

a) Comunicació institucional 

Programa 462.20, Promoció institucional i comunicació 

Objectiu 2.1. Desplegament i execució d’accions i projectes publicitaris de promoció 

institucional. 
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Actuació 2.1.3 Planificació i execució de campanyes i projectes publicitaris de promoció 

de la igualtat de gènere des d’una perspectiva transversal. 

Objectiu 4.1 Realitzar actuacions de conscienciació en matèria d’igualtat de gènere 

des de Presidència de la Generalitat. 

Actuació 4.1.1 Incloure en els plecs de prescripcions tècniques per a la pròxima licitació 

del contracte de difusió d’accions de comunicació la prohibició de 

contractar amb mitjans que difonguen anuncis de comerç sexual o 

fomenten la prostitució. 

b) Lluita contra la violència de gènere i protecció de les seues víctimes 

Programa 221.10, Emergències, protecció civil i extinció d’incendis 

Objectiu 1.1  Elaboració, implantació i actualització dels plans d’emergència davant 

dels riscos, la competència dels quals té la Generalitat. Direcció dels 

plans i dels recursos en cas d’emergències pels riscos mencionats. 

Coordinació i gestió integrada d’emergències. 

Actuació 1.1.1 Elaboració i programació de cursos per a bombers, brigades, tècnics de 

protecció civil i voluntariat de protecció civil i altre personal dels serveis 

d’emergència. S’inclou en aquests programes la perspectiva de gènere. 

Actuació 1.1.5 Coordinació de recursos i comunicacions per als casos d’emergència a la 

Comunitat Valenciana. Gestió del telèfon únic d’emergències 112. 

Atenció preferent del 112 a les víctimes de violència masclista. 

Classificació estadística de les telefonades d’acord amb l’anterior. 

Actuació 1.1.14  Implementació del Pla d’igualtat del personal del 112. 

Programa 222.10, Seguretat pública: Policia de la Generalitat i Policia Local 

Objectiu 2.4 2.4. Lluita contra la violència de gènere, menors i delictes d’odi. 

Actuació 2.4.1 Participar en actuacions contra la violència de gènere, menors i delictes 

d’odi. 

Programa 222.20, Formació IVASPE 

Objectiu 1.1 Desplegament normatiu. 

Actuació 1.1.3 Col·laboració amb universitats públiques per a fomentar la formació en 

matèria de violència de gènere. 
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Objectiu 1.2 Policia Local i un altre personal de seguretat pública. Formació. 

Actuació 1.2.4 Organització d’accions formatives en matèria de violència de gènere. 

Actuació 1.2.5  Capacitació d’agents per a la conscienciació de menors i joves en matèria 

de violència de gènere. 

Objectiu 1.5 CISE. Investigació en seguretat i emergències. 

Actuació 1.5.3 Orientació d’investigadores i investigadors en els seus treballs acadèmics 

sobre violència de gènere. 

Actuació 1.5.4 Potenciació del treball en xarxa en matèria de violència de gènere. 

 

Programa 126.20, Assessorament i defensa en judici 

Objectiu 6.1. Exercir l’acció popular a què es refereixen l’article 36 de la Llei 9/2003, 

de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, i 

l’article 58 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, 

integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat 

Valenciana.  

Actuació 6.1.1 Personació de l’Advocacia en representació de la Generalitat en 

procediments per causa de delictes de violència de gènere amb resultat 

de mort / lesions greus i invalidants, així com en aquells casos en què es 

genere alarma social. 

 

c) El paper de les dones en la ciència  

Entitat 00017 CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, SA (CACSA) 

Objectiu 8 Definir i implantar un model de gestió socialment responsable i 

transparent. 

Actuació 1 Generar vocacions científiques i culturals entre la joventut, incidint en les 

xiquetes de manera especial, per a reduir la bretxa de gènere existent en 

les carreres STEM. 

Actuació 2 Programar un major nombre de conferències i d’altres activitats per tal 

de visibilitzar la contribució de les dones a la ciència i la tecnologia. 

Actuació 3 Denominació d’espais sense emprar el masculí genèric i adequació dels 

existents. 

Actuació 4 Facilitar l’accés a la cultura a les víctimes de violència de gènere. 
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Actuació 5 Donar a conéixer, comunicar i informar dels beneficis i actuacions que 

CACSA ofereix per a accedir als serveis i activitats per part de les víctimes 

de violència de gènere. 

Actuació 6 Implantar les accions definides dins del Pla d’igualtat per al personal de 

CACSA. 

Actuació 7 Inclusió de clàusules socials que afavorisquen la reducció de les 

desigualtats en les diferents fases de contractació, en aquelles 

contractacions que per la seua naturalesa ho permeten. 

 

d) Sotssecretaria 

Programa 121.20, Alta direcció i serveis generals 

Objectiu 3.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de 

Presidència. 

Actuació 3.1.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la Presidència. 

Objectiu 3.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació. 

Actuació 3.2.1 
Introduir clàusules d’igualtat entre els criteris d’adjudicació i execució 

dels contractes, d’acord amb la regulació de la incorporació de les 

clàusules de responsabilitat social. 

Objectiu 3.3 Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius.  

Actuació 3.3.1 

 

Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no sexista 

i inclusiu en els textos administratius. 
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ANNEX D’INDICADORS 

Programa 
pressupostari 

/ entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor 

462.20 2.1 2 Campanyes planificades en matèria d’igualtat de gènere Campanyes 4 

462.20 2.1 3 
Millores des de la perspectiva de gènere incorporades al 
procés de supervisió de l’activitat de promoció 
institucional del Consell 

Accions 1 

462.20 4.1 1 
Planificació i execució de campanyes i projectes 
publicitaris de promoció de la igualtat de gènere des 
d’una perspectiva transversal 

Campanyes de 
publicitat 

1 

221.10/                  
00132 AVSRE 

1.1 28 
Aplicació de protocols específics a la tramitació de 
telefonades rebudes a causa de violència de gènere.  

Protocols 99% 

221.10/                  
00132 AVSRE 

1.1 29 
Estadístiques de telefonades ateses en violència de 
gènere correctament classificades. 

Telefonades 
específiques 

100% 

221.10/                  
00132 AVSRE 

1.1 30 Implantació del Pla d’igualtat del personal del servei 112 Plans 100% 

222.10/                  
00132 AVSRE 

2.4 1 
Actuació policial contra la violència de gènere, menors i 
delictes d’odi. 

Protocol 1 

222.10/                  
00132 AVSRE 

2.4 2 Actuacions policials amb dones i menors. Serveis 15.000 

222.20/                  
00132 AVSRE 

1.1 3 
Elaboració del conveni de beques per a estudis 
universitaris. Conveni amb la Universitat d’Alacant per a 
beques de formació d’expert en violència de gènere. 

Disposició 5 

222.20/                  
00132 AVSRE 

1.2 4 
Actuacions d’impuls de la formació en violència de 
gènere. 

Cursos, 
jornades, 
seminaris 

Entre 5 i 10 

222.20/                  
00132 AVSRE 

1.2 12 
Implantació programa d’agent tutor a la CV. 
Manteniment i impuls de la formació en VG. 

Cursos 10 

222.20/                  
00132 AVSRE 

1.5 4 

Disseny, coordinació i posada en marxa de projectes 
europeus. Tutorització de treballs d’investigació en 
matèria de violència de gènere, inclosos en el títol 
d’expert de la Universitat d’Alacant. 

Projecte 1 

126.20 6.1 1 
Personació de la Generalitat en els procediments penals 
corresponents. 

Procediments Indeterminats 

0017 CACSA 8 1 
Índex de compliment de la implantació de les polítiques 
d’igualtat de gènere en CACSA.  

Percentatge 
de 

compliment 
100 

0017 CACSA 8 2 
Nombre de col·laboracions en projectes amb altres 
entitats o organismes que tinguen com a finalitat la 
igualtat de gènere. 

Nombre de 
col·laboracions 

≥ resultats 
2018 

0017 CACSA 8 3 
Nombre d’actuacions programades per a visibilitzar el 
paper de les dones en l’àmbit científic i tecnològic.  

Nombre 
d’actuacions 

≥ resultats 
2018 

0017 CACSA 8 4 
Nombre d’espais o senyalització dels quals s’ha adequat 
al gènere. 

Nombre 
d’espais 

adequats al 
gènere 

2 

0017 CACSA 8 5 
Persones/associacions víctimes de violència de gènere 
que s’han beneficiat de les tarifes reduïdes. 

Nombre de 
persones 

> resultats 
2018  

0017 CACSA 8 6 
Cost d’oportunitat per a CACSA per l’aplicació de tarifes 
reduïdes (entrades venudes i espais llogats). 

Ingressos que 
no rebem per 

aplicar les 
tarifes 

d’igualtat 

> resultats 
2018  

0017 CACSA 8 7 
Comunicacions realitzades per a informar dels beneficis 
en matèria d’igualtat (tarifes reduïdes). 

Nombre de 
comunicacions 

> resultats 
2018  

0017 CACSA 8 8 
Implantar les accions identificades dins del Pla d’igualtat 
de CACSA 

% de 
compliment 

100 

0017 CACSA 8 9 
Contractacions amb clàusules socials en matèria 
d’igualtat de gènere. 

% 
contractacions 

amb criteris 
d’igualtat de 

gènere 
respecte al 

total de 
contractacions 

3% 
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Programa 
pressupostari 

/ entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor 

121.20 3.1 1 
Percentatge de bases reguladores de subvencions i 
ajudes, beques, etc. que inclouen clàusules d’igualtat de 
gènere, sobre el total de bases reguladores. 

% 100 

121.20 3.1 2 
Percentatge de projectes normatius que inclouen 
clàusules d’igualtat de gènere, sobre el total de projectes 
normatius. 

%  Idetermitat 

121.20 3.1 3 
Informes d’impacte de gènere realitzats o supervisats 
per la Unitat d’Igualtat. 

Número 2 

121.20 3.2 1 

Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en 
les seues bases clàusules que prioritzen, en cas d’empat, 
l’existència de plans d'igualtat en les empreses, sobre el 
total de plecs elaborats. 

Percentatge 4 

121.20 3.2 2 
Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte 
els criteris de priorització de les clàusules d’igualtat de 
gènere, sobre el total de contractes adjudicats. 

Percentatge 2 

121.20 3.3 1 Textos revisats per la Unitat d’Igualtat. Número 5 

121.20 3.3 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. Percentatge  100 
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5.2. SECCIÓ 16 VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES  

 

FINALITAT 

 

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives està inclosa en la Vicepresidència de la 

Generalitat. Respon a la voluntat del Consell de situar les persones al centre de les polítiques, 

especialment les més desafavorides, la promoció de la igualtat i la defensa de la inclusió social. 

El seu nom és una declaració de principis, ja que no fa referència únicament a l’atenció social, 

sinó al foment a la igualtat i la inclusió de totes les persones en la vida comunitària, removent 

els obstacles que impedeixen una vida plena i igual.  

 

Els pressupostos han de garantir el dret a viure en condicions dignes, la cobertura de les 

necessitats vitals bàsiques, complint els drets socials i posant-los sempre sota la lògica del 

benestar col·lectiu. 

 

La Conselleria és el màxim òrgan encarregat de la direcció i execució de la política del Consell en 

matèria social amb les finalitats següents: 

• Mantindre i consolidar el sistema públic de serveis socials de la Comunitat Valenciana 

en el nivell d'atenció primària bàsica, en col·laboració amb les entitats locals. Per a això, 

es finança la xarxa de professionals municipals dels equips socials de base i el 

desenvolupament dels programes de prestacions bàsiques de serveis socials en les 

corporacions locals, dirigits a tota la població, especialment a persones, famílies i 

col·lectius en situació desfavorable o en risc d'exclusió social. 

• Afavorir la integració en la societat de persones, famílies i col·lectius en situació de 

vulnerabilitat o exclusió social. Integració de la immigració en tots els àmbits. 

• Promoció de drets de la infància i adolescència. Situació de desprotecció social de les 

persones menors d’edat: processos de tutela, guarda, adopció i acolliment. Intervenció 

i reinserció de les i els menors en conflicte amb la llei. Atenció preventiva a fills i filles 

de famílies d'alt risc, així com suport i seguiment a la tornada a l’entorn familiar.  

• Promoció i execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i 

d'oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits. Promoció, participació i 

programes de les dones, així com coordinar les actuacions dels diferents departaments 

de la Generalitat, per a fer efectiu aquest principi. 
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• Promoció i execució d'accions per a afavorir la prevenció i l'atenció de les dones víctimes 

de violència de gènere i masclista. 

• Abordar les problemàtiques associades a persones LGTBI. Promoure el benestar de les 

famílies de diversitat familiar; diversitat ètnica, religiosa i de culte, per a la no-

discriminació, i de garantia d'igualtat d'oportunitats. 

• Gestionar, coordinar i supervisar els centres especialitzats, centres de dia i d’atenció 

residencial per a persones majors. 

• Atendre les necessitats de les persones amb diversitat funcional, afavorir la seua 

integració en la societat. Mantindre i ampliar, amb uns nivells bàsics d'inversió, la xarxa 

de centres que desenvolupen una labor dirigida a l'atenció i inserció social d'aquestes 

persones. Millorar la promoció de l’autonomia personal i eliminació de barreres. 

Atendre la demanda de sol·licituds de valoració del grau de discapacitat. Actualitzar la 

formació de les i els professionals que exerceixen les seues tasques en l'atenció a 

persones amb diversitat funcional. 

• Garantir el compliment de la Llei de dependència a la Comunitat Valenciana (valoració, 

reconeixement, així com l'elaboració del programa individual d'atenció). Consolidació 

del sistema d'atenció pública a les persones en situació de dependència. 

• Desenvolupar i integrar les polítiques públiques amb incidència en l'àmbit de la joventut, 

mitjançant accions estructurals que promouen la igualtat i realitzant programes dirigits 

a les i els joves sense distinció de sexe. 

 

S'han inclòs en aquesta anàlisi tots els programes pressupostaris que formen la secció 16. Un 

total de 10 programes pressupostaris. Pràcticament totes les actuacions que duu a terme 

aquesta Conselleria beneficien de manera directa o indirecta les dones, ja que la seua comesa 

principal és aconseguir la igualtat i inclusió en una societat encara desigual. De la mateixa 

manera, també s'ha incorporat l'IVAJ com a entitat pública adscrita a la Conselleria. 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA 

 

Les dones tenen més probabilitats que els homes de veure's atrapades en situacions d'exclusió 

social. Situacions de pobresa, discapacitat, ruptura familiar, immigració, que poden afectar el 

ple exercici dels seus drets de ciutadania, la qual cosa fa necessari adoptar mesures que 

garantisquen la seua atenció, articulant mesures i polítiques que permeten frenar la situació o 

risc d’exclusió social, de cara a aconseguir la seua plena integració en la societat. 
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Malgrat que la situació de les dones a la Comunitat Valenciana ha canviat substancialment en 

les últimes dècades, encara continua persistint un nivell de desigualtat que fa necessària la 

posada en marxa de mesures per a la seua correcció. L'accés de la dona al mercat de treball li 

procura independència econòmica, i és un dels factors necessaris per a la igualtat. Per desgràcia, 

una de les majors desigualtats per raó de sexe es produeix en l'àmbit laboral, tant en l'ocupació, 

condicions laborals, com en la seua retribució. A aquesta circumstància, s'afegeix un major índex 

de precarietat en el treball de les dones: la temporalitat i la contractació a temps parcial són 

més marcades en el seu cas.  

 

Hi ha un conjunt complex, i sovint interrelacionat, de factors que originen diferències salarials 

entre els homes i les dones, que dóna origen a la bretxa salarial de gènere. La bretxa salarial 

constitueix una greu forma de discriminació de gènere, que requereix accions concretes, per a 

visibilitzar-la i donar-li solucions. Per un treball d’igual valor, les dones reben un 22,5 % menys 

de salari que els homes, el que s’uneix al fet que només al voltant d’un 19,1 % de dones ocupen 

llocs de responsabilitat en les principals organitzacions empresarials, la qual cosa afecta la 

possibilitat de les dones de participar en els processos de presa de decisions. Les grans 

diferències apareixen quan els homes opten per jornades laborals més llargues i es promocionen 

professionalment, mentre que les dones redueixen la seua jornada laboral o la interrompen, i 

això penalitza el desenvolupament de les seues carreres. Interrompre la carrera professional, 

encara que només siga per poc de temps, implica un sacrifici salarial i menors oportunitats 

futures. 

 

Açò es reflecteix en les dades següents:  

 

• La taxa d'atur femenina es va situar a la Comunitat Valenciana en el 19,1 % el desembre 

de 2017 davant del 14,8 % de la masculina, amb una bretxa d'atur de gènere de 4,3 

punts.  

• La taxa d'activitat a la Comunitat Valenciana a la fi de 2017 per als homes (65,1 %) era 

11,3 punts superior respecte de la de les dones (53,8 %). Aquesta bretxa de gènere en 

l'activitat laboral és similar a l'espanyola i s'ha reduït quasi 9 punts en 2007-2017.  

• Quant a la taxa d'ocupació a la Comunitat Valenciana, a la fi de 2017 era del 55,5 % per 

als homes i del 43,5% per a les dones, amb una bretxa de gènere de 12 punts. Aquesta 

taxa s'ha reduït quasi 8 punts en el període 2007-2017.  
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• Les dones tenen una major precarietat laboral, ja que la taxa de temporalitat de les 

valencianes (31,2 %) supera en quasi 2 punts la dels valencians (29,3 %) en 2017. 

• Això contribueix a la bretxa salarial a la Comunitat Valenciana: les treballadores 

valencianes cobraven un 74,6 % del salari mitjà cobrat pels treballadors.  

• El percentatge de població de 65 i més anys és del 18,75 %, i és la província d'Alacant la 

que té la població més envellida (19,19 %). A mesura que avança l'edat, augmenta la 

representació de les dones en els respectius grups de població. Així, les dones 

representen el 63 % de majors de 79 anys a la Comunitat Valenciana, davant del 37 % 

dels homes. Per cada dona jubilada a Espanya que percep una pensió hi ha 1,6 homes. 

La pensió mitjana de jubilació en febrer de 2018 és de 1.247 euros per als homes i de 

797 euros per a les dones. És a dir, les dones cobren, de mitjana, un 36 % menys que els 

homes. La pensió de viduïtat que cobren majoritàriament dones és encara inferior (618 

euros). 

 

Aquesta bretxa constitueix una causa de pobresa, tenint en consideració també l’especial 

situació d’aquelles famílies monomarentals, on la retribució de la dona o les dones és l’única 

font d’ingressos de la família. El 83 % de les llars monoparentals a la Comunitat Valenciana 

estaven integrats en 2017 per mare amb fills, davant del 17 % de pare amb fills. Són les famílies 

amb més risc d'exclusió laboral. Una dona que encapçala una família monoparental, amb un fill 

o filla dependent menor de setze anys, té més possibilitats d'acabar treballant amb contractes 

temporals, amb salaris per sota de la mitjana, d'estar en l'atur o de desenvolupar ajuda familiar 

no remunerada. Aquest fet és encara més cert quan l'edat de les filles i fills és inferior als sis 

anys.  

 

A la Comunitat Valenciana hi ha 983.396 persones menors d’edat; representen el 19,93 % del 

total de la població, i el 51,43 % són homes i el 48,57 % dones. Una de cada 1000 persones 

menors d'edat es troba en situació de desemparament i amb mesures de protecció de la 

Generalitat. A data 29 de març de 2018, el nombre era de 3.940 de les quals el 67 % estan en 

acolliment familiar (1.666 en família extensa i 990 en família educadora), opció preferent en 

funció de l’interés superior del xiquet o xiqueta. La distribució és del 50 % de tots dos sexes.  

 

La protecció específica de les i els menors implica el reconeixement d'aquests com a víctimes 

directes de violència de gènere i la necessitat de l'ampliació i millora de les mesures dirigides a 

assistir-los i protegir-los. A escala preventiva, la Comunitat Valenciana disposa dels Equips 
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Específics d’Intervenció en Infància i Adolescència (EEIIA, abans SEAFI) i els Punts de Trobada 

Familiar. La incidència de violència de gènere en les unitats familiars que utilitzen aquests serveis 

és del 32 % dels casos.  

 

En l’actualitat tenim 1.304 xiquets i xiquetes en algun dels centres residencials del sistema de 

protecció (fa quatre mesos eren 1.125 i fa un any 1.157, per tant, s'ha produït un repunt en els 

últims mesos). Ací sí que hi ha diferències, els homes són el 66 %. Quant als centres de 

reeducació, també són majoria els homes. Específicament hi ha 22 places destinades a l'atenció 

d'adolescents embarassades o mares adolescents. El fenomen, de l’arribada de persones 

menors d’edat no acompanyades (MENA), procedents de països estrangers ha crescut 

exponencialment en els últims temps. En els primers cinc mesos de 2018 han arribat 209 MENA, 

el que suposa més del doble que l’any passat (82) i 11 vegades més que en 2015 (19) en el mateix 

període. Això planteja molts reptes a la Generalitat, que d’acord amb l’ordenament jurídic vigent 

és l’entitat pública competent per a la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents a la 

Comunitat Valenciana. La primera acollida de les MENA es realitza en els centres de recepció 

(on actualment el 80 % dels residents són MENA). 

 

Tradicionalment, s’ha imposat a les dones el rol de cuidadores i responsables de la llar i les 

càrregues familiars. Açò ens ha dut al fet que, amb l’entrada de les dones al món laboral, han 

hagut d’adaptar la seua vida professional a la familiar i personal, i han de deixar de costat, moltes 

voltes, oportunitats de millora, àmbits de responsabilitat o renunciar al treball. 

Conseqüentment, el 97 % dels contractes a temps parcial per cura de filles i fills corresponen a 

les dones, i afecta el seu poder adquisitiu i, per tant, la seua independència econòmica i social. 

 

Per primera vegada la taxa de defuncions és superior a la de natalitat. La taxa de natalitat és 

d'1,3 fills/filles per dona. Açò indica que no arribem a la taxa necessària de reposició 

generacional (2,1), amb la qual cosa augmenta l'índex d'envelliment de la nostra població i cada 

vegada seran més necessaris serveis d'atenció a la dependència.  

 

Els rols socials han fet que, tradicionalment, siguen dones les que, en la majoria dels casos, 

assumeixen les responsabilitats familiars quan hi ha una persona major o amb diversitat 

funcional en la família, i provoca una major reclusió en la llar. La transformació d'aquests rols 

requereix canvis profunds i sostinguts en el sistema de valors i de representacions socials. L’1,5 

% de la població ocupada (278.100 persones) a Espanya van treballar a temps parcial a fi de 

poder cuidar persones dependents. El 95 % (263.900) van ser dones.  
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El treball de cuidadores, típicament feminitzat, és un treball que, quan no és l’activitat 

professional principal, suposa una doble jornada laboral no remunerada per a totes les dones, 

un treball essencial i necessari per al sosteniment de la vida i de la societat que, tot i això, està 

invisibilitzat i desvaloritzat pel conjunt de la ciutadania i les institucions. La distribució desigual, 

entre els sexes, de les responsabilitats domèstiques i les cures, col·loca les dones en situació de 

desavantatge respecte als homes, perquè incideix directament en la seua ocupabilitat, en la seua 

promoció professional i/o en el seu desenvolupament formatiu. La persona cuidadora no sol 

rebre contraprestació econòmica per aquestes cures i la cura no es valora. La conseqüència més 

directa és l'increment de la dependència de les dones de les ajudes públiques i les prestacions 

socials, i aquesta situació de pobresa es cronifica. 

 

Segons les dades de l'EPA (Enquesta de Població Activa) del quart trimestre de 2017 en l’àmbit 

nacional, el 85,27 % de les persones ocupades en les branques d'activitat relacionades amb 

serveis de dependència són dones (branques 87 i 88: Assistència en establiments residencials i 

Activitats de serveis socials sense allotjament), davant del 14,73 % d'homes.  

 

La superació dels rols patriarcals exigeix una nova visió de les relacions familiars, on el gènere 

no determine l’assignació de les funcions de cura a la dona.  

 

Aquestes circumstàncies i condicions socials són factors que incrementen el risc de pobresa i 

vulnerabilitat de les dones. A això, cal afegir l'existència d'altres factors que contribueixen a 

agreujar la situació de determinats col·lectius de dones, per patir una doble discriminació per la 

seua condició de diversitat funcional, minories ètniques, migració, pertinença al món rural o per 

ser víctimes de violència de gènere. Circumstàncies a les quals és necessari prestar una atenció 

específica. Per tant, es considera necessari destinar una gran part dels recursos d’aquesta secció 

pressupostària directament o indirectament a previndre la vulnerabilitat i l'exclusió social de les 

dones, així com a previndre la violència que s’exerceix contra elles. 

 

La violència de gènere és la màxima expressió de la desigualtat entre dones i homes. Durant 

l'any 2017, els diferents centres pertanyents a la Xarxa de Centres Dona han atés un total de 

4.225 dones víctimes de problemàtiques de maltractaments físics i/o psíquics, abús sexual, 

agressió sexual i assetjament sexual en l'àmbit laboral. De les quals 2.172 han sigut nous casos. 

D'elles han interposat denúncia un total de 1.374 (63,3 %), i no han denunciat la situació 797 

(36,7 %) dones. La problemàtica més freqüent ha sigut maltractament físic i psíquic, amb un 
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total de 1.463 casos, i 35 d'elles eren dones menors d'edat. La segona problemàtica més atesa 

són els maltractaments psíquics, amb un total de 623 casos, i en 19 dels casos la dona era menor 

d'edat. De les 1.374 dones que van interposar denúncia, el 9,8 %, ho van fer després d'haver 

acudit a un dels centres pertanyents a la Xarxa de Centres Dona, mentre que el 90,02 % ho van 

fer prèviament. Respecte a l'interval d'edat, el més notori correspon a les dones amb edats 

compreses entre els 31 i els 40 anys, i la mitjana d'edat és de 36 anys. 

 

A la Comunitat Valenciana en 2016, 317.786 persones (6,48 % de la població) tenien reconegut 

un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. El 50,47 % són dones, i es concentra 

especialment a partir dels 65 anys, edat en la qual el percentatge s'eleva fins al 57,87 %. La 

distribució per graus és similar en ambdós sexes. Les proporcions de les persones afectades 

canviaran poc en els pròxims 30 anys, però l'augment de la longevitat provocarà que les xifres 

absolutes s'incrementen significativament. Les dones amb diversitat funcional no estan en la 

mateixa situació que la resta de dones ni tampoc en les mateixes condicions que els homes amb 

diversitat funcional.  

 

Quant a la distribució de les persones beneficiàries de recursos d'atenció a la diversitat funcional 

(entre els 16-65 anys), s'observa que: 

 

• De mitjana, les places finançades ocupades per dones suposen el 37 % del total. 

• Considerant de forma independent cada un dels recursos, és el servei d'atenció diürna 

el que major percentatge de dones arreplega, que supera el 43 % del total de persones 

usuàries d'aquest tipus de recursos, seguit dels recursos d'atenció residencial (38,55 %) 

i, finalment, els recursos d'atenció ambulatòria (26,64 %). 

• Cal assenyalar que els recursos descrits estan a disposició de la ciutadania a través 

d'aquest programa pressupostari de forma igual per a ambdós sexes. No obstant això, 

són utilitzats en major mesura pels homes mentre que les dones romanen en l'entorn 

familiar en major mesura.  

• Respecte a les subvencions que es concedeixen per al desenvolupament de programes 

de serveis socials especialitzats, les dades posen de manifest que la meitat dels 

beneficiaris són dones. 

 

El gènere i la diversitat funcional són dues característiques que sumades augmenten la 

discriminació, la marginació i la iniquitat, i afavoreixen situacions d'exclusió, violència, abús i 

 



 

109 

 

maltractament. Les dones amb diversitat funcional estan més exposades a patir violència de 

qualsevol tipus, especialment la violència psicològica i emocional (entesa com a insults, 

menyspreu, intimidació o amenaces verbals rebudes): un 24,5 % de les dones amb discapacitat 

refereixen haver-la patit per part de la seua parella actual o per la seua anterior parella, davant 

del 14 % de dones sense discapacitat.  

 

Respecte a la violència física, les parelles actuals o anteriors han exercit violència contra les 

dones amb discapacitat en un 11 % davant del 4,7 % de dones sense discapacitat. Al seu torn, 

les dones amb discapacitat van declarar haver patit violència sexual en un 8,5 % davant d'un 3,9 

% de les dones sense discapacitat. També van declarar haver tingut seqüeles físiques en major 

proporció, un 6,8 % davant d'un 2,8 %.  

 

El 91,31 % de la població reclusa a la Comunitat Valenciana eren homes i el 8,69 %, dones, 

percentatges similars al conjunt d'Espanya. Els índexs de delinqüència entre persones menors 

d’edat demostren la prevalença dels homes respecte a les dones en una proporció de 4 a 1: 

78,65 % dels condemnats són homes i 21,35 % dones. Aquests percentatges mostren una 

tendència històrica estable, i es mantenen quasi constants en el període analitzat: 2013-2016. 

Al seu torn, són proporcions similars a les del conjunt d'Espanya.  

 

En 2017 en el total d'Espanya la població immigrant se situa en el 9,8 %; la Comunitat Valenciana 

és una de les 4 regions amb major presència percentual de població estrangera, per damunt del 

13 % (642.380 persones estrangeres).  

 

A la Comunitat Valenciana, a 31 de desembre de 2016, hi havia 56.872 famílies amb títol en vigor 

de família nombrosa, que suposen el 9,33 % del total nacional. El 92 % dels títols de família 

nombrosa a la Comunitat Valenciana corresponien a categoria general i el 8 % a categoria 

especial. 

Hi ha una diversitat de famílies nombroses, tant pel nombre de fills com per la categoria (especial 

o general) i si tenen fills amb diversitat funcional. 

 

A la Comunitat Valenciana viuen al voltant de 65.000 persones gitanes, aproximadament un 9 

% del total de la comunitat gitana espanyola. Encara que estan radicades en les tres províncies, 

la d'Alacant concentra major número. L'escolarització de la població gitana en l'etapa de 

l'Educació Secundària Obligatòria és clarament inferior a la mitjana (98 % davant del 78,1 %), 
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però encara és inferior en el cas de les adolescents gitanes (71,7 %). El risc de pobresa i/o 

exclusió social és major en els nivells inferiors de l'educació. 

 

Encara hui un 4 % de les famílies gitanes habiten en barraques i nuclis segregats i el 12 % viuen 

en infrahabitatges o espais que no tenen les condicions adequades.  

 

L'any 2016 es van produir a la Comunitat Valenciana 512 matrimonis entre persones del mateix 

sexe, i és exactament el mateix nombre entre homes que entre dones (256). Es desconeixen més 

dades estadístiques de la població LGTBI tant en l'àmbit nacional com en el de la Comunitat 

Valenciana. És la primera legislatura en què el Consell té en compte la situació d'aquest 

col·lectiu, i inclou objectius i línies d'actuació específiques dins dels pressupostos.  

 

La Comunitat Valenciana és la cinquena comunitat autònoma més afectada per incidents 

relacionats amb delictes d'odi en 2016, amb 127 casos, el 10 % del total nacional. Dels 1.272 

incidents registrats a Espanya, un terç es va deure a racisme i xenofòbia, el 21 % a discapacitat i 

el 18 % a orientació o identitat sexual. 

 

Quant a les polítiques de joventut, durant 2018 l'IVAJ va realitzar quasi 200 cursos de formació 

en matèria de temps lliure educatiu en els quals es van titular més de 4.000 joves; el 70 % eren 

dones. 

També en els cursos i tallers d'idiomes la majoria són dones (62 % vs. 38 %), igual que en les 

places de campaments per a joves (58 % vs. 42 %). 

 

Més equilibrat està l'ús d'albergs i residències de l'IVAJ: del total de 31.812 reserves, un 51 % va 

ser realitzada per homes i un 49 % per dones.  

 

Fonts de les anteriors dades: Dades de gestió CLIPI, INE, Portal estadístic de la GV, Ministeri 

d’Ocupació i Seguretat Social, Ministeri de l’Interior, IMSERSO - Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat, Fundació ADECCO, Fundació BBVA, CERMI, Fundació Secretariat Gitano. 

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ DESTACADES I LA SEUA RELLEVÀNCIA EN MATÈRIA DE GÈNERE  

 

És evident que una gran part de les línies d'actuació contingudes en els pressupostos de 2019 

suposen una continuïtat en les polítiques desenvolupades per la Conselleria en aquesta 
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legislatura. Són polítiques dirigides a les persones i molt especialment a les que estan en major 

situació de vulnerabilitat. Indubtablement el pressupost íntegre del programa 323.10 Igualtat 

de gènere està destinat a fer efectiva la igualtat entre homes i dones així com previndre i atendre 

les dones víctimes de violència.  

 

No obstant això, de la resta de programes pressupostaris es poden destacar les següents:  

• La implantació de la Llei de renda valenciana d'inclusió, que ha entrat en vigor en maig 

de 2018 i substituirà la renda garantida de ciutadania. S'estima que, igual que en la RGC, 

un 65 % de les persones potencialment beneficiàries d'aquesta prestació, considerada 

l'última del sistema de protecció, són dones. 

• El nou model social aposta per reforçar els equips socials de base, per a propiciar un 

major acostament de les solucions als problemes i necessitats que presenta la 

ciutadania. Amb aquest increment pressupostari, està prevista la creació de 120 nous 

llocs de treball en els equips socials de base, dels quals la majoria seran ocupats per 

dones en ser un sector altament feminitzat (80 %).  

• La millor política de protecció de xiquets i xiquetes és la intervenció social prèvia. En 

2019 s'ha multiplicat per tres el pressupost dels programes de prevenció, incrementat 

un 25 % la dotació per als centres de dia i un 65 % per als equips específics d’intervenció 

en infància i adolescència. Així també, els punts de trobada familiar per al compliment 

de mesures judicials passaran de 17 a 28, amb presència repartida per tot el territori. La 

incidència de violència de gènere en les unitats familiars que utilitzen aquests serveis és 

del 32 % dels casos, per tant l'increment del servei beneficiarà les mares i els seus fills i 

filles, que també es consideren víctimes de violència de gènere.  

• El nou model de “Concert Social”, reivindicació històrica tant de les entitats d’iniciativa 

social com de les organitzacions sindicals es posarà en marxa en 2019. S'aplicarà 

progressivament a tots els sectors: persones amb diversitat funcional, majors, dones, 

infància i adolescència. Afectarà els serveis residencials, diürns, habitatges tutelats, 

serveis ambulatoris (centres d'atenció primerenca, tallers ocupacionals, centres de 

rehabilitació i inserció social). Permetrà crear una xarxa pública més potent, amb més 

places, més estabilitat financera per a les entitats i més seguretat laboral per als 

treballadors i treballadores. Aquest és un sector professional altament feminitzat, amb 

aquest increment es potencia l'ocupabilitat de dones.  

• Per primera vegada les plantilles dels centres de recepció de persones menors d'edat de 

les tres províncies preveuen la figura professional d'agent d'igualtat.  
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• Increment de la Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat fins a arribar a tots els municipis 

de més de 20.000 habitants i mancomunitats. 

• Intensificació de les campanyes per identificar conductes masclistes que estan 

normalitzades entre els joves, des de diferents perspectives (Punts violeta). 

• Finalment, pel que fa a organització, esmentar que en l'últim ROF s'ha creat la figura del 

Servei de Coordinació de les Unitats d'Igualtat, que depén del secretari autonòmic 

d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Diversitat. Aquesta figura serà bàsica en 2019 

per a harmonitzar els criteris i la metodologia d'actuació de les unitats d'igualtat de totes 

les conselleries. 

 

PREVISIÓ DE RESULTATS 2019 

 

Direcció i serveis generals 

 

• En l'últim ROF s'ha creat la figura del Servei de Coordinació de les Unitats d'Igualtat, que 

depén del Secretari autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Diversitat. 

Aquesta figura serà bàsica en 2019 per a harmonitzar els criteris i la metodologia 

d'actuació de les unitats d'igualtat de totes les conselleries.  

• Tots els contractes administratius de la Generalitat incorporen com a criteri de 

desempat que donaran preferència a aquelles empreses que disposen de pla d'igualtat 

prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan competent.  

• Coordinar progressivament l'actuació dels diferents departaments de la conselleria en 

matèria d'igualtat entre dones i homes i impacte de gènere.  

• Afavorit l'ús del llenguatge no sexista i discriminatori en els documents i informes 

elaborats en la conselleria.  

• Afavorit la presència de dones en càrrecs directius en la mateixa proporció que en les 

categories inferiors, on abunden més dones. 

• Estimular la conciliació familiar del personal al servei de la conselleria de manera que 

els permisos per cures de persones dependents s'establisquen de forma més equilibrada 

entre homes i dones. 

• Incorporar la perspectiva de gènere en els contractes, les subvencions, les beques, els 

convenis i els acords.  
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Infància i adolescència 

 

• Elaboració de l’Estratègia d’infància i adolescència de la Comunitat Valenciana, per a 

planificar totes les accions en aquest àmbit per als pròxims quatre anys, i fer-ho de 

manera adequada. En la seua elaboració i aprovació participen per primera vegada com 

a subjectes protagonistes i amb composició paritària, els xiquets, xiquetes i adolescents 

membres dels consells infantils i dels agents socials i entitats especialitzades del sector 

(com ara societat civil). 

• Introduïr novetats per a fomentar l'acolliment familiar, millorar la selecció de famílies, 

matching així com la compensació econòmica.  

• S'estableixen nous principis en l'acolliment residencial: proximitat, 

desinstitucionalització, participació (tant en l'elaboració del projecte socioeducatiu 

individual com col·lectiu), inclusió.  

• Adaptació a la diversitat funcional o d'identitat o expressió de gènere de les persones 

residents i obertura a la comunitat. 

• Configuració d’un nou model d’atenció a les persones que abandonen el sistema de 

protecció quan compleixen la majoria d’edat: xarxa pública d’emancipació per a 

l’atenció a adolescents i joves de 16 a 25 anys. Ara mateix, ja hi ha 91 places 

d’emancipació subvencionades a entitats, però amb el concert social s’ampliaran les 

places, amb més garanties d’estabilitat, qualitat i control, i generar una autèntica xarxa 

pública d’emancipació que, junt amb la nova renda valenciana d’inclusió, siga el suport 

que les persones extutelades necessiten per a tirar endavant el seu projecte vital.  

• La millor política de protecció és la intervenció social prèvia a les mesures de protecció. 

S'ha multiplicat per tres el pressupost dels programes de prevenció, incrementat un 25 

% la dotació per als centres de dia i un 65 % per als equips específics d’intervenció en 

infància i adolescència (EEIIA, abans SEAFI). Els Punts de trobada familiar per al 

compliment de mesures judicials passaran de 17 a 28, amb presència repartida per tot 

el territori. La incidència de violència de gènere en les unitats familiars que utilitzen 

aquests serveis és del 32 % dels casos, per tant l'increment del servei beneficiarà les 

mares i els seus fills i filles, que també es consideren víctimes de violència de gènere.  

• Amb el nou model s’incrementen de manera notable les plantilles professionals per a 

les diferents modalitats de places contractades. Per primera vegada les plantilles dels 

centres de recepció de les tres províncies preveuen la figura professional d'agent 
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d'igualtat. Aquest és un sector professional altament feminitzat, amb aquest increment 

es potencia l'ocupabilitat de dones.  

 

Inclusió social 

 

L'actuació estrella de 2019 serà la implantació de la Llei de renda valenciana d'inclusió, que ha 

entrat en vigor en maig de 2018 i substituirà la Renda Garantida de Ciutadania. S'estima que, 

igual que en la RGC, un 65 % de les persones potencialment beneficiàries d'aquesta prestació, 

considerada l'última del sistema de protecció, són dones. El Sistema de renda valenciana 

d'inclusió suposa, en definitiva, un canvi estructural en la configuració d'aquest tipus de 

prestacions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i resulta beneficiós per a superar les 

condicions de pobresa/exclusió tant per a homes com per a dones. Amb aquesta prestació 

desapareixen les ajudes per empobriment energètic i el programa contra l'empobriment infantil 

d'exercicis anteriors per estar incloses aquestes circumstàncies en la nova renda.  

 

Encara que no es disposa de dades significatives respecte de l'impacte que l'aplicació de la 

norma està produint, per la seua recent entrada en vigor, atés, d'una banda, que les persones 

titulars de l'anterior renda garantida eren majoritàriament dones amb càrregues familiars i, 

d’una altra, que l'actual llei estableix significatives mesures de suport a dones en les quals 

concorren diversos factors de vulnerabilitat, sembla lògic preveure l'impacte positiu de la Nova 

Renda Valenciana d'Inclusió per a aquest col·lectiu.  

 

La renda valenciana d'inclusió els atorgarà nous instruments que faciliten el seu apoderament, 

com a pas necessari per a possibilitar la seua plena participació en tots els àmbits de la societat. 

De manera que, partint de la situació de vulnerabilitat per raó de gènere i amb especial atenció 

a dones víctimes de violència, dones amb menors a càrrec, la llei estableix i el reglament 

desenvolupa una sèrie de mesures per afavorir-les. 

 

Igualtat de gènere 

 

• Impulsar i fomentar la implantació i el desenvolupament, el seguiment i l’avaluació de 

plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits. 

• L'elaboració de plans d'igualtat d'empreses, com a instrument d'incorporació de la 

igualtat entre dones i homes en el funcionament i la gestió diària de les empreses, 

contribueix al fet que tot el personal, amb independència del sexe, tinga les mateixes 
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oportunitats en l'accés, la participació i la permanència en el seu lloc de treball i reduir 

la desigualtat entre dones i homes.  

• Resultats en l'àmbit laboral, especialment en matèria d'ocupació i condicions laborals.  

• La incorporació de clàusules socials en la contractació i en les subvencions, a través de 

l'Acord de 27 de març de 2015, del Consell, ha suposat un increment exponencial en la 

tramitació de plans d'igualtat en les empreses en 2017. S'espera mantindre els mateixos 

valors obtinguts en els dos anys anteriors quant a expedients, visats, empreses 

assessorades i persones beneficiades per la implantació de plans d'igualtat en empreses. 

• Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques i actuacions de la Generalitat. 

Es pretén avançar en l'aplicació del principi d'igualtat en el conjunt de polítiques 

públiques que, des del Consell, es duen a terme, de manera que es garantisca la igualtat 

de drets i l'accés a tots els recursos en igualtat. Per això, per a avançar cap a una societat 

més justa i igualitària, en la planificació de les seues actuacions, els diferents 

departaments del Consell han de ser capaços d'identificar les desigualtats existents i 

avaluar el seu impacte i resultats amb la finalitat de corregir els desequilibris detectats. 

• El Consell Valencià de la Dona és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, en relació 

amb polítiques d'igualtat. Durant 2017 es va convocar dues vegades. La previsió és que 

es reunisca, almenys, una vegada a l'any. En l'actualitat s'està tramitant el nou decret 

del Consell, que passarà a denominar-se Consell Valencià de les Dones.  

• Consell Valencià de les Dones. Entre altres novetats, es modifica la composició d'aquest 

i participaran dones pertanyents als col·lectius de famílies monomarentals i associacions 

de dones supervivents. 

• Desenvolupades polítiques d'integració social i protecció de col·lectius de dones en risc 

d'exclusió social. S'espera mantindre els mateixos valors obtinguts en els dos anys 

anteriors quant a dones acollides en centres residencials per a dones en risc d'exclusió 

social, així com la participació d'aquestes en accions dirigides a la inserció laboral. La 

Mesa per la Igualtat Laboral i Salarial i Contra la Feminització de la Pobresa. Es preveu 

que en 2019 es reunisca amb una periodicitat trimestral.  

• Donar continuïtat a les ajudes per a programes d'entitats de serveis socials especialitzats 

en l'atenció a dones en situació o risc d'exclusió social i que s'incremente el nombre 

d'entitats sol·licitants. 

• L'eix fonamental de les polítiques de gènere és fer visible la presència de les dones, 

sensibilitzar i conscienciar la societat sobre la discriminació que pateixen i posar en 

marxa mesures per a previndre-la i combatre-la. Fer visible tota contribució de les dones 
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a la societat, així com les dificultats a les quals s'enfronten per a desenvolupar els seus 

talents, treballs i activitats en igualtat de condicions respecte als homes. La previsió, per 

a 2019, és que es puguen realitzar major nombre d'accions en aquest sentit.  

• De la mateixa manera, és fonamental que la projecció de la imatge de les dones no caiga 

en el sexisme, la cosificació, el tracte vexatori o la perpetuació de rols sexistes. 

• La Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat es va crear l'1 d'abril de 2017. La nova Xarxa 

d'Agents d'Igualtat va començar a treballar en la promoció de la igualtat entre homes i 

dones, i realitza tasques de: informació i assessorament personalitzat a dones sobre 

recursos i serveis; creació d'empreses i la millora de l'activitat empresarial i/o 

autònoma; elaboració, implementació i avaluació de plans d'igualtat municipals; 

incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, entre 

altres funcions. Així mateix, des de l’esmentada xarxa es desenvoluparan tasques de 

prevenció i detecció de la violència de gènere, i s’actuarà en coordinació amb els serveis 

especialitzats de la Generalitat. En 2017, eren 56 els municipis que van disposar d’una 

agent d'igualtat. No obstant això, la intenció és que s'incrementen per a 2019, fins a 

arribar a tots els municipis de més de 20.000 habitants i les mancomunitats. 

• El Premi de Narrativa de Dones es convoca des de l'any 2000. El nivell de participació va 

estar al voltat de 200 autores per edició fins a l’any 2012 i després va patir un notable 

descens de participació quan va deixar de dotar-se econòmicament el premi. L’any 2017 

participaren 97 dones; la previsió, per a 2019, és que s'incremente el nombre de 

participants.  

• La contribució femenina a la cultura és un factor fonamental en l'impuls de la igualtat 

efectiva entre dones i homes. La Biblioteca de la Dona recopila, tracta i difon 

documentació sobre dones i gènere en les diferents matèries, des d'un punt de vista 

interdisciplinari. Està constituïda per més de 20.000 registres, que comprenen: 

monografies, assajos, estudis de tot tipus (relacionats amb violència de gènere, salut, 

coeducació, art, feminisme, història, mitjans de comunicació i publicitat, etc.), creacions 

literàries femenines, novel·la, teatre i poesia, biografies de dones, vídeos, DVD i CD i 

revistes especialitzades.  

• Des que, en juny de 2016, es va traslladar la Biblioteca de la Dona de València al carrer 

de Nàquera, s'ha incrementat considerablement l'oferta cultural d'aquesta, i s’ha creat 

un entorn canalitzador del feminisme, com l'és “L'espai dels feminismes”. La previsió 

per a 2019 és que es mantinga el nivell d'activitat o, fins i tot, se supere. 

 



 

117 

 

• Expedients tramitats per l'Observatori de Publicitat No Sexista. En 2017 es van obrir 31 

expedients. S'observa un increment del nombre de campanyes denunciades. En el que 

va de l'any 2018 s'han obert 20 expedients. És previsible que, en 2019, augmente el 

nombre de denúncies. L'any 2019 es desenvoluparà una nova línia d'actuació basada en 

xarrades per a conscienciar la població més jove i es publicarà la Guia de comunicació 

no sexista de la Comunitat Valenciana. 

• Fomentar l'associacionisme femení constitueix una eina fonamental per a la 

conscienciació de les dones a través del seu apoderament personal i grupal, que permet 

la seua organització per a aconseguir majors quotes d'igualtat, conjuminant interessos 

comuns i propiciant el desenvolupament de programes i activitats dirigits a la promoció 

de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La previsió en 2019 és incrementar el 

nombre de sol·licituds d'ajudes per a entitats per al desenvolupament de programes que 

fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l'associacionisme de dones en la Comunitat 

Valenciana. Així també, es mantindrà els dos locals que la conselleria posa a la disposició 

de les associacions de dones que ho sol·liciten i tinguen una sèrie de requisits.  

• Ampliació de la xarxa de la Generalitat d'atenció social a dones víctimes de violència de 

gènere i als seus fills i filles menors i millorar la seua eficàcia. Manteniment del nombre 

de cursos específics dirigits al personal dels centres residencials i ambulatoris. 

Incremento del volum de reunions de coordinació amb altres institucions. Reducció del 

temps d'espera per a atenció en els centres de la Xarxa de Centres Dona (no superior a 

10 dies en primera visita, no superior a 15 dies en segona visita). 

• Fomentar una sensibilitat i consciència social que promoga la igualtat i la cultura de la 

no-violència en totes les etapes i a través de tots els agents socialitzadors: família, 

sistema educatiu, mitjans de comunicació, grups d'iguals, etc. Durant 2019, s'ampliaran 

els serveis d'assistència a zones rurals, per a oferir una atenció més directa i ràpida. 

També es mantindrà el mateix volum de xarrades de prevenció i sensibilització en 

centres escolars, en l'etapa de l'ESO.  

 

Serveis socials 

 

El nou model social aposta per reforçar els equips socials de base, per a propiciar un major 

acostament de les solucions als problemes i necessitats que presenta la ciutadania. Amb aquest 

increment pressupostari, està prevista la creació de 120 nous llocs de treball en els equips socials 
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de base, dels quals la majoria seran ocupats per dones en ser un sector altament feminitzat (80 

%).  

 

Qualsevol increment en els programes de serveis socials tindrà sense cap dubte, una repercussió 

proporcional a la situació ja exposada quant al percentatge i la representació de l'atenció a 

dones i a dones amb fills a càrrec seu, tant en prestacions com en serveis de suport. 

 

L'increment en el finançament en els programes de prestacions bàsiques augmentarà l'atenció 

i el suport a les famílies/dones en situació de necessitat, i establirà els processos necessaris per 

a la seua incorporació social com a col·lectiu desfavorit. 

 

La potenciació dels serveis socials augmentarà la cobertura d'atencions dirigides a la població 

més vulnerable, en incrementar els recursos i millorar la gestió de les ajudes i el seguiment dels 

processos mitjançant professionals especialitzats. 

 

Persones amb diversitat funcional, majors i dependents 

 

A partir de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència es crea l'actual sistema per a l'autonomia i atenció a 

la dependència, que és el conjunt de serveis i prestacions destinats a la promoció de l'autonomia 

personal, així com a la protecció i l’atenció a les persones, a través de serveis públics i privats 

concertats degudament acreditats. 

 

De forma directa, la prestació de cuidador no professional, en la qual el 85 % (21.229) de les 

persones que exerceixen les cures en l'entorn familiar són dones, remunera econòmicament la 

labor que exerceixen en la cura de les persones dependents en l'àmbit familiar. 

 

De forma indirecta, beneficia totes les dones de la Comunitat Valenciana, ja que afavoreix la 

seua permanència en el mercat laboral en una societat com la nostra, en la qual la cura dels 

nostres majors i de les persones amb discapacitat ha estat vinculada tradicionalment a les dones. 

En aquest context, són fonamentalment les prestacions vinculades al servei de residència, 

centre de dia i ajuda a domicili les que ajuden a cobrir els costos en l'atenció de persones majors 

o amb diversitat funcional que presenten un grau de dependència II o III. 

 

 



 

119 

 

De la mateixa manera, les persones que presenten una diversitat funcional encara que no 

tinguen la qualificació de dependents, es veuran beneficiades pels recursos disponibles: serveis 

residencials, diürns, habitatges tutelats, serveis ambulatoris (centres d'atenció primerenca, 

tallers ocupacionals, centres de rehabilitació i inserció social), prestacions econòmiques 

individualitzades, estades vacacionals i programes de Respir Familiar. Encara que el percentatge 

de dones amb diversitat funcional en la nostra comunitat és pràcticament similar al dels homes 

(49,7 versus 50,3 %), novament les tasques de cura i acompanyament recauen en major mesura 

en les dones de l'entorn familiar. Per tant, tots aquests programes redunden indirectament en 

benefici de les dones i afavoreixen la seua permanència en el mercat de treball o la seua 

incorporació laboral.  

 

Entre les prestacions econòmiques individualitzades tindran una especial consideració les 

dirigides a dones víctimes de violència de gènere, a fi de pal·liar les majors dificultats amb què 

es troba aquest col·lectiu. De la mateixa manera, aquesta circumstància es tindrà en compte 

dins dels criteris socials a l'hora de valorar els diferents aspectes que determinen l'ordre de 

prioritat per a l'ingrés en els diferents recursos d'atenció social tant per a dones majors 

dependents com dones amb diversitat funcional. 

 

El nou model de “Concert Social”, reivindicació històrica tant de les entitats d’iniciativa social 

com de les organitzacions sindicals es posarà en marxa en 2019. Permetrà crear una xarxa 

pública més potent, amb més places, més estabilitat financera per a les entitats i més seguretat 

laboral per als treballadors i treballadores. I, sobretot, passar dels contractes al concert social 

permetrà primar la qualitat sobre el preu en l’adjudicació de les places.  

 

La convocatòria d'acció concertada en centres destinats a persones majors, la qual estarà vigent 

en l'exercici 2019, afectarà més de 1.500 places residencials.  

 

Amb la finalitat de garantir una actuació coordinada i eficaç en el funcionament dels centres que 

garantisca una adequada resposta a determinades situacions que puguen esdevindre, s'ha 

treballat en l'elaboració i l’actualització de determinats protocols d'actuació, entre els quals cal 

destacar els protocols sobre violència de gènere i maltractament de persones majors. 
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Joventut 

 

• La Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat Valenciana de polítiques integrals 

de joventut, estableix una composició paritària del Consell Rector de l'IVAJ i dels òrgans 

de representació de les entitats de participació juvenil. La normativa anterior no 

incorporava la perspectiva de gènere, per la qual cosa la composició dels òrgans 

col·legiats de l'IVAJ manca d'una representació paritària de dones i homes. S'ha iniciat 

el desenvolupament reglamentari de la llei per a dur a terme el mandat legal. 

• Continuïtat de campanyes de coneixement, sensibilització, prevenció i lluita contra la 

violència de gènere. “No em toques el Whatsapp”, “Trobada d’oci educatiu”, “Trobades 

comarcals”, Infofòrum, etc. 

• Realització de cursos dirigits a persones formadores d'escoles d'animació juvenil que 

aporten eines per a una educació no sexista i de respecte a la diversitat de gènere i 

sexual. 

• Desenvolupament d’activitats artístiques i culturals en l'àmbit de la celebració del Dia 

Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. 

• Priorització, dins de l'activitat subvencionadora de l'IVAJ, d’aquells projectes que 

preveuen la perspectiva de gènere. 

• Priorització del criteri de paritat en els programes i projectes dirigits a joves (educació 

en valors, sensibilització, oci i temps lliure, beques i formació, informació juvenil, creació 

científica i artística). 

 

LLISTAT D'OBJECTIUS I ACTUACIONS  

 

Programa 311.10, Direcció i serveis generals 

Objectiu 7.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

conselleria. 

Actuació 7.1.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la conselleria. 

Objectiu 7.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació. 

Actuació 7.2.1 

 

Introduir clàusules d’igualtat entre els criteris d’adjudicació i execució dels 

contractes, d’acord amb la regulació de la incorporació de les clàusules de 

responsabilitat social. 
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Objectiu 7.3 Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius. 

Actuació 7.3.1 

 

Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius. 

 

Programa 313.30, Infància i adolescència 

Objectiu 1.3 Promocionar els drets de la infància, la seua participació com a ciutadania 

activa i el seu benestar. 

Actuació 1.3.2 Impulsar programes dirigits a la promoció dels drets de la infància i 

adolescència i de la participació infantil. 

Objectiu 2.2 Coordinació en el marc local dels agents implicats en la detecció i l’abordatge 

de les situacions de risc de desemparament infantil. 

Actuació 2.2.4 Suport als centres de dia dependents d'entitats locals i col·laboradores. 

Actuació 2.2.6 Consolidació dels programes i equips específics d'intervenció en l'àmbit de 

protecció de la infància i l’adolescència. 

Objectiu 2.3 Establir mesures d'atenció i suport a persones menors d'edat en risc de 

desprotecció.  

Actuació 2.3.2  Atenció psicològica a persones menors d’edat que han patit abusos sexuals, 

tracta i explotació i violència de gènere,  així com a les persones menors d'edat 

perpretadores. Incorporació de la figura professional de "Agents d'Igualtat" en 

els centres de primera atenció a xiquets, xiquetes i adolescents. 

Objectiu 2.4 Telèfon d’atenció a la infància i a l’adolescència. 

Actuació 2.4.1 Atenció telefònica relativa a possibles situacions de risc o desprotecció. 

Objectiu 6.1 Implantació d'un nou model en matèria d'emancipació i autonomia personal 

d'adolescents. 

Actuació 6.1.1 Impuls de programes d'emancipació i autonomia personal dirigits a persones 

menors d'edat sota la tutela o guarda de l'entitat pública, per al seu 

desenvolupament en els centres d'atenció a la infància i l’adolescència de la 

Comunitat Valenciana. 

Objectiu 7.1 Creació i implantació del nou model de gestió dels punts de trobada familiar. 

Actuació 7.1.1  Implantació del nou model de punts de trobada familiar. 
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Programa 313.50, Inclusió social 

Objectiu 1.1 Potenciar, coordinar i impulsar projectes d’aprenentatge d’habilitats socials 

de les persones, famílies i grups que es troben en situació o risc d’exclusió 

social. 

Actuació 1.1.1 Potenciació de programes d’atenció primària i de suport per a la incorporació 

social dels col·lectius més desfavorits de la nostra societat. 

Objectiu 1.2  Finançament de necessitats bàsiques alimentàries de persones en risc 

d’exclusió social. 

Actuació 1.2.1  Finançament de programes que fomenten l’exercici d’activitats per a la 

inserció social dels col·lectius més desfavorits de la nostra societat. 

Actuació 1.2.2 Finançament de programes que financen el foment de l’autonomia personal i 

la integració de les persones en situació o risc extrem d’exclusió social. 

Objectiu 1.4 Execució de plans relacionats amb la inclusió social. 

Actuació 1.4.1 Itineraris integrats d’inclusió activa i alfabetització digital dirigits a persones 

en situació d’especial vulnerabilitat. 

Objectiu 2.1 Reforçar les polítiques del Consell en matèria d’integració de les persones 

migrants en els àmbits educatiu, laboral, sanitari i d’habitatge. 

Actuació 2.1.5 Promoure la inclusió de partides pressupostàries destinades a la migració en 

els avantprojectes de pressupost de les conselleries i entitats dependents, així 

com l’aprovació de programes i ajudes dirigits a les persones migrants de cada 

sector de l’Administració de la Generalitat. 

Objectiu 2.2 Execució dels programes del Pla director d'immigració i convivència 2014-

2017, prorrogat a 2019, en els quals figura com a responsable aquest centre 

directiu. 

Actuació 2.2.4 Millorar l'atenció de les persones migrants des de les entitats locals a través 

de la xarxa PANGEA. 

Actuació 2.2.7 Col·laboració amb el programa d'acollida i integració de persones migrants de 

l'Ajuntament de València. 

Actuació 2.2.8 Exercici d'activitats de suport, impuls i promoció de la mediació intercultural 

a la Comunitat Valenciana. 

Objectiu 3.1 Foment de la participació de la societat en accions de voluntariat. 

Actuació 3.1.1 Exercici d'activitats de suport, impuls i promoció del voluntariat a la Comunitat 

Valenciana. 
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Objectiu 4.1  Gestió i manteniment de prestacions (renda valenciana d’inclusió, PNC, FAS, 

LISMI). 

Actuació 4.1.1 Gestió de les dues modalitats de renda de garantia de la renda valenciana 

d’inclusió: renda de garantia d’ingressos mínims i renda de garantia d’inclusió 

social. 

Actuació 4.1.2 Gestió de les pensions no contributives. 

Objectiu 4.2 Implementació i desplegament de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la 

Generalitat, de la Renda alenciana d’inclusió. 

Actuació 4.2.1 Implementació de la modalitat de renda complementària d’ingressos per 

prestacions de la Renda valenciana d’inclusió. 

Objectiu 4.3 Foment de programes d’interés general per a atendre finalitats d’interés 

social a càrrec de l'assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF a la Comunitat 

Valenciana. 

Actuació 4.3.1 Programes d’interés social per atendre finalitats d'interés social a càrrec de 

l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF a la Comunitat Valenciana. 

 

Programa 313.80, Igualtat en la diversitat 

Objectiu 1.1 Fomentar el valor de la diversitat com una eina de cohesió i enriquiment 

social. 

Actuació 1.1.1 Elaboració d’accions que donen visibilitat i promoguen el respecte cap a la 

diversitat sexual, de gènere, familiar, ètnica, religiosa i cultural. 

Actuació 1.1.2 Realització de convenis amb altres administracions, organismes públics i 

universitats que treballen la promoció i defensa de la diversitat. 

Objectiu 1.3 Coordinar i impulsar projectes i actuacions que fomenten la igualtat i la 

inclusió del poble gitano especialment aquells dirigits a la infància, 

l’adolescència i la joventut i la igualtat entre dones i homes. 

Actuació 1.3.2 Finançament de programes que desenvolupen accions per a la igualtat i la 

inclusió del poble gitano i per visibilitzar i valorar la cultura gitana. 

Objectiu 2.1 Promoure la visibilitat de la diversitat familiar i donar suport a tots els tipus 

de famílies. 

Actuació 2.1.3 Donar informació sobre el reconeixement de la condició de família nombrosa 

i monoparental i els seus beneficis. 
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Objectiu 2.2 Contribuir a la conscienciació de la societat valenciana en els usos del temps, 

la coresponsabilitat i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

Actuació 2.2.1 Realitzar accions encaminades a la consciència social i empresarial respecte a 

la conciliació i corresponsabilitat de la vida personal, familiar i laboral, així com 

dels nous usos dels temps. 

 Objectiu 2.3 Contribuir a l’erradicació de les conductes intolerants i violentes per raó de 

l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’ètnia, la diversitat funcional, la 

situació de pobresa, religió, cultura o qualsevol altra situació personal o 

social. 

Actuació 2.3.1 Realitzar accions encaminades a l’eliminació de tota situació de violència, 

directa o indirecta, sobre els col·lectius de la diversitat. 

Objectiu 2.4 Donar suport i atenció a les víctimes de violència i delictes d’odi. 

Actuació 2.4.1 Finançament de programes que treballen per la igualtat de tracte, la no 

discriminació, la prevenció de delictes d’odi i l’atenció a les víctimes. 

 

Programa 323.10, Igualtat de gènere 

 

Tots els objectius d'aquest programa tenen vinculació directa amb el conjunt de l'articulat de la 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i de la Llei 9/2003, 

de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. Així mateix, en major o 

menor mesura, es vinculen amb la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral 

contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 

OBJECTIU 1.1 Impulsar i fomentar la implantació i el desenvolupament, el seguiment i 

l’avaluació de plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes entre les 

empreses i altres entitats de la Comunitat Valenciana, acompanyats de 

mesures avaluables, en col·laboració amb elsagents socials i econòmics 

involucrats en el teixit empresarial valencià. 

Actuació 1.1.1 Assessorament i suport al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana en 

l'elaboració i implantació de plans d'igualtat. 

Actuació 1.1.2 Informació tècnica, proposta del visat i realització del seguiment dels plans 

d'igualtat, segons la Llei 9/2003, de la Generalitat i el Decret 133/2007, del 

Consell. 

 



 

125 

 

OBJECTIU 1.2 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques i actuacions de la 

Generalitat. 

Actuació 1.2.1 Coordinació de les actuacions que en matèria de dona i igualtat duen a terme 

els diferents departaments del Consell així com realitzar el seguiment i 

l’avaluació dels plans d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la 

Comunitat Valenciana. 

Actuació 1.2.2 Impuls i suport tècnic al Consell Valencià de la Dona i la resta d'òrgans de 

consulta i participació en matèria de dona i igualtat, dependents de la Direcció 

General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. 

Actuació 1.2.3 Foment de la formació en perspectiva de gènere del personal de la 

Generalitat. 

OBJECTIU 1.3 Desenvolupar polítiques d'integració social i protecció de col·lectius de 

dones en risc d'exclusió social. 

Actuació 1.3.1 Manteniment de centres residencials per a dones en situació de risc i/o en 

exclusió social de la Generalitat. 

Actuació 1.3.2 Promoció de programes i actuacions dirigits a previndre i eliminar l'exclusió 

social de les dones. 

OBJECTIU 1.4 Fer visible la presència de les dones, sensibilitzar i conscienciar la societat 

sobre la discriminació que pateixen i posar en marxa mesures per a 

previndre i combatre-la. 

Actuació 1.4.1 Desenvolupament de campanyes, jornades, xarrades, seminaris, etc. dirigits a 

conscienciar i sensibilitzar la societat valenciana sobre la discriminació que 

pateixen les dones. 

Actuació 1.4.2 Realització de convenis de col·laboració amb altres administracions, 

organismes públics i universitats que potencien activitats d'interés en l'àmbit 

dona, així com la formació especialitzada en polítiques de gènere i d'igualtat 

d'oportunitats entre dones i homes. 

Actuació 1.4.3 Elaboració d'estudis i investigacions que permeten conéixer i analitzar la 

realitat de les dones de la Comunitat Valenciana. 

Actuació 1.4.4 Desenvolupament d'actuacions de promoció de la dona en distints àmbits 

(socials, artístics, culturals, etc.). 

Actuació 1.4.5 Promoure l'ocupació i l'emprenedoria femenina a través del 

desenvolupament d'accions dirigides a la formació, l'ocupació, 
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l'autoocupació, l'assessorament per a la creació d'empreses per dones i el 

foment de l'associacionisme. 

Actuació 1.4.6 Promoció de mesures sobre bones pràctiques coeducatives. 

Actuació 1.4.7 Ampliació, manteniment i coordinació de la Xarxa d'Agents d'Igualtat. 

Actuació 1.4.8 Promoció de la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques 

dutes a terme per les administracions locals de l'àmbit de la Comunitat 

Valenciana. 

Actuació 1.4.9 Impuls de la formació especialitzada en igualtat d'oportunitats del personal de 

les administracions públiques. 

Actuació 1.4.10 Col·laboració i participació en les iniciatives d'igualtat de les institucions 

europees. 

Actuació 1.4.11 Suport a les mesures de foment contra les diferents manifestacions de 

desigualtat, amb especial atenció a la desigualtat salarial entre homes i dones. 

Actuació 1.4.12 Elaborar a través de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat 

Valenciana un informe propi anual, sobre les denúncies rebudes i actuacions 

realitzades tant en l'àmbit dels mitjans de comunicació social, com en 

qualsevol format derivat de les noves tecnologies. 

OBJECTIU 1.5 Fomentar l'associacionisme femení. 

Actuació 1.5.1 Impuls d'accions que afavorisquen l'associacionisme femení. 

Actuació 1.5.2 Desenvolupament d'accions d'orientació i assessorament a les dones 

professionals de les empreses ubicades en el territori de la 

Comunitat Valenciana, a fi de potenciar el seu lideratge i promoció 

professional. 

OBJECTIU 2.1 Ampliar la xarxa urbana i rural de la Generalitat d'atenció social a víctimes 

de violència i millorar la seua eficàcia.  

Actuació 2.1.1 Millora de l'atenció en els recursos residencials per a dones víctimes de 

violència de gènere. 

Actuació 2.1.2 Millora de l'atenció en la Xarxa de Centres Dona de la Comunitat Valenciana. 

Actuació 2.1.3 Posada en marxa d'un servei itinerant d'atenció a les dones que resideixen en 

zones rurals. 

Actuació 2.1.4 Foment de la coordinació dels recursos urbans i rurals existents en la 

Comunitat de prevenció i atenció a les dones víctimes de violència. 

Actuació 2.1.5 Suport a la formació de professionals d'atenció directa a les víctimes de 

violència sobre la dona. 
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Actuació 2.1.6 Impuls d'accions per a aconseguir la inserció sociolaboral de dones víctimes 

de violència de gènere. 

Actuació 2.1.7 Millora dels serveis d'atenció a menors víctimes de violència de gènere. 

Actuació 2.1.8 Garantir, a més de la titulació professional específica exigida al personal dels 

centres residencials, la formació específica en violència de gènere, d'acord 

amb l'Estratègia de la Unió Europea per a la igualtat entre dones i homes 

després de 2015. 

Actuació 2.1.9 Impulsar acords de coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública per a garantir l'atenció psiquiàtrica urgent de les dones i menors 

víctimes de violència de gènere. 

Actuació 2.1.10 Impulsar acords de coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública per a establir un protocol específic per a les dones i menors víctimes 

de violència de gènere amb conductes addictives, i garantir-los l'atenció 

immediata en les unitats de conductes addictives (UCA). 

OBJECTIU 2.2 Contribuir a eliminar tota situació de violència sobre les dones que 

resideixen en zones urbanes i en zones rurals. 

Actuació 2.2.1 Desenvolupament d'actuacions dirigides a previndre, conscienciar i 

sensibilitzar la societat valenciana sobre la violència que pateixen les dones 

fent especial incidència en la sensibilització en les zones rurals. 

Actuació 2.1.2 Promoció de campanyes de sensibilització i prevenció de la violència que 

s'exerceix contra les dones. 

Actuació 2.2.3 Establir de forma prioritària programes d'intervenció relacionats amb 

l'autoestima i l’apoderament de les dones i menors usuàries dels centres 

residencials. 

Actuació 2.2.4 Promoure actuacions dirigides a establir mesures de detecció precoç de la 

violència de gènere, a procurar la protecció, l’assistència, l’acompanyament i 

el suport integral a les víctimes de violència de gènere. 

 

Programa 313.10. Serveis socials 

Objectiu 1.1 Desenvolupar una xarxa homogènia de professionals, dependents de les 

entitats locals, per a l'atenció primària dels problemes socials, mitjançant 

l’atenció, valoració i assignació de prestacions, ajudes, recursos i programes 

d'intervenció. 
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Actuació 1.1.2 Implementar el nombre i la composició dels equips socials de base a la CV, 

d’acord amb el nou model social bàsic 

Objectiu 2.1  Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar la participació 

activa dels majors en la societat, i també programes d’oci i temps lliure per a 

persones majors, tot això en coordinació amb els equips de base municipals. 

Actuació 2.1.1 Finançament de programes de cooperació social i convivència adreçats a la 

integració social de les persones majors, a través de CCLL i associacions de 

majors. 

Objectiu 2.3 Finançar programes d’atenció/prevenció de problemes específics de 

persones majors. 

Actuació 2.3.1 Finançar estades/tractaments en establiments termals per a persones majors, 

i també desenvolupar programes de prevenció i promoció de la salut. 

Objectiu 3.1 Implementar mesures i estratègies específiques destinades a l'atenció social 

municipal de persones, famílies i col·lectius en situació desfavorable. 

Actuació 3.1.1 Implantar el servei municipal d’ajuda a domicili de la dependència. 

Actuació 3.1.2 Incrementar el finançament dels programes de prestacions bàsiques de les 

entitats locals. 

 

Programa 313.40. Diversitat funcional 

Objectiu 1.1 Promoure la inclusió en la vida social, laboral i cultural de les persones amb 

diversitat funcional.  

Actuació 1.1.1 Finançar els programes i serveis de promoció de l’autonomia per a persones 

amb diversitat funcional. 

Actuació 1.1.2 Facilitar la comunicació de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i 

sordcegues que utilitzen la llengua de signes en tot tipus de serveis a disposició 

del públic i en especial en situació d'emergència. 

Actuació 1.1.3 Promoure activitats relacionades amb l’ocupació amb suport de les persones 

amb diversitat funcional. 

Actuació 1.1.4 Ajuda financera per a la realització d'estades vacacionals.  

Objectiu 2.1 Garantir els serveis d'atenció social a les persones amb diversitat funcional. 

Actuació 2.1.1 

 

Finançar les despeses de funcionament dels centres especialitzats en l’atenció 

a persones amb diversitat funcional.  
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Actuació 2.1.2 Prestacions econòmiques individualitzades per a la institucionalització de 

persones amb diversitat funcional ateses en centres especialitzats. 

Actuació 2.1.3 Subvencions per a obres i equipaments de centres de la xarxa d'atenció 

especialitzada a persones amb diversitat funcional. 

Actuació 2.1.4 Establir mesures preventives adreçades a impedir que es produïsca un 

deteriorament físic, sensorial, intel·lectual o mental de les persones, com 

també evitar que aquest deteriorament cause una discapacitat. 

Objectiu 3.1 Potenciar l'autonomia personal i l'eliminació de barreres. 

Actuació 3.1.1 Prestacions econòmiques individualitzades adreçades a facilitar l'autonomia 

personal a persones amb diversitat funcional: ajudes tècniques, eliminació de 

barreres a l'interior de l’habitatge, adaptació de vehicles, ajudes de transport 

per a l'assistència a tractaments i centres assistencials. 

Actuació 3.1.2 Finançar l'adaptació de platges urbanes en platges accessibles. 

Actuació 3.1.3 Finançar actuacions destinades a eliminar les barreres arquitectòniques, 

urbanístiques i de la comunicació que faciliten a totes les persones 

l'accessibilitat als espais públics i edificis de pública concurrència. 

Actuació 3.1.4 Inscripció en el Registre Autonòmic de Targetes d'Estacionament per a vehicles 

que transporten persones amb mobilitat reduïda. 

Actuació 3.1.5 Reconeixement i acreditació dels gossos d'assistència. 

Objectiu 5.1 Agilitar la gestió de la valoració de les sol·licituds de grau de discapacitat. 

Actuació 5.1.1 Establir instruments que permeten agilitar el procediment de la valoració de 

la discapacitat. 

Objectiu 6.1 Millorar les competències i qualificacions dels professionals i les 

professionals en l’àmbit de l’atenció a les persones amb diversitat funcional. 

Actuació 6.1.1 Organitzar activitats de formació en l'àmbit de l'atenció a persones amb 

diversitat funcional. 

 

Progama 313.60. Gestió de centres de persones majors 

Objectiu 1.1 Millora de la xarxa assistencial destinada a persones majors. 

Actuació 1.1.1  Garantir la qualitat de la gestió dels centres de dia i d’atenció residencial per a 

persones majors de titularitat de la GV, com també l’oferta de serveis en 

centres concertats que actuen en l'àmbit del sistema d'atenció a la 
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dependència, a través de procediments de contractació oberts, i garantir el 

principi de transparència. 

Actuació 1.1.2 Impuls i desenvolupament de l’oferta de places en residències i centres de dia 

per a persones majors dependents en l’àmbit públic municipal i en el de les 

organitzacions del tercer sector, i incrementar la xarxa de centres públics i 

concertats del sistema d’atenció a la dependència de la CV. 

Actuació 1.1.3  Millorar el programa Bono respir per a estades temporals en residències. 

Actuació 1.1.4 Desenvolupar programes específics per a l’atenció de malalts d’Alzheimer. 

 

Programa 313.70. Ordenació i prestacions de la dependència 

Objectiu 1.1 Estendre les prestacions previstes en la llei de de Dependència a totes les 

persones en situació de dependència. 

Actuació 1.1.1 Resoldre tots els procediments de valoració i reconeixement de la situació de 

dependència.  

Actuació 1.1.2  Reconéixer i pagar la retroactivitat de les prestacions de dependència i pagar 

els deutes pendents en l’aplicació de la llei. 

Objectiu 2.1 Afavorir la permanència de les persones en situació de dependència en el seu 

entorn social i familiar. 

Actuació 2.1.1 Fer efectives les compatibilitats entre recursos de dependència establides en 

el Decret 62/2017, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau 

de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i 

prestacions econòmiques. 

 

Entitat 00020 IVAJ. Institut valencià de la joventut  

Objectiu 1.3 Desenvolupar l’Estratègia Valenciana de la Joventut. 

Objectiu 6.1 Fomentar entre els joves la tolerància i el respecte a la diversitat. 

Actuació 6.1.1 Establir vies de comunicació i protocols d’actuació entre els professionals de 

joventut i els serveis públics especialitzats en la prevenció i tractament de 

conductes de violència de gènere, xenòfobes, intolerants i excloents. 

Objectiu 6.2 Fomentar entre els joves hàbits de vida saludables. 

Actuació 6.2.1 Realització de campanyes a través de la Xarxa Jove que fomenten entre els 

joves hàbits de vida saludables. 
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ANNEX D'INDICADORS 

Programa 
pressupostari 

/ entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor 

311.10 7.1 1 
Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, 
beques, etc., que inclouen clàusules d'igualtat de gènere, 
sobre el total de bases reguladores. 

% 100 % 

311.10 7.1 2 
Percentatge de projectes normatius que inclouen clàusules 
d'igualtat de gènere, sobre el total de projectes normatius. 

% 100 % 

311.10 7.1 3 
Informes d'impacte de gènere realitzats o supervisats per la 
unitat d'igualtat. 

Número Indeterminat 

311.10 7.2 1 

Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en les 
seues bases clàusules que prioritzen, en cas d'empat, 
l'existència de plans d'igualtat en les empreses, sobre el total 
de plecs elaborats. 

% 100 % 

311.10 7.2 2 
Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte els 
criteris de priorització de les clàusules d'igualtat de gènere, 
sobre el total de contractes adjudicats. 

%   

311.10 7.3 1 Textos revisats per la unitat de igualtat. Número Indeterminat 

311.10 7.3 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. % 100 % 

313.30 1.3 
2 

Impulsar programes dirigits a la promoció dels drets de la 
infància i adolescència i de la participació infantil.   

Nombre 
programes 5 

313.30 2.2 4 
Suport als centres de dia depenents d'entitats locals i 
col·laboradores i l'estudi del nou model d'atenció des d'una 
xarxa pública. 

Nombre 
centres 

52 

313.30 2.2 6 
Consolidació dels programes i equips específics 
d'intervenció en l'àmbit de protecció de la infància i 
adolescència.  

Percentatge 
de 

finançament 
100 

313.30 2.3 2 
Atenció psicológica a personas menores de edad que han 
sufrido abusos sexuales, trata y/o explotación sexual. 

persones 
ateses 

150 

313.30 2.4 1 
Atenció telefònica relativa a possibles situacions de risc o 
desprotecció de xiquets, xiquetes i adolescents.  

persones 
ateses 

15000 

313.30 6.1 2 
Creació del model d’una xarxa pública de pisos 
d’emancipació. 

Places 100 

313.30 7.1 1 
Elaboració i implantació del nou model de punts de Trobada 
familiar. 

Nous punts 
de trobada 

11 

313.50 1.1 1 
Convocatòria de subvencions destinades a programes 
d’acció comunitària. Convocatòria 

1 

313.50 2.2 2 
Millorar l'atenció de les persones migrants des de les 
entitats locals  a través de la xarxa PANGEA. 

Actuacions 100.000 

313.50 2.2 6 
Col·laboració amb el programa d'acolliment i integració de 
persones migrants de l'Ajuntament de València. 

Convenis 
1 

313.50 2.2 7 Potenciar la figura del mediador-a intercultural. Subvencions 9 

313.50 3.1 1 Impulsar el voluntariat social. Convocatòria 1 

313.50 4.1 1 
Increment de les persones titulars de prestacions d’inclusió 
social. 

Percentatge 10 

313.50 4.1 2 Pensions no contributives concedides. Prestacions 29.000 

313.50 4.3 1 
Programes de interés general per atendre finalitats d’interés 
social a càrrec de l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF a 
la Comunitat Valenciana. 

Convocatòria 1 

313.80 1.1 1 Campanyes sobre el foment del valor de la diversitat. Accions 1 

313.80 1.1 2 Convenis amb universitats. 
Nombre 
convenis 

5 

313.80 1.3 2 

Suport als programes que desenvolupen associacions per a 
la igualtat  i inclusió del poble gitano, especialment aquells 
dirigits a la infància, adolescència i joventut i la igualtat 
entre homes i dones i la promoció de la seua cultura. 

Convocatòria 1 

313.80 2.1 3 
Realització d’elements informatius sobre les famílies 
nombroses i monoparentals. 

Actuacions 1 
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Programa 
pressupostari 

/ entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor 

313.80 2.2 1 Suport a programes d’escoles de famílies. Convocatòria 1 

313.80 2.3 1. 
Realització d’una campanya de sensibilització i respecte cap 
als col·lectius amb diversitat. 

Actuació 1 

313.80 2.4 1 
Suport als programes que fan prevenció dels delictes d’odi i 
ajuden les víctimes. 

Convocatòria 1 

323.10 1.1 1 Expedients tramitats en relació a plans d'igualtat. 
Terme 
absolut 

200 

323.10 1.1 2 Visats emesos a empreses amb pla d'igualtat. 
Terme 
absolut 

77 

323.10 1.1 3 
Assessorament a empreses en elaboració i implantació de 
plans d'igualtat. 

Terme 
absolut 

200 

323.10 1.1 4 
Persones beneficiades per la implantació de plans d'igualtat 
en empreses. 

Terme 
absolut 

14.125 

323.10 1.2 1 Reunions amb les unitats d'igualtat. 
Terme 
absolut 

2 

323.10 1.2 2 Convocatòria Consell Valencià de la Dona. 
Terme 
absolut 

2 

323.10 1.3 1 
Dones acollides en centres residencials per a dones en risc 
d'exclusió social. 

Terme 
absolut 

159 

323.10 1.3 2 
Participació de dones residents en centres residencials per 
a dones en risc d'exclusió social en accions dirigides a la 
inserció sociolaboral. 

Terme 
absolut 

134 

323.10 1.3 3 
Reunions Mesa per la igualtat salarial i contra la 
feminització de la pobresa. 

Terme 
absolut 

2 

323.10 1.3 4 
Entitats beneficiàries d'ajudes per a programes de serveis 
socials especialitzats en l'atenció a dones en situació 
d'exclusió social. 

Terme 
absolut 

90 

323.10 1.4 1 
Organització d'actes dirigits a conscienciar i sensibilitzar la 
societat valenciana sobre la discriminació que pateixen les 
dones. 

Terme 
absolut 

4 

323.10 1.4 2 
Ajudes concedides per al manteniment de la Xarxa d´agents 
d´igualtat. 

Terme 
absolut 

80 

323.10 1.4 3 Participació en Premi Narrativa. 
Terme 
absolut 

100 

323.10 1.4 4 Actuacions de promoció de les dones en l'àmbit cultural. 
Terme 
absolut 

33 

323.10 1.4 5 Volum total de carnets de la Biblioteca de la Dona. 
Terme 
absolut 

3.000 

323.10 1.4 6 Préstecs de la Biblioteca de la Dona. 
Terme 
absolut 

3.200 

323.10 1.4 7 
Expedients tramitats per l'Observatori de Publicitat No 
Sexista. 

Terme 
absolut 

40 

323.10 1.4 8 
Denúncies presentades davant l'Observatori de Publicitat 
No Sexista. 

Número 30 

323.10 1.5 1 Locals destinats a associacions de dones. 
Terme 
absolut 

2 

323.10 1.5 2 
Commemoració 8 de març, xarrades dirigides a associacions 
de dones. 

Terme 
absolut 

1 

323.10 1.5 3 
Entitats beneficiàries d'ajudes per al desenvolupament de 
programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o 
l’associacionisme de dones en la CV. 

Terme 
absolut 

69 

323.10 2.1 1 
Organització de cursos específics dirigits al personal 
especialitzat en atenció de víctimes de violència. 

Terme 
absolut 

5 

323.10 2.1 2 Reunions de coordinació amb altres institucions. 
Terme 
absolut 

9 

323.10 2.1 3 

Compliment de la clàusula de temps d'espera per a atenció 
en els centres de la Xarxa de Centres Dona (no superior a 
10 dies en primera visita, no superior a 15 dies en segona 
visita). 

Percentatge 90 % 

323.10 2.2 1 Actuacions de prevenció i sensibilització. 
Terme 
absolut 

442 

323.10 2.2 2 Commemoració 25 de novembre. 
Terme 
absolut 

1 
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Programa 
pressupostari 

/ entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor 

313.10 1.1 2 
Implementar el número i composició dels equips socials de 
base en la CV, d’acord amb el nou model social bàsic. 

Nombre 
professionals 

120 

313.10 2.1 2 Gestionar el programa de vacacions socials. 
Nombre 

expedients 
42.181 

313.10 2.1 3 
Gestionar les ajudes a entitats per a finançar activitats d’oci 
i temps lliure, lúdiques, culturals i d’accés a noves 
tecnologies dirigides a persones majors. 

Entitats 
finançades 

450 

313.10 2.3 1 Gestionar el programa de termalisme social valencià. 
Expedients 
gestionats 

7.000 

313.10 3.1 1 
Implantar el servei municipal d’ajuda a domicili de la 
dependència. 

Municipis 
incorporats 

30 

313.10 3.1 2 
Incrementar el finançament dels programes de prestacions 
bàsiques de les entitats locals. 

% 
d'increment 

10 % 

313.40 1.1 1 
Programes i serveis de promoció de l’autonomia per a 
persones amb diversitat funcional. Programes 

180 

313.40 1.1 2 
Servei d'intèrprets i guies intèrprets de llengua de signes per 
a persones sordes i sordcegues de la Comunitat Valenciana. Serveis 

11.000 

313.40 1.1 3 
 Programes d'ocupació amb suport per a persones amb 
diversitat funcional. Programes 

15 

313.40 1.1 4 Estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional. Entitats 20 

313.40 2.1 1 
Places finançades en centres especialitzats per a persones 
amb diversitat funcional de l'IVASS. 

Places 1234 

313.40 2.1 2 
Places en centres especialitzats per a persones amb 
diversitat funcional de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives. 

Places 1684 

313.40 2.1 3 
Places finançades en centres especialitzats per a persones 
amb diversitat funcional d'entitats locals. 

Places 2784 

313.40 2.1 4 
Places concertades en centres d'atenció social a persones 
amb diversitat funcional. 

Places 7170 

313.40 2.1 5 
Prestacions econòmiques individualitzades per a l'atenció 
especialitzada en centres residencials. 

Beneficiaris 450 

313.40 2.1 9 Centres d'atenció primerenca. Centres 40 

313.40 3.1 1 
Prestacions econòmiques individualitzades dirigides a 
l'atenció, desenvolupament i promoció de l'autonomia 
personal, benestar i qualitat de vida en el domicili.  

Beneficiaris 340 

313.40 3.1 4 
Inscripció en el registre autonòmic de les targetes 
d'estacionament per a vehicles que transporten persones 
amb mobilitat reduïda.  

Tarjetes 
inscrites 

2.000 

313.40 6.1 1 
Jornades de formació especialitzada per a professionals del 
sector. 

Jornades 2 

313.60 1.1 3 Tramitació i seguiment del Bono respir. Expedients 1.000 

313.60 1.1 4 
Gestió de centres residencials i de dia de titularitat de la 
Generalitat. 

Places 4.346 

313.60 1.1 5 
Gestió de places concertades en centres residencials i de 
dia.  

Places 8.724 

313.70 1.1 1 Prestacions resoltes a persones dependents de grau III. % 32 

313.70 1.1 2 Prestacions resoltes a persones dependents de grau II. % 39 

313.70 1.1 3 Prestacions resoltes a persones dependents de grau I. % 29 

313.70 2.1 1 
Persones dependents que romanen en el seu entorn social i 
familiar. Percentatge 

89 

0020 IVAJ 6.1 1 

Protocols d’actuació entre els professionals de joventut i els 
serveis públics especialitzats en la prevenció i tractament de 
conductes de violència de gènere, xenòfobes, intolerants i 
excloents. 

Nº protocols 
subscrits 

4 

0020 IVAJ 6.2 1 
Realització de campanyes a través de la Xarxa Jove que 
fomenten entre els joves hàbits de vida saludables.  

Destinataris 20.000 

  

 



 

134 

 

5.3. SECCIÓ 06 CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC 

 

FINALITAT 

 

D’acord amb el Decret 176/2016, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 

orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, aquesta conselleria té 

atribuïdes competències amb incidència rellevant en igualtat de gènere, com ara la política 

pressupostària, política tributària, control i coordinació d’ajudes europees a la Comunitat 

Valenciana i la contractació pública. 

 

Els diferents centres gestors han desenvolupat programes pressupostaris amb la finalitat 

d’integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques per a evitar 

les desigualtats entre sexes. 

 

A través del programa 611.10, Direcció i serveis generals, s’integren els objectius comuns amb 

rellevància en matèria d’igualtat entre homes i dones; es promou el principi d’igualtat de tracte 

en el conjunt de les polítiques de la Conselleria, i es fomenta la igualtat en l’àmbit de la 

contractació i la comunicació, mitjançant la utilització d’un llenguatge no sexista. 

 

El programa 612.10, Finançament i fons europeus, aborda la perspectiva de gènere en l’àmbit 

de la programació, negociació i planificació del desenvolupament de la política regional i de 

cohesió europea, incloent-hi la cooperació territorial, aprofitant al màxim els recursos 

procedents de la Unió Europea, així com en relació amb la política de desenvolupament regional 

de l’Estat. 

 

Per la seua part, el programa 612.50, Pressupostos de la Generalitat i administració de 

nòmines, centra aquesta perspectiva incorporant-la en les seues fases d’elaboració, gestió i 

liquidació, a fi que el seu desenvolupament s’ajuste, en tot cas, als principis d’estabilitat 

pressupostària, transparència i eficiència en l’assignació dels recursos públics. 

 

El programa 613.10, Tributs de la Generalitat, integra aquesta perspectiva mitjançant el disseny 

de la política tributària de la Generalitat, l’elaboració de projectes de normes tributàries i de 

preus públics de la competència de la Generalitat i la fixació dels criteris d’interpretació 

d’aquestes normes. 
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SITUACIÓ DE PARTIDA 

 

Programa 611.10, Direcció i serveis generals 

 

La Central de Compres, encarregada de la tramitació d’expedients de la contractació 

centralitzada, informa que l’existència de situacions de desigualtat de gènere que es produeixen 

en les empreses proveïdores dels serveis i subministraments poden estar referides a les mesures 

de conciliació de la vida familiar, bretxa salarial i protocols contra l’assetjament sexual. Les 

disposicions sobre contractació administrativa contingudes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, obliguen a introduir clàusules socials en la contractació que permeten exigir a les 

empreses, tant en fase de valoració com en fase d’execució dels contractes, el compliment de 

mesures que fomenten la igualtat.  

 

Des del Servei Central de Contractació s’indica que, en principi, no es parteix de situacions de 

desigualtat de gènere en la part que els correspon del programa pressupostari esmentat, però 

es considera convenient intervindre mitjançant informes, dictàmens o recomanacions de la Junta 

Superior de Contractació Administrativa en la consecució dels objectius d’igualtat en la 

contractació pública i recomanar l’aplicació de la Guia de clàusules de responsabilitat social en 

la contractació pública, aprovada per Acord del Consell, de 4 d’agost de 2016, i la Guia II, 

aprovada per Acord del Consell, de 9 de març de 2018. 

 

Programa 612.10, Finançament i fons europeus  

 

La Direcció General de Finançament i Fons Europeus és l’òrgan responsable dels programes 

operatius finançats amb el FEDER i el FSE a la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020. 

 

Assenyalen que en el PO de la Comunitat Valenciana FSE s’inclou un dictamen específic en 

matèria de compliment de la integració real i efectiva del principi horitzontal d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes, segons preveu el Reglament UE núm. 1303/2013, en l’article 

96.7c). 
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L’organisme encarregat de realitzar aquest dictamen és la Direcció General de l’Institut Valencià 

de les Dones i per a la Igualtat de Gènere. 

 

Des de la CE es va prendre la decisió d’establir com a obligatori l’emissió d’un dictamen d’igualtat 

de tots i cada un dels programes operatius tant pluriregionals com regionals, que han seguit una 

metodologia comuna coordinada per l’Institut de la Dona. 

 

Programa 612.50, Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines 

 

Entre les finalitats d’aquest programa està garantir una òptima gestió dels recursos públics de la 

Generalitat, assegurant el compliment dels objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera, a 

través de l’elaboració i gestió dels pressupostos de la Generalitat. 

 

En l’elaboració del pressupost, el programa s’encarrega de centralitzar i analitzar la 

documentació corresponent a l’avantprojecte de llei de cadascuna de les seccions 

pressupostàries i de les entitats que integren el sector públic. 

 

En l’acompliment d’aquesta funció, i partint de l’experiència desenvolupada en els últims tres 

anys, es pretén avançar en la millora del pressupost amb perspectiva de gènere a través de la 

col·laboració en l’elaboració de l’Informe d’impacte de gènere que s’adjuntarà al Projecte de llei 

de pressupostos de la Generalitat, al si de la Comissió de l’Informe d’impacte de gènere en els 

Pressupostos de la Generalitat i en les funcions establides en el decret de creació de l’esmentada 

comissió (Decret 154/2014). 

 

Això és així en la mesura que encara és insuficient la implantació de la perspectiva de gènere en 

les polítiques públiques, malgrat el reconeixement i la defensa del principi d’igualtat entre 

homes i dones que es fa en la normativa i en les instàncies socials i polítiques.  

 

Els pressupostos són la forma d’instrumentar les polítiques públiques, a través de les dues vies: 

els ingressos i les despeses. Per això és rellevant que la perspectiva de gènere estiga present des 

dels inicis de la seua elaboració fins a l’execució final, en els procediments i en la recerca de 

resultats. 
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Programa 613.10, Tributs de la Generalitat  

 

La Direcció General de Tributs i Joc, centre directiu amb les funcions en matèria d’ingressos 

tributaris i d’índole fiscal, informa que en aquesta matèria no s’adverteix cap discriminació entre 

contribuents per raó de gènere; no obstant això, per a reforçar la igualtat d’oportunitats entre 

sexes es proposen beneficis fiscals que incideixen en l’àmbit sociolaboral: 

 

a) Deduccions autonòmiques en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), 

regulades en l’article 4 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram 

autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i restants tributs cedits. 

 

• Per conciliació del treball amb la vida familiar: 418 euros per cada fill o menor acollit en 

la modalitat d’acolliment permanent, major de tres anys i menor de cinc anys. Aquesta 

deducció correspondrà exclusivament a la mare o acollidora. 

• Per quantitats procedents d’ajudes públiques de la Generalitat de protecció a la 

maternitat: 270 euros, per cada contribuent. Si bé aquesta deducció és aplicable tant a 

les dones com als homes, l’ajuda només correspon a les dones gestants. 

• Per despeses de guarderia o col·legi de fills menors de 3 anys: el 15 per 100 de les 

quantitats satisfetes, amb un límit de 270 euros per cada fill menor de 3 anys inscrit. 

• Per la realització per un dels cònjuges de labors no remunerades en la llar: 153 euros.  

• Per família nombrosa o monoparental: 300 euros, quan es tracte de família nombrosa o 

monoparental de categoria general i 600 euros, quan es tracte de família nombrosa o 

monoparental de categoria especial. 

• Per contribuents amb dos o més descendents: per contribuents amb dos o més 

descendents: el 10 per 100 de l’import de la quota íntegra autonòmica, en tributació 

individual o conjunta, una vegada deduïdes d’aquesta les minoracions per a determinar 

la quota líquida autonòmica, excloent-ne la present deducció, a què es refereix la 

normativa estatal reguladora de l’Impost. 

• Per adquisició de material escolar: 100 euros per cada fill o menor acollit en la modalitat 

d’acolliment permanent, que es trobe escolaritzat en Educació Primària, Educació 

Secundària Obligatòria o en unitats d’Educació Especial en un centre públic o privat 

concertat.  
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b) Beneficis fiscals aplicables en l’àmbit de les taxes de la Generalitat, amb la mateixa orientació 

de gènere i com a mesura transversal per a facilitar la seua integració social. En l’exercici 2016 es 

va ampliar el catàleg d’exempcions per a les víctimes d’actes de violència sobre les dones, 

succeïts en el territori de la Comunitat Valenciana.  

 

De la mateixa manera, es van introduir beneficis fiscals per a famílies sustentades per un únic 

progenitor (generalment dones). Així, està prevista l’exempció del pagament de taxes per a 

membres de famílies monoparentals de categoria especial i una bonificació del 50 per 100 per a 

membres de famílies monoparentals de categoria especial. 

 

Amb la nova regulació, la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, incorpora 

tots els beneficis fiscals que ja s’estaven aplicant, amb motiu de les lleis de mesures, si bé es 

deixa oberta la possibilitat que en futures modificacions s’incloguen noves mesures més 

favorables a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

 

c) Es manté l’assimilació legal als cònjuges dels membres de parelles de fet a efectes de l’Impost 

sobre Successions i Donacions, juntament amb l’eliminació de la taxa d’inscripció en el Registre 

Autonòmic d’Unions de Fet. 

 

Partint de les dades provisionals facilitades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

(AEAT), quant a la recaptació de l’IRPF de l’exercici 2016, s’extrau la informació següent: 

 

PARTIDA Nombre de 
beneficiats 

Import (euros) 

Per conciliació del treball amb la vida familiar 31.180 8.879.501,37 

Per quantitats procedents d’ajudes públiques de la Generalitat 
de protecció a la maternitat 

511 140.749,50 

Per despeses de guarderia o col·legi de fills menors de 3 anys 35.002 3.772.905,77 

Per la realització per un dels cònjuges de labors no remunerades 
en la llar 

23.128 3.483.147,94 

Per família nombrosa o monoparental 28.579 7.479.691,47 

Per contribuents amb dos o més descendents 30.738 1.764.448,46 

Per adquisició de material escolar 15.269 1.257.671,18 

(Dades provisionals. Font: AEAT) 
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PREVISIÓ DE RESULTATS 2019 

 

Programa 611.10, Direcció i serveis generals 

 

Amb les accions proposades en relació als objectius que es persegueixen a través d’aquest 

programa, s’espera: 

• Incrementar el percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, beques, etc. 

que incloguen clàusules d’igualtat de gènere. 

• Mantindre en la totalitat dels plecs de contractació, clàusules que prioritzen, en cas 

d’empat, l’existència de plans d’igualtat. Així com en tots els contractes adjudicats es 

mantinguen els criteris de priorització de les clàusules d’igualtat. 

• La utilització d’un llenguatge no sexista i inclusiu en tots els textos normatius de la 

conselleria sota la supervisió i assessorament de la Unitat d’Igualtat. 

 

Programa 612.50, Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines 

 

Amb els canvis que s’han introduït en el procés d’elaboració de l’Informe d’impacte de gènere, 

tal com s’han assenyalat en el capítol primer, es preveu obtindre una anàlisi més completa que 

arreplegue aspectes tant de diagnosi com de resultats i una exposició més òptima del seu 

contingut. 

S’espera que els canvis introduïts permetran sobretot avançar en el seguiment i avaluació de 

resultats en relació amb l’impacte de gènere de les accions dutes a terme pels diferents 

departaments de la Generalitat.  

 

Programa 613.10, Tributs de la Generalitat  

 

Partint de les previsions existents en l’elaboració de l’avantprojecte de la Llei de mesures fiscals 

per a l’exercici 2019, que no planteja canvis significatius en matèria de gènere, juntament amb 

el fet que la matèria tributària, per la seua naturalesa, no suposa cap discriminació entre 

contribuents per raó de gènere. 
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LLISTAT D’OBJECTIUS I D’ACTUACIONS 

 

Programa Objectiu (Descripció de l’objectiu i de l’actuació) 

611.10 Objectiu 7.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 
públiques de la Conselleria.  

 Actuació 7.1.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la 
Conselleria. 

 Objectiu 7. 2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació.  

 Actuació 7.2.1 Introduir clàusules d’igualtat entre els criteris d’adjudicació i 
execució dels contractes, d’acord amb la regulació de la 
incorporació de les clàusules de responsabilitat social. 

 Objectiu 7.3 Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge 
no sexista i inclusiu en els textos administratius.  

 Actuació 7.3.1 Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius. 

612.10 Objectiu 1.1 1.1 Planificar i aplicar la política regional que acorda el Consell 
de la Generalitat en el marc establit per la Unió Europea, 
l’Administració general de l’Estat i el propi de la Generalitat, 
tenint en compte la perspectiva de la igualtat de dones i homes. 

 Actuació 1.1.1 1.1.1 Seguiment de la política regional de la UE, elaboració 
d’informes i coordinació amb departaments responsables de 
l’Administració general de l’Estat i la Comissió Europea, tenint en 
compte la perspectiva de la igualtat de dones i homes. Així com 
la política de cohesió comunitària. 

612.50 Objectiu 1.3 1.3 Assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en els pressupostos de la 
Generalitat. 

 Actuació 1.3.1 1.3.1 Reforçar la integració de la perspectiva de gènere i el 
seguiment i l’avaluació de resultats a través de l’Informe 
d’impacte de gènere en els pressupostos de la Generalitat i de la 
seua comissió.  

613.10 Objectiu 1.1 1.1. Dissenyar i executar una política normativa en matèria 
tributària coherent amb l’actual realitat socioeconòmica i amb 
la resta de la política social i econòmica del Consell, així com 
amb el conjunt de mesures fiscals aprovades en exercicis 
anteriors. 

 Objectiu 1.1.a Continuar amb la incorporació de la perspectiva de gènere en els 
ingressos pressupostaris de la Generalitat, a través de beneficis 
fiscals que contribuïsquen a l’èxit de la igualtat entre dones i 
homes. 

 Actuació 1.1.1.a Manteniment de beneficis fiscals i cerca de nous. 

 Objectiu 1.1.b Promoure el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el 
conjunt de les polítiques econòmica, laboral, social, cultural i 
artística. 

 Actuació 1.1.1.b Analitzar amb perspectiva de gènere les figures impositives del 
sistema tributari sobre les quals té competència la Comunitat 
Valenciana. 

 Objectiu 1.1.c Fomentar la formació de la dona. 

 Actuació 1.1.1.c Estudi de beneficis fiscals, fins i tot en l’aplicació de determinades 
taxes. 
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 Objectiu 1.1.d Fomentar la conciliació familiar i laboral de dones i homes. 

 Actuació 1.1.1.d Manteniment de beneficis fiscals i cerca de nous, fins i tot en 
l’aplicació de determinades taxes. 

 Objectiu 1.1.e Fomentar l’eradicació de la violència de gènere, la violència 
familiar i totes les formes d’assetjament sexual i assetjament 
per raó de sexe i promoure l’atenció a les dones víctimes de la 
violència de gènere. 

 Actuació 1.1.1.e Manteniment de beneficis fiscals i cerca de nous, fins i tot en 
l’aplicació de determinades taxes. 

 Objectiu 1.1.f Fomentar la utilització d’un llenguatge no sexista en l’àmbit 
administratiu. 

 Actuació 1.1.1.f Llenguatge no sexista en els escrits administratius. 
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ANNEX D’INDICADORS 
Programa 

pressupostari 
/ entitat 

Objectiu Indicador Descripció 
Unitat de 
mesura 

Valor 

611.10 7.1 1 
Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, 
beques, etc. que inclouen clàusules d’igualtat de gènere, sobre el 
total de bases reguladores. 

% 33 

611.10 7.1 2 
Percentatge de projectes normatius que inclouen clàusules 
d’igualtat de gènere, sobre el total de projectes normatius. 

% 0 

611.10 7.1 3 
Informes d’impacte de gènere realitzats o supervisats per la 
Unitat d’Igualtat. 

Número 3 

611.10 7.2 1 

Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en les seues 
bases clàusules que prioritzen, en cas d’empat, l’existència de 
plans d’igualtat en les empreses, sobre el total de plecs 
elaborats. 

% 100 

611.10 7.2 2 
Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte els 
criteris de priorització de les clàusules d’igualtat de gènere, sobre 
el total de contractes adjudicats. 

% 100 

611.10 7.3 1 Textos revisats per la Unitat de Igualtat. Número 8 

611.10 7.3 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. % 100 

612.10 1.1 2 
Informe anual relatiu a la promoció de la igualtat en el PO FSE 
2014-2020. 

Nombre 
d’informes 

anuals 
1 

612.50 1.3 1 Reunions de la Comissió de l’Informe d’Impacte de Gènere. Número 3 

612.50 1.2 2 Components de la Comissió de l’Informe d'Impacte de Gènere. Número 30 

612.50 1.2 3 
Percentatge dones en la Comissió de l'informe d'impacte de 
gènere. 

% 70 

612.50 1.2 4 
Percentatge d'hòmens en la Comissió de l'informe d'impacte de 
gènere 

% 30 

612.50 1.2 5 Informes d’impacte de gènere en pressupostos. Número 1 

613.10 1.1a) 1 
Anàlisi de les figures tributàries competència de la Comunitat 
Valenciana. 

Percentatge 28,5 

613.10 1.1b) 1 
Anàlisi de les figures tributàries competència de la Comunitat 
Valenciana. 

Percentatge 28,5 

613.10 1.1c) 1 
Anàlisi de les figures tributàries competència de la Comunitat 
Valenciana. 

Percentatge 14,28 

613.10 1.1d) 1 
Anàlisi de les figures tributàries competència de la Comunitat 
Valenciana. 

Percentatge 14,28 

613.10 1.1e) 1 
Anàlisi de les figures tributàries competència de la Comunitat 
Valenciana. 

Percentatge 14,28 

613.10 1.1f) 1 Nombre de textos revisats (llenguatge no sexista). 
Nombre de 

textos 
1 
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5.4. SECCIÓ 07. JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I 

LLIBERTATS  

 

FINALITAT 

 

La finalitat d'aquesta secció és exercir les competències en matèria de justícia, reformes 

democràtiques, memòria democràtica, funció pública, consultes populars i electorals, col·legis 

professionals, fundacions, associacions, registres, notariat, com també les competències en 

matèria de víctimes del terrorisme i del delicte. 

 

En matèria de justícia, la finalitat del programa és dotar els òrgans judicials dels mitjans humans 

i materials suficients per a l'exercici de la seua funció, i garantir l'accés de totes les persones a la 

justícia en condicions d'igualtat. A càrrec d’aquest programa, es finança la contractació dels 

subministraments i serveis ordinaris, com també les inversions en la construcció o reforma en 

les instal·lacions de les diferents seus judicials. Així mateix, s'hi inclouen les despeses de gestió i 

formació del personal al servei de l'administració de justícia. D’altra banda, el programa de 

justícia té encarregades la direcció, l’impuls, la coordinació i l’execució de les competències 

atribuïdes a la Generalitat en matèria de col·legis professionals, associacions, fundacions, unions 

de fet, registres i notariat. 

 

De totes aquestes, tenen especial incidència en matèria d'impacte de gènere les activitats de 

formació i sensibilització del personal al servei de l’administració de justícia, com també el 

desenvolupament de les mesures previstes en el I Pla d'igualtat del personal de justícia. També 

cal ressaltar les actuacions dutes a terme per a garantir la separació deguda d'espais en les seus 

judicials i evitar la coincidència de víctimes i agressors o la dotació de recursos materials i 

personals suficients als òrgans que coneixen dels casos de violència de gènere o que hi 

intervenen.  

 

Quant al programa de funció pública, el seu objecte és fer efectives les línies polítiques en 

aquesta matèria com també la gestió directa del personal empleat públic en l'Administració de 

la Generalitat. En aquesta matèria, l’objectiu prioritari és aconseguir una administració pública 

professional, moderna i motivada, que es configura com un instrument capaç de respondre les 

necessitats de la societat valenciana a través, entre altres, de l'adequació de l'estructura 

orgànica i dels llocs de treball, la reducció de la provisionalitat i temporalitat en les plantilles i, 
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en general, totes aquelles mesures que formen part de l'estratègia acordada fruit del diàleg 

social. 

 

El desenvolupament d'aquestes actuacions ha de fer efectiu, a més, el dret de tots els ciutadans 

a accedir a l'ocupació pública en condicions d'igualtat. En aquest sentit, han d'esmentar-se les 

mesures d'acció positiva desenvolupades per a possibilitar la integració de les persones amb 

diversitat funcional i, particularment, aquelles dutes a terme per a corregir les possibles 

desigualtats de gènere i barreres que obstaculitzen l'accés a la funció pública, i perquè la igualtat 

d'oportunitats siga real i efectiva en aquest àmbit, amb la incrementació de les mesures de 

conciliació de la vida professional, personal i familiar, entre d’altres. 

 

Quant a la formació, correspon a l’IVAP desenvolupar una estratègia de formació adaptada al 

context, a les necessitats organitzatives i a les aspiracions de desenvolupament del personal 

empleat públic, mitjançant la planificació i gestió dels plans i accions formatives, i la seua 

coordinació amb les planificades per altres centres de formació de personal empleat públic 

existents en la Generalitat. 

En aquesta línia, els plans de formació mantenen l'aposta per la innovació en matèria de gènere, 

incloent-hi, a més, formació específica en altres qüestions relacionades com la 

corresponsabilitat social, el pressupost amb perspectiva de gènere o com afrontar la violència 

de gènere des de les xarxes socials. 

 

A més, en finalitzar el pla de formació, es realitza un estudi d'impacte de gènere amb finalitats 

estadístiques i per a detectar necessitats formatives amb vista al pla de formació següent. 

 

El Programa de reformes democràtiques i accés a la justícia és el que més impacte de gènere 

presenta, perquè desplega la seua activitat en els àmbits següents: 

 

• L’atenció i l’assistència integral i especialitzada a les víctimes del delicte amb especial 

atenció a les víctimes de violència de gènere i persones en especials situacions de 

vulnerabilitat. 

• Assegurar que la ciutadania sense recursos o col·lectius vulnerables reconeguts per la 

Llei 1/1996, puguen accedir al sistema judicial. En concret, l'assistència jurídica gratuïta 

directa a totes les dones víctimes de violència de gènere, amb independència dels 

recursos per a litigar. 
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• Avaluar els índexs de qualitat democràtica a la Comunitat Valenciana, i proposar canvis 

i millores amb vista a superar els obstacles que impedisquen o dificulten la plena eficàcia 

dels drets i llibertats de les valencianes i valencians, i dur a terme actuacions públiques 

coordinades, en favor de la recuperació de la memòria democràtica. 

• Donar continuïtat a l'exercici de les funcions traspassades per l'Estat en relació amb les 

proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu. 

 

Pel que fa al Programa de processos electorals i consultes populars té com a finalitat la 

preparació i gestió dels processos electorals autonòmics i de les entitats locals menors de la 

Comunitat Valenciana i l’exercici de la gestió de les competències atribuïdes a la Generalitat en 

matèria de consultes populars i electorals, tot això en el marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 

de juny, del règim electoral general i la Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana.  

 

Per tant, correspon a l'Administració de la Generalitat garantir que els processos electorals es 

desenvolupen amb la màxima eficàcia en totes les seues vessants, tenint en compte que, com 

recull el nostre ordenament jurídic, els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a accedir en 

condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que indiquen les lleis. 

 

Finalment, el Programa de direcció i serveis generals té com a objectiu, entre altres, promoure 

el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les polítiques de la conselleria. 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA, I LÍNIES D'ACTUACIÓ DESTACADES I LA SEUA RELLEVÀNCIA EN 

MATÈRIA DE GÈNERE 

 

En matèria de justícia, la situació de partida del personal és la continguda en l’apartat d’“Igualtat 

en l’Administració de la Generalitat”.  

 

L'aprovació mitjançant la Resolució de 20 d'abril de 2018 del I Pla d’igualtat de justícia va 

comportar un gran avanç en la promoció i el desenvolupament de la igualtat plena de tracte i 

oportunitats entre dones i homes, com també la remoció de qualsevol tipus de discriminació 

que puga persistir en l'àmbit laboral i professional de les empleades i els empleats públics del 

Ministeri de Justícia transferits a la Generalitat Valenciana.  
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A través de les reunions de seguiment que tinguen lloc, amb caràcter ordinari, almenys una 

vegada cada tres mesos, s’impulsaran els objectius específics següents: 

 

• Incorporar en la gestió de recursos humans, com també en els procediments i les 

actuacions de l'administració de justícia, el principi d'igualtat. 

• Promoure la presència equilibrada de dones i homes en òrgans i meses de negociació 

col·lectiva, com també en els diversos òrgans col·legiats de participació i representació. 

• Promoure la igualtat entre homes i dones en l'accés a l'ocupació pública i en la promoció 

i la carrera professional, i fomentar la paritat en la distribució per sexes en els cossos de 

l'administració de justícia. 

• Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, amb l’eliminació dels 

obstacles que impedeixen la participació plena dels funcionaris i les funcionàries dels 

cossos al servei de l'administració de justícia. 

• Fomentar la formació en igualtat i en prevenció de violència de gènere, tant en l'accés 

a l'ocupació pública com al llarg de la carrera professional. 

• Detectar, combatre i erradicar de manera prioritària les situacions d'una protecció 

especial, referides a la violència de gènere i a l'assetjament sexual i l’assetjament per 

raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere, i proporcionar-hi protecció 

efectiva. 

• Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu, en 

l'àmbit intern i amb la ciutadania. 

• Promocionar la salut laboral des d'una perspectiva de gènere en l'àmbit d’aquest pla. 

• Impulsar mesures per a garantir l'absència de discriminació retributiva per raó de sexe, 

especialment la derivada de la maternitat. 

 

D’altra banda, en relació amb la formació en matèria d'igualtat i perspectiva de gènere del 

personal al servei de l'administració de justícia, s’han organitzat, durant 2017, diferents acciones 

formatives incloses en el Pla de formació de l'Institut Valencià d'Administració Pública i que 

s’indiquen a continuació: 

 

• El procés civil i penal i les seues especialitats en matèria de violència de gènere (Alacant, 

Castelló i València / 20 hores curs) 

• L'estatut de la víctima del delicte (Alacant, Castelló i València / 15 hores curs) 
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• L'ordre de protecció: mesures de protecció a les víctimes, recursos assistencials (en línia. 

Quatre edicions. Vint hores edició). 

 

Nombre d'alumnes que han realitzat els cursos: 

 

Taula 1. Nombre d’alumnes  

 

 

Tanmateix, s'estan programant cursos de formació adreçats a jutges i magistrats a través del 

conveni de col·laboració en matèria de formació continuada de jutges i magistrats per a 2018, 

subscrit entre el Consell General del Poder Judicial i la Generalitat Valenciana.  

 

Finalment, durant 2017 es va aprovar un Pla d’infraestructures judicials que, entre els seus 

objectius prioritaris, figura dotar els edificis judicials dels recursos necessaris perquè la 

compareixença dels ciutadans es realitze de manera adequada a la seua dignitat i preservar la 

seua intimitat, i assegurar, especialment, la separació de la víctima o el testimoni amb l'agressor 

quan coincidisquen en les dependències judicials. 

 

En les obres d'execució ja es tenen en compte els objectius esmentats per a l'elaboració dels 

projectes, a través d’espais segurs per a col·lectius vulnerables, especialment dones víctimes de 

violència de gènere. 

 

En matèria de funció pública cal indicar que, en el procés de desenvolupament i transformació 

de l'Administració de la Generalitat, és un factor clau l'adequació de l'estructura retributiva i la 

classificació professional, amb el fi últim de modernització i millora en els resultats de la gestió 

dels serveis públics, la qual cosa revertirà no sols en el pagament dels interessos del personal 

funcionari, sinó també en l'eficiència en la prestació dels serveis públics que gestiona 

l'Administració de la Generalitat; tot això, mitjançant una reestructuració coherent del règim 

PERSONAL FORMAT H M Total H M Total H M Total H M Total

1190 - El procés civil i penal, i les seues especialitats en 

matèria de violència de gènere
0 19 19 2 10 12 0 15 15 2 44 46

1631 - L'estatut de la víctima del delicte 2 16 18 3 16 19 4 7 11 9 39 48

1506 - L'ordre de protecció: mesures de protecció a les 

víctimes. Recursos assistencials 
19 165 184

2 35 37 5 26 31 4 22 26 30 248 278

Total CV
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retributiu i classificació dels llocs del personal funcionari, a fi d'aconseguir l'homologació de les 

retribucions per a aquells llocs que impliquen unes funcions semblants. 

 

En aquest sentit, per a aconseguir l’objectiu esmentat, cal implementar mesures, com ara 

incrementar les retribucions dels llocs de treball que es refereixen a les denominades 

professions feminitzades, a fi d'aconseguir una homologació amb els llocs de treball que 

exercisquen funcions i responsabilitats semblants i que estiguen reservats a aquests 

grups/subgrups o APF.  

 

En el marc del protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administració 

de la Generalitat, està prevista la posada en marxa de les unitats de resolució de conflictes (URC), 

amb l'objecte d'intervindre en els casos d'assetjament laboral de qualsevol naturalesa: 

assetjament moral, sexual, per raó del sexe, discriminatori o altres situacions de violència 

laboral. És objectiu de l'exercici 2019 que les unitats de resolució de conflictes esmentades 

puguen funcionar en cas de necessitat. 

 

Els poders públics no poden ser aliens a la violència de gènere, que constitueix un dels atacs més 

flagrants als drets fonamentals. Per això, han d'adoptar-se mesures globals que contribuïsquen 

a una protecció més efectiva que permeta compatibilitzar la vida professional de les persones 

afectades amb l'especial problemàtica que pateixen. En aquest sentit, la Generalitat, a través de 

la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, 

i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, van subscriure, el 25 d'octubre de 2017, un 

conveni per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, 

entre administracions públiques. L'acord estableix les regles de col·laboració entre les parts 

firmants a fi d'aplicar el principi de mobilitat de les empleades públiques entre totes les 

administracions adherides a aquest, tant entre l'Administració de la Generalitat i les 

administracions locals de la Comunitat Valenciana, com entre aquestes últimes. En l'actualitat 

s'han publicat en el DOGV les adhesions de 18 administracions locals, no obstant això, hi ha un 

ferm compromís per part d'aquesta Direcció General de Funció Pública de facilitar informació 

sobre el contingut i els fins d'aquest conveni als municipis, províncies i la resta d'entitats locals 

que la integren, amb l'objectiu de fomentar les seues adhesions a aquell. 

 

Respecte al grau de compliment del II Pla d'igualtat, del qual es va informar la comissió de 

seguiment, s'ha aconseguit un elevat nivell de compliment. 
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Aquest preveu els objectius següents:  

 

• Dinamitzar el funcionament de les unitats d'igualtat de les conselleries com a òrgans 

competents i responsables en l'aplicació del Pla d'igualtat. 

• Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans col·legiats 

de participació i representació. 

• Promoure la igualtat en l'accés a l'ocupació pública i en la promoció i carrera vertical de 

la dona, i fomentar la paritat en la distribució per sexes de grups i subgrups 

professionals, categories i col·lectius de l'Administració de la Generalitat. 

• Fomentar la formació en igualtat del personal, de l'Administració de la Generalitat, 

començant pels que ocupen llocs directius i òrgans de selecció, al llarg de la carrera 

professional i fer efectiu el principi d'igualtat de forma transversal. 

• Eliminar els obstacles que impedeixen la participació plena de les dones en tots els 

àmbits i nivells de l'Administració i facilitar la conciliació de dones i homes. 

• Conéixer i corregir en profunditat les causes que provoquen la desigualtat salarial. 

• Atenció a les situacions d'especial protecció, referides a la violència de gènere i a 

l'assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere. 

• Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no sexista i inclusiu, en 

l'àmbit intern i cap a la ciutadania. 

• Promocionar la salut laboral de les empleades públiques des d'una perspectiva de 

gènere. 

• Fomentar l'avaluació periòdica de l'efectivitat del principi d'igualtat en els respectius 

àmbits d'actuació. 

 

Pel que fa a la formació, els plans de l’IVAP aprovats per la Resolució de 3 d’abril i de 3 de juliol 

de 2017, van comportar un gran avanç en incloure aquesta matèria i també formació específica, 

però, tot i això, cal reforçar aquesta formació i és per això que dins de la comissió de seguiment 

del II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat s’està treballant per 

ampliar i millorar l'oferta formativa. Actualment també tindrem el Curs Autoformatiu 973 sobre 

Sensibilització en Igualtat d'Oportunitats, obert les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. 

 

D’altra banda, la seua gestió introdueix com a criteris de selecció dels cursos la preferència 

durant un any de les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de 

maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda 
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legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, de conformitat amb 

la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 

A més, s'estableix que haurà d'equilibrar-se percentualment en la plantilla real la participació 

d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que disposa 

l'article 44 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat de dones i homes. En la selecció s’haurà 

de tindre en compte, a més, la reserva del 40 % de les places prevista en l'article 60 de la Llei 

orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, entre empleades 

públiques que tinguen els requisits.  

 

Amb la finalitat de complir la mesura 5.5 del II Pla d'igualtat, no computen, a l'efecte de petició 

del màxim nombre d'accions formatives a realitzar en els plans de formació des del 2017, les 

accions formatives sobre «ús de llenguatge no sexista», «prevenció de violència de gènere» i 

«corresponsabilitat».  

 

Durant l’exercici 2017 es formaran 1.334 alumnes, amb les dades següents: 

 

 

Taula 2. Nombre d’alumnes  

 

 

 

PERSONAL FORMAT H M Total H M Total H M Total H M Total

1449 - Avaluació i intervenció psicosocial en violència de gènere 0 0 0 2 16 18 1 15 16 3 31 34

1473 - Avaluació prèvia d'impacte de gènere 0 0 0 4 9 13 0 0 0 4 9 13

1535 - Prevenció de la violència de gènere per mitjà de les xarxes socials 0 0 0 1 17 18 0 0 0 1 17 18

1538 -  Corresponsabilitat i conciliació: nous usos del temps 5 8 13 2 15 17 3 14 17 10 37 47

1529 - El pressupost de la Generalitat amb perspectiva de gènere 0 0 0 3 15 18 0 0 0 3 15 18

1533 - Prevenció de la violència de gènere amb població jove i adolescent 0 0 0 3 13 16 2 11 13 5 24 29

1532 - L'ús igualitari del llenguatge en l'Administració pública 0 0 0 4 13 17 0 0 0 4 13 17

1534 - Detecció i prevenció social de la violència de gènere des de l'Administració 4 8 12 2 16 18 3 10 13 9 34 43

1798 - Els processos de violència de gènere des de la perspectiva judicial, jurídica 

i psicològica
0 0 0 2 11 13 0 0 0 2 11 13

1190 - El procés civil i penal, i les seues especialitats en matèria de violència de 

gènere
0 19 19 2 10 12 0 15 15 2 44 46

1631 – L'estatut de la víctima del delicte 2 16 18 3 16 19 4 7 11 9 39 48

550 - Llenguatge de gènere en l'Administració pública (contínua) 7 20 27

973 - Sensibilització en igualtat d'oportunitats (autoformació) 199 598 797

1506 - L'ordre de protecció: mesures de protecció a les víctimes. recursos 

assistencials (especialitzada, DG Justícia)
19 165 184

11 51 62 28 151 179 13 72 85 277 1.057 1.334Total

Castelló València Alacant Total CV
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Taula 3. Pla de formació IVAP 2017 
 

 

 
 
Gràfic 1. Pla de formació IVAP – 2017 

 

 

 

En l'àmbit de l'atenció a les víctimes de delictes, destaca l'engegada de la nova xarxa de la 

Generalitat d'oficines d'assistència a les víctimes del delicte, creada mitjançant el Decret 

165/2016 del Consell. La nova xarxa d'oficines suposa un salt quantitatiu i qualitatiu en 

l'assistència que fins ara es prestava a les víctimes a través de FAVIDE. Així, davant de l'anterior 

model basat en l'assistència només jurídica, les víctimes disposen d’equips multidisciplinaris 

d'atenció en què s'integren també professionals de la psicologia i del treball social. 

 

D’altra banda, la posada en marxa d’aquesta nova xarxa ha comportat un increment substancial 

dels punts d'atenció a la Comunitat Valenciana i del nombre de professionals al seu servei, i ha 

esdevingut una de les majors a tot Espanya. 

 

 

 

 

 

HOMES 3.385

DONES 8.775

TOTAL 12.160

Pla de Formació IVAP - 2017

28%

72%

HOMES DONES
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Durant l'exercici 2017, les dades d'atenció van ser les següents: 

 
Taula 4 

 

 

Això reflecteix que el 81,43 % de l'atenció està adreçada a dones, i més de la meitat a dones 

víctimes de violència de gènere, per la qual cosa esdevé un programa amb gran incidència en la 

matèria.  

 

Durant l'exercici 2018, l’atenció a través de les oficines reflecteix les dades següents: 

Taula 5. Dades 2018 

 

 

En matèria d'assistència jurídica gratuïta, amb l'aprovació del Decret 17/2017 es preveuen nous 

torns especialitzats en matèria de violència de gènere, d’acreditació d'especialització i 

d’assistència lletrada immediata, i es considerarà d’especial rellevància la formació en la matèria 

als professionals que hi actuen. 

 

Igualment, el reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta es prestarà immediatament 

a les víctimes de violència de gènere amb independència de l'existència de recursos per a litigar 
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DONES HOMES TOTAL

ALACANT 1.974 1.194 3.168 2.785 5.953 4.759 79,94 1.194 20,06

CASTELLÓ 1.152 693 1.845 1.202 3.047 2.354 77,26 693 22,74

VALÈNCIA 1.314 801 2.115 3.359 5.474 4.673 85,37 801 14,63

TOTAL CV 4.440 2.688 7.128 7.346 14.474 11.786 81,43 2.688 18,57

HOMES %

ASSISTÈNCIA GENERAL DONES 

VÍCTIMES TOTAL DONES %

ALACANT

CASTELLÓ

VALÈNCIA

TOTAL

2.873 1.873

6.234 3.676 (59 %)

TRAMITATS DELICTES 

2.068 1.085

1.293 718

TORN D'OFICI
ASSISTÈNCIA 

LLETRADA

VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE 
TOTAL

Alcoi 1.599 415 15 2.029

Alacant 28.936 15.361 1.151 45.448

Alzira 1.913 1.664 0 3.577

Castelló 12.434 6.727 631 19.792

Elx 7.931 3.425 414 11.770

Orihuela 8.534 4.867 555 13.956

Sueca 2.831 1.334 212 4.377

València 104.180 43.644 0 147.824

CV 168.358 77.437 2.978 248.773
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Gràfic 2  

 

 

Taula 7  

 

Font: XII Informe de l’Observatori de Justícia Gratuïta 2017 

 

Respecte a la competència en matèria de memòria democràtica, l'aprovació de la Llei 14/2017, 

de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la 

Comunitat Valenciana, suposa un abans i un després no sols pel que fa a la recuperació de la 

memòria històrica, sinó també al coneixement i reconeixement del paper que van tindre i tenen 

les dones en la nostra història i en la societat actual. Les subvencions projectades en matèria de 

memòria democràtica inclouen la perspectiva de gènere com a valor que s’ha de tindre en 

compte a l'hora de concedir-les. Entre els criteris de valoració de sol·licituds, s'inclou: “L'abast 

de les mesures de difusió i divulgació proposades i, en particular, de l'experiència específica de 

les dones i altres col·lectius, que van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la 

dictadura”. 

 

En matèria de consultes populars i processos electorals, ja s'han realitzat actuacions en la línia 

de garantir el principi d'igualtat en la participació pública.  

Total 

designacions

Violència de gènere 

designacions

% sobre el 

total
Total imports Imports VG

% sobre el 

total
Total import TO

Violència de gènere

TO imports

% sobre el 

total

Alcoi 539 0 0% 288.980 900 0% 211.816 0 0%

Alacant 23.964 1.424 6% 5.749.365 190.746 3% 3.722.574 261.973 7%

Alzira 1.913 0 0% 660.991 0 0% 513.375 0 0%

Castelló 9.520 598 6% 2.293.534 35.130 2% 1.591.603 94.239 6%

Elx 6.752 673 10% 1.527.441 54.750 4% 994.319 89.604 9%

Orihuela 7.303 513 7% 1.711.638 109.500 6% 1.081.682 61.978 6%

Sueca 2.036 206 10% 533.408 24.340 5% 366.276 32.085 9%

València 50.893 8.389 16% 12.210.233 0 0% 8.728.291 0 0%

CV 102.920 11.803 11% 24.975.590 415.366 2% 17.209.936 539.877 3%

DESIGNACIONS ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA TORN D'OFICI
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Tant la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes, com la 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableixen una 

sèrie de mesures amb la finalitat de garantir que la participació política de les dones arribe a la 

Comunitat de forma gradual la igualtat real. Així, l'article 10 de la Llei 21/2017, de 28 de 

desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la 

Generalitat, va modificar l’article 66 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim 

local de la Comunitat Valenciana. 

 

Finalment, a través del Programa de direcció i serveis generals, i en matèria de contractació 

administrativa, s'han introduït clàusules socials en matèria d'igualtat de gènere en tots els plecs, 

com a criteri preferent d'adjudicació. Igualment s'han introduït en les bases reguladores de les 

beques i de subvencions, que tramita aquesta conselleria. 

 

El llenguatge inclusiu és tingut en consideració en la redacció de textos, i s’efectua una revisió 

progressiva del llenguatge dels documents que s’han fet fins ara. 

 

En la designació de personal en òrgans col·legiats es compleix el que disposa la norma quant a 

la paritat. 

 

 

PREVISIÓ DE RESULTATS 2019 

 

Programa 141.10. Administració de justícia  

 

La posada en marxa de les actuacions contingudes en el I Pla d’igualtat de justícia seran 

avaluades i actualitzades d’acord amb el que estableix la comissió de seguiment, la qual cosa 

comportarà un impacte significatiu en l'avanç de la política en matèria d’igualtat de gènere. 

 

Programa 121.30. Formació i estudis  

 

Amb la inclusió d'oferta formativa de matèries que necessiten ser ampliades o, si escau, 

actualitzades, es preveu una millora en la qualitat dels cursos i programes formatius, com també 

un augment de personal format. 
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Programa 112.70. Reformes democràtiques i accés a la justícia  

 

L'aplicació de les actuacions previstes per la Direcció General fan preveure una millora 

qualitativa i quantitativa en els resultats, tant en l'atenció a les víctimes de violència de gènere, 

com en l'assistència jurídica gratuïta i els objectius sobre memòria democràtica. 

 

Programa 462.60. Processos electorals i consultes populars  

 

Es pretén garantir que el principi d'igualtat en la participació política es complisca plenament i 

remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar-hi la participació 

de tots els ciutadans i les ciutadanes en la vida política. 

 

Programa 141.20. Direcció i serveis generals 

 

Es preveu un augment de la presència d'aquest principi en tota l'actuació d'aquesta conselleria, 

tenint en compte l'esforç i les facilitats incorporades en els plans de formació de l’IVAP en 

aquesta matèria i les accions de difusió realitzades.  

 

S’està treballant en una major coordinació dels diferents departaments en matèria d'igualtat, 

com també en una millora en l'obtenció de dades sol·licitades per al seguiment de les actuacions 

i en l'àmbit de les distintes lleis (igualtat, violència de gènere) i també del Pacte Valencià per la 

Violència de Gènere i Masclista. 

 

LLISTAT D’OBJECTIUS I ACTUACIONS 

 

Programa 141.10, Administració de justícia  

Objectiu 1.1 

Desenvolupament del Pla d'infraestructures judicials que inclou les 

necessitats específiques de funcionalitat, millora de l'atenció ciutadana, 

accessibilitat, nova oficina judicial, espais segurs, separació víctima-

agressor, eficiència energètica i seguretat de les seus judicials. 

Actuació 1.1.3 
Garantir espais segurs i la separació entre víctimes i agressors perquè no 

coincidisquen en les seus de l'Administració de Justícia. 
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Objectiu 10.1 
Desenvolupament del Pla d'Igualtat de l'Administració de Justícia de la 

Comunitat Valenciana. 

Actuació 10.1.1 Efectuar el seguiment del Pla d'Igualtat de l'Administració de Justícia. 

Objectiu 10.2 

Formar el personal funcionari de l'Administració de Justícia, forenses, 

psicòlogues/vos, treballadores/és socials en matèria d'igualtat, violència 

de gènere i formació en perspectiva de gènere. 

Actuació 10.2.1 

Cursos de formació per a personal funcionari de l'Administració de Justícia, 

forenses, psicòlogues/vos, treballadores/és socials en matèria d'igualtat, 

violència de gènere i formació en perspectiva de gènere. 

Actuació 10.2.2 
Cursos de formació per a jutges en matèria de violència de gènere a través 

d'un conveni. 

 

 

Programa 121.40, Funció pública 

Objectiu 1.1 

Reestructurar i reordenar al personal empleat públic, així com optimitzar la 

gestió, aplicant criteris de racionalització en l'organització administrativa i 

d'igualtat de gènere. 

Actuació 1.1.1 
Assignar de forma òptima el personal de l'Administració de la Generalitat, a 

les necessitats de prestació del servici, amb  una perspectiva de gènere. 

Actuació 1.1.2 
Efectuar el seguiment i implementació del II Pla d'Igualtat de l'Administració 

de la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències. 

Actuació 1.1.3 Analitzar l'impacte de gènere de les Ofertes d'Ocupació Públic. 

Actuació 1.1.4 

Introduir una clàusula de desempat favorable a les dones en el cas que es 

troben infrarepresentades en les convocatòries de concursos i processos 

selectius d'accés, provisió i promoció interna. 

Actuació 1.1.5 

Incorporar en els temaris matèries de llenguatge inclusiu, igualtat 

d'oportunitats, violència de gènere, acaçament sexual, per raó de sexe, 

orientació sexual i identitat de gènere. 

Objectiu 4.1 
Fomentar i garantir la conciliació de la vida professional, personal i laboral 

del personal de la Generalitat. 
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Actuació 4.1.1 
Tramitació de procediments per a l'aprovació de programes de teletreball per 

al personal de l'Administració de la Generalitat. 

Objectiu 6.1 
Garantir la màxima protecció jurídica a les empleades públiques víctimes de 

violència de gènere. 

Actuació 6.1.1 
Impuls de convenis de col·laboració entre Administracions Públiques per a 

garantir la mobilitat de les empleades víctimes de violència de gènere. 

Actuació 6.1.2 
Seguiment del Protocol de prevenció i actuació per a casos de violència de 

gènere. 

 

 

Programa 121.30, Formació i estudis 

 

Objectiu 2.1 
Formació del personal de l'Administració Pública Valenciana en polítiques 

d'igualtat. 

Actuació 2.1.1 
Cursos de formació relacionats amb polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral de 

l'Administració Pública Valenciana.  

Objectiu 3.1 

Formació On line que afavorisca l'adquisició de coneixements al personal de 

l'administració que es trobe dispers geogràficament. Actualització i 

adaptació de continguts. 

Actuació 3.1.1 
Cursos On line de formació a través d'Internet, actualització i adaptació de 

continguts existents i formació ofimàtica. 

Actuació 3.1.2 

Cursos d'Autoformació On line sobre matèries de prevenció de riscos laborals, 

de sensibilització de la igualtat o de responsabilitat social, de transparència i 

protecció de dades. 

 

 

Programa 112.70, Reformes democràtiques i accés a la justícia  

Objectiu 3.2 

Fomentar l'adopció de quantes mesures multidisciplinàries siguen factibles 

per a propiciar la recuperació de la memòria democràtica valenciana, 

prestant especial atenció a l'experiència específica de les dones. 

Actuació 3.2.5 Actuacions d'investigació i divulgació sobre la matèria. 
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Objectiu 5.2 

Assegurar la prestació d'assistència jurídica gratuïta especialitzada, en 

especial en matèria de violència de gènere, menors,estrangeria i situacions 

d'especial vulnerabilitat, entre altres 

Actuació 5.2.1 
Realitzar accions formatives especialitzades, entre altres, en matèria de 

violència de gènere i igualtat. 

Actuació 5.2.2 
Realitzar actuacions per a ampliar del torn d'ofici de violència de gènere 

perquè les víctimes puguen rebre una assistència jurídica adequada. 

Actuació 5.2.3 

Realitzar actuacions per a proporcionar assistència jurídica gratuïta 

especialitzada, en especial en matèria de violència de gènere, menors, 

estrangeria i situacions d'especial vulnerabilitat, entre altres. 

Objectiu 7.1 

Prestar assistència  a les víctimes, a les persones testimonis i a qualsevol 

altra persona en situació de risc com a conseqüència del seu contacte 

circumstancial amb el delicte,i, en especial a  les dones víctimes de 

violència de gènere i a persones en situació d'especial vulnerabilitat, per 

mitjà d'un servici de caràcter públic, gratuït, multidisciplinari i integral, a 

través de la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes 

del Delicte  (OAVDs). 

Actuació 7.1.2 
Realitzar una assistència a les víctimes de caràcter individualitzat, integral i 

interdisciplinari en les àrees jurídica, psicològica i social. 

Actuació 7.1.4 

Garantir que el personal de les OAVDs, apuntales de comptar amb la titulació 

professional requerida, adquirisca la formació específica en matèria de 

violència de gènere. 

Actuació 7.1.5 

Intensificar les campanyes de sensibilització, prevenció i protecció de les 

víctimes del delicte, molt especialment les de gènere, les destinades a 

menors, les que tenen com a perjudicades persones majors i a víctimes en 

situacions d'especial vulnerabilitat 

Objectiu 7.4 

Establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb diferents òrgans o 

entitats competents i amb xarxes públiques i privades que assistixen a les 

víctimes. 

Actuació 7.4.1 

Organitzar cursos, jornades o seminaris per a la formació contínua i 

especialitzada en matèria d'atenció i assistència a les víctimes del delicte, i 

especialment en matèria d'igualtat i violència de gènere. 
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Programa 462.60 Processos electorals i consultes populars  

 

Objectiu 1.2 Garantir el principi d'igualtat en la participació política. 

Actuació 1.2.1 
Seguiment i actuacions respecte a la composició paritària de les llistes 

electorals en les entitats locals menors. 

 

 

Programa 141.20 Direcció i serveis generals 

 

Objectiu 1.6 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

conselleria. 

Actuació 1.6.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la Conselleria. 

Objectiu 1.7 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 

Actuació 1.7.1 

Introduir clàusules d'igualtat entre els criteris d'adjudicació i execució dels 

contractes d'acord amb la regulació de la incorporació de les clàusules de 

responsabilitat social. 

Objectiu 1.8 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà del llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius. 

Actuació 1.8.1 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà del llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius. 
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ANNEX D’INDICADORS 
 

Programa 
pressupostari             

Objectiu Indicador Descripció 
Unitat de 
mesura 

Valor 

141.10 1.1 1 Comissions de seguiment. Comissions 4 

141.10 1.1 2 
Actuació dels plans d'autoprotecció i emergències per a tots els 
edificis dependents de la Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 

Pla 5 

141.10 1.1 3 Estudis de necessitats Estudis 1 

141.10 10.1 1 Comissions de seguiment Comissions 4 

141.10 10.2 1 

Cursos de formació per a personal funcionari de l'Administració de 
Justícia, forenses, psicòlogas/os, treballadores/s socials en 
matèria d'igualtat, violència de gènere i formació en perspectiva 
de gènere 

Curs 15 

141.10 10.2 2 Curs de formació per a jutges/jutgesses Curs 5 

141.10 10.2 3 
Personal format en la matèria (personal Administració de Justícia, 
forenses, psicòlogues/vos, treballadores/és socials) 

Assistens 417 

141.10 10.2 4 
Dones formades en la matèria (personal Administració de Justícia, 
forenses, psicòlogues/os, treballadores/s socials) 

Percentatge 70 

141.10 10.2 5 
Hòmens formats en la matèria (personal Administració de Justícia, 
forenses, psicòlogues/vos, treballadores/és socials) 

Percentatge 30 

121.40 1.1 1 
II Pla d'Igualtat de l'Administració de la Generalitat. Comissions de 
seguiment. 

Número 4 

121.40 1.1 2 Informe d'Impacte de Gènere de l'Oferta d'Ocupació Pública. Número 1 

121.40 1.1 3 

Introduir una clàusula de desempat favorable a les dones en el cas 
que es troben infrarepresentades en les convocatòries de 
concursos i processos selectius d'accés, provisió i promoció 
interna. 

Percentatge 100 

121.40 1.1 4 
Incorporar en els temaris matèries de llenguatge inclusiu, igualtat 
d'oportunitats, violència de gènere, acaçament sexual, per raó de 
sexe, orientació sexual i identitat de gènere. 

Percentatge 100 

121.40 6.1 1 
Impuls de convenis de col·laboració entre Administracions 
Públiques per a garantir la mobilitat de les empleades víctimes de 
violència de gènere. 

Número 20 

121.40 6.1 2 
Informe de seguiment del protocol de prevenció i actuació per a 
casos de violència de gènere. 

Número 1 

121.30 2.1 1 Cursos de formació relacionats amb polítiques d'igualtat. 
Curs 
presencials 

17 

121.30 2.1 2 Persones formades en matèria d'igualtat i violència de gènere. 
Persones 
formades 

1450 

121.30 2.1 3 Dones formades en matèria d'igualtat i violència de gènere 
Dones 
formades 

1100 

121.30 2.1 4 Persones formades en el pla de formació 
Persones 
formades 

14000 

121.30 2.1 5 Dones formades en el pla de formació 
Dones 
formades 

10090 

121.30 3.1 1 
Cursos en línea de formació a través d'Internet, actualització de 
continguts existents i formació ofimàtica. 

Curs 3 

121.30 3.1 2 Cursos en línia de sensibilització en igualtat 
Cursos en 
línia 

1 

121.30 3.1 3 Cursos en línia de sensibilització en igualtat 
Cursos en 
línia 

2 

121.30 3.1 4 
Dones que han cursat el curs d'autoformació en sensibilització 
d'igualtat 

Dones 
formades 

730 

112.70 3.2 2 Tramitació de les subvencions Exppedients 150 

112.70 3.2 3 Justificació de les subvencions Actuacions 150 

112.70 5.2 1 Accions formatives especialitzades Curs 6 

112.70 5.2 2 Assistències totals Número 10000 

112.70 5.2 3 Assistència a dones Número 3000 
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Programa 
pressupostari             

Objectiu Indicador Descripció 
Unitat de 
mesura 

Valor 

112.70 7.1 1 Assistències. Assistències 10000 

112.70 7.1 2 Assistències a dones víctimes de violència de gènere Assistències 5000 

112.70 7.1 3 
Assistència especialitzada a víctimes amb especials situacions de 
vulnerabilitat 

Assistències 500 

112.70 7.4 1 Convenis o acords de col·laboració Convenis 3 

462.60 1.2 1 Comprovació compliment paritat entitats locals menors Procés 1 

141.20 1.6 1 
Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, 
beques, etc. que inclouen clàusules d' igualtat de génere, sobre el 
total de bases reguladores 

Percentatge 100 

141.20 1.6 2 
Percentatge de projectes normatius que inclouen clàusules 
d'igualtat de gènere, sobre el total de projectes normatius 

Percentatge 100 

141.20 1.6 3 
Informes d' impacte de gènere realitzats o supervisats per la 
Unitat d' Igualdat 

Informes 8 

141.20 1.7 1 
Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en les seues 
bases clàusules que prioritzen, en cas d'empat, l'existència de 
plans d'igualtat en les empreses, sobre el total de plecs elaborats 

Percentatge 100 

141.20 1.7 2 
Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte els criteris 
de priorització de les clàusules d'igualtat de gènere, sobre el total 
de contractes adjudicats 

Percentatge 0 

141.20 1.8 1 Textos revisats per la Unitat d'igualtat Número 15 

141.20 1.8 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista Percentatge 100 
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5.5. SECCIÓ 09, EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT 

 

FINALITAT 

 

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport és el departament del Consell al qual 

correspon exercir les competències en matèria d'educació, investigació, formació professional 

reglada, universitats i ciència, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i esport. 

Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals, amb competència a tot l'àmbit de 

la Comunitat Valenciana, i en direccions territorials, amb competència en l'àmbit provincial. 

 

A través dels programes pressupostaris de caràcter horitzontal es promou el principi d'igualtat 

de tracte en la direcció, coordinació, gestió i assessorament tècnic de la Conselleria i organismes 

dependents en matèria d'educació, investigació, cultura i esport i es procura una gestió eficient 

del personal docent i no docent, dels procediments de provisió i selecció de llocs de treball 

docents d'acord amb la determinació de plantilles a l'efecte d'assegurar la prestació del servei 

educatiu. Així com avançar en les condicions laborals del personal docent pel que fa a permisos 

i llicències relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral. 

En l'àmbit de l'educació, la qualitat educativa i la formació del professorat, es té com a finalitat 

l'escolarització de l'alumnat en totes les etapes educatives, la qualitat del servei que presta el 

sistema educatiu, la convivència escolar, la sistematització dels ensenyaments, desenvolupar 

programes d'educació plurilingüe i d'orientació escolar, planificar l'escolarització de l'alumnat 

en totes les etapes, atendre la diversitat de l'alumnat i compensació de les seues desigualtats, 

una bona gestió de la Formació Professional del sistema educatiu, especialment de col·lectius 

de població que presenten més dificultats per a la seua incorporació al mercat de treball, per 

carències o inadequacions de qualificació professional, i una formació del professorat no 

universitari en atenció a la diversitat de l'alumnat i compensació de les seues desigualtats. 

En matèria de l'ensenyament artístic es pretén impulsar la qualitat en l'ensenyament artístic 

superior i el procés de convergència en el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

Assegurar una presència equilibrada de dones i homes en els ensenyaments. 

En l'àmbit de la promoció cultural la finalitat és impulsar el desenvolupament, consolidació i 

difusió de les biblioteques públiques i millorar-ne els hàbits de lectura, l'accés de la ciutadania a 

la cultura, la producció, promoció i difusió cultural d'autors i autores valencians en equilibri de 

gènere, i promoure una oferta cultural pública que fomente, protegisca, difonga i promoga les 
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arts escèniques (teatre, música i dansa), arts plàstiques (museus) i el patrimoni cultural valencià, 

i prestar especial interés a les manifestacions artístiques desenvolupades per dones.  

En relació amb l'esport, es fomenta la pràctica no discriminatòria de l'esport i l'activitat física 

entre la ciutadania en els diferents àmbits i nivells adaptats a la diversitat, es visibilitza l'esport 

femení i es realitzen activitats formatives relacionades amb l'activitat física i l'esport, així com el 

foment i coordinació de l'esport d'elit.  

SITUACIÓ DE PARTIDA 

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (CEICE) ha incorporat en totes les seues 

polítiques públiques la transversalitat de gènere, sobretot en relació amb les subvencions i 

beques que concedeix la Conselleria i el seu sector públic instrumental. També s'han introduït 

requisits destinats a fomentar i millorar la igualtat entre homes i dones. 

Les plantilles dels centres educatius de la Generalitat Valenciana presenten una alta taxa de 

feminització, quasi el 70 % de les persones que hi treballen són dones. No obstant això, la 

distribució per cossos no és homogènia, així com tampoc el nombre de persones que ocupen 

càrrecs de direcció. A més a més, les dones tenen una major dificultat per a conciliar la vida 

laboral i la personal.  

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, amb els programes de gratuïtat i ajudes 

que ofereix (menjadors escolars, abonament infantil, transport, banc de llibres, formació de 

persones adultes, formació professional...), atén les necessitats específiques de les famílies de 

dones víctimes de violència de gènere, dones en risc d'exclusió social o famílies monoparentals. 

L'ordenació del sistema educatiu no s'ha fet habitualment des d'una perspectiva de gènere, 

encara que aquesta tendència està canviant en els darrers cursos. Per això tot el desplegament 

normatiu impulsat des de la Subdirecció General d'Ordenació ja es fa amb aquests 

plantejaments. Igualment la planificació educativa ha incorporat plantejaments que faciliten la 

igualtat de gènere, especialment pel que fa a les mesures necessàries per a garantir l'ampliació 

de l'horari d'obertura de tots els centres públics que impartisquen Educació Infantil i Educació 

Primària, amb la finalitat d'atendre les necessitats de les famílies que ho necessiten per l'horari 

laboral de la mare i el pare. 

En aquests moments, en cada centre educatiu hi ha una persona coordinadora d'igualtat i 

convivència i des de la Conselleria es coordinen les seues actuacions i es dóna suport formatiu a 
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la seua tasca. I també es fa una prevenció de la violència de gènere (PREVI), i si s'hi produeix, 

s'hi realitza l'actuació adient (UAI).  

La situació que trobem al començament del curs 2017-2018, respecte a la realitat del sistema 

valencià de Formació Professional, atorga una imatge en la qual s'observa que a escala global no 

es detecta una diferència significativa en l'accés a la Formació Professional entre homes i dones, 

les dones suposen el 43 % de l'alumnat d'FP i els homes el 57 %. Tanmateix, les diferències 

significatives apareixen quan parlem de les diferents famílies professionals i és en aquest sentit 

on observem que els rols de gènere tradicionals es manifesten a través de les professions 

considerades d'homes i les considerades de dones. 

En l'àmbit de la cultura i l'esport, per a disposar d'una primera ferramenta que identifique i 

explique les desigualtats de gènere en l'àmbit dels programes pressupostaris de la Direcció 

General de Cultura i Patrimoni, durant l'últim trimestre de 2017, es va realitzar la primera 

Enquesta de Pràctiques Culturals a la Comunitat Valenciana, amb un qüestionari de 150 

preguntes dirigides a una mostra representativa de la població de més de 18 anys de tot el 

territori (2.000 entrevistes realitzades). Una de les variables que es van tindre en compte va ser 

el gènere. A partir dels resultats de l'enquesta s'estan fent diverses anàlisis. La primera 

d'aquestes és l'anàlisi de les pràctiques i la participació cultural des del punt de vista del gènere 

la qual donarà peu, en pocs mesos, al Llibre blanc de dona i cultura a la Comunitat Valenciana.  

Respecte al foment de l'esport s'han plantejat una sèrie d'objectius i actuacions per equilibrar la 

desigualtat observada entre homes i dones en l'àmbit esportiu. 

En la participació en l'organització de competicions s'observa que en els nivells més 

professionals la desigualtat en el nombre total de llicències i participació entre homes i dones 

és més palesa, en canvi en les edats més primerenques tendeixen a igualar-se. No obstant això, 

s'igualen quant al percentatge d'aquestes persones amb llicència esportiva que són ateses pels 

programes esportius com ara l'accés a esportistes d'elit, plans d'especialització, entre d'altres. 

En relació amb els ens culturals: Institut Valencià d'Art Modern, Fundació de la Comunitat 

Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, no hi 

ha dades estadístiques que indiquen si a les activitats en aquests acudeixen més homes o dones. 

El que sí que podem saber, en general, és que el nombre d'obres exposades o representades per 

dones girava al voltant d'un 15 %. No hi havia una línia expressa que tractara de potenciar els 

projectes expositius o representatius pensats des de la perspectiva de gènere.  
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Pel que fa a la investigació i els ensenyaments superiors, s'observa una clara necessitat de 

promoure la igualtat de fet dins de la comunitat universitària i investigadora valenciana, on es 

potencien les candidatures del gènere infrarepresentats dins dels processos de selecció, i 

promoure la creació d'ajudes que potencien la igualtat d'oportunitats en la comunitat 

universitària i investigadora. 

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ DESTACADES I LA SEUA RELLEVÀNCIA EN MATÈRIA DE GÈNERE 

 

Cal destacar les línies d'actuació següents: 

• Publicació del I Pla d'igualtat de personal docent. 

• Publicació del Pla director de coeducació. 

• Atenció en programes de gratuïtat i ajudes a les necessitats específiques de les víctimes 

de violència de gènere i als seus fills i filles, a dones en risc d'exclusió social o de famílies 

monoparentals. 

• En cada centre educatiu hi ha una persona coordinadora d'igualtat i convivència.  

• Prevenció de la violència de gènere a partir dels protocols PREVI, i si s'hi produeix, es 

realitza l'actuació adient des de les unitats d'Atenció i Intervenció posades recentment 

en funcionament.  

• Inclusió d'una línia estratègica de formació en perspectiva de gènere i igualtat 

afectivosexual dins del Pla anual de formació del professorat. 

• Realització de l'Enquesta de Pràctiques Culturals a la Comunitat Valenciana. Una de les 

variables que es van tindre en compte va ser el gènere, amb les dades obtingudes es 

publicarà el Llibre blanc de dona i cultura. 

• S'ha dut a terme una sèrie de mesures pressupostàries des de la DG d'Esport per a 

fomentar la participació de la dona en els distints àmbits i nivells esportius.  

• El Consorci de Museus trau anualment la convocatòria RESET. Relectures de gènere i 

multiculturalitat per donar visibilitat a les dones per mitjà de les col·leccions dels 

museus. 
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PREVISIÓ DE RESULTATS 2019 

 

Programa 421.10, Direcció i serveis generals  

 

Tal com estableix l'Acord de 28 d'agost de 2015, del Consell, pel qual s'aprova la implantació de 

les unitats d'Igualtat en tots els departaments de l'Administració de la Generalitat, en les 

disposicions de caràcter general se sol·licita l'informe d'impacte de gènere i, d'ara endavant, se 

sol·licitarà també aquest informe per a la tramitació de subvencions i beques.  

S'ha avançat substancialment en la utilització d'un llenguatge no sexista en la redacció dels 

textos administratius, tot i que des de la Unitat d'Igualtat se segueix vetlant pel compliment 

d'aquest principi perquè el 100 % dels textos redactats facen ús del llenguatge no sexista i 

igualitari. 

A mesura que obtinga informació desagregada per sexes des dels diferents departaments, es 

treballarà per la reducció de l'impacte de gènere de manera transversal, per a detectar possibles 

situacions de desigualtat i per a dissenyar mecanismes de correcció dins de les nostres 

competències.  

Programa 421.40, Administració educativa i cultural 

Tots els contractes administratius de la Generalitat incorporen, com a criteri de desempat, donar 

preferència a aquelles empreses que tinguen un pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol 

administració pública o òrgan competent.  

Programa 421.20, Administració de personal  

Des del punt de vista dels resultats qualitatius, cal destacar que la Direcció General de Centres i 

Personal Docent espera:  

• Garantir, com a principi rector de l'acció administrativa, el dret fonamental de la igualtat 

entre dones i homes. 

• Fomentar la representació paritària en la composició dels òrgans col·legiats de direcció 

i en els òrgans consultius de representació.  

• Analitzar, dins del marc de la negociació col·lectiva, les bases jurídiques destinades a 

facilitar la conciliació de vida familiar i laboral. 

• Assegurar i protegir les dones víctimes de la violència de gènere. 
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Es preveu aconseguir tots i cada un dels punts anteriors, si bé la modificació de les mesures 

destinades a facilitar la conciliació de vida familiar i laboral depenen directament de la 

negociació i els acords aconseguits a àmbit nacional. 

Programa 422.20, Ensenyament Primari 

Amb l'aplicació de tots els programes de gratuïtat abans esmentats es preveu, d'una banda, 

arribar al màxim nombre de famílies i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, i, d'una 

altra banda, ajudar, especialment, les dones en situació d'especial vulnerabilitat. 

L'oferta de places escolars en el I Cicle de l'Educació Infantil en centres d'Infantil i Primària 

continua ampliant-se, i ja s'ha arribat a 135 unitats, i ha deixat de ser un projecte experimental 

per a buscar la seua generalització. També continua ampliant-se l'oferta de places escolars al I 

Cicle de l'Educació Infantil de la xarxa pública d'escoletes. 

Programa 422.30, Ensenyament Secundari  

Amb l'aplicació de tots els programes de gratuïtat abans esmentats, es preveu, d'una banda, 

arribar al màxim nombre de famílies i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, i, d'una 

altra banda, ajudar, especialment, les dones en situació d'especial vulnerabilitat. 

Programa 421.30, Ordenació Educativa  

La normativa acadèmica del sistema educatiu no universitari pel que fa als ensenyaments 

d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Educació de 

Persones Adultes i Educació Especial ja aplica criteris de no-discriminació i disposa dels informes 

d'impacte de gènere corresponent. Les pròximes ordres i decrets es faran amb els mateixos 

criteris. 

La jornada escolar està regulada per l'Ordre 25/2016, s'aplica des de fa 3 anys i s'ha fet una 

modificació per mitjà de l'Ordre 2/2018, de 16 de gener, de la Conselleria d'Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 25/2016, de 13 de juny. 

 

Programa 421.50, Avaluació, innovació i qualitat educativa 

 

No es preveu cap incidència negativa pel que fa a l'impacte de gènere. Més aviat al contrari. En 

les distintes convocatòries del programa 421.50 figura com a objectiu la promoció d'accions 

educatives innovadores que fomente la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència de 
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gènere. A més, el paper de les persones coordinadores d'igualtat i convivència en els centres 

escolars i el dels professionals que formen part de les unitats d'Atenció i Intervenció és 

necessàriament positiva. 

 

Programa 422.80, Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana  

Es crearà una comissió intercentres (integrada per representants dels centres de les cinc grans 

àrees d'aquests ensenyaments) que vetle per l'aplicació de la perspectiva de gènere en els 

ensenyaments artístics superiors: des dels treballs d'investigació, fins a la implementació de 

protocols de prevenció de la violència de gènere, passant per les convocatòries d'assignacions 

econòmiques per a projectes d'investigació. 

Programa 421.60, Formació del Professorat  

La igualtat, la coeducació i la inclusió constitueixen una línia estratègica prioritària en el PAF (Pla 

anual de formació) de la CEICE que es publicarà per al curs escolar 2018-19. Per aquesta raó, 

totes les modalitats formatives: cursos, jornades, PFC, seminaris..., han d'estar impregnades 

d'aquesta línia transversal. La previsió de resultats és difícil de definir perquè respon a aspectes 

actitudinals.  

Respecte a les modalitats formatives, es preveu un augment que es podrà quantificar en acabar 

el curs escolar. 

Programa 422.70, Consell Escolar de la Comunitat  

Com a conseqüència de les accions desenvolupades pel Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana, els resultats esperats són els següents: 

• Disposar de dades relacionades amb micromasclismes a l'aula, per mitjà de diverses 

accions: concursos, qüestionaris Kahoot, etc. 

• Elevar recomanacions a l'Administració educativa per prendre consciència dels 

micromasclismes als centres educatius i emprendre accions conduents a eradicar-los. 

• Incrementar el nivell de conscienciació dels diferents sectors de la comunitat educativa 

de la importància de detectar les causes de la violència de gènere, visibilitzar els 

micromasclismes i implicar-se en la seua eradicació. 

• Potenciar la participació, la inclusió i la coeducació en els diferents sectors de la 

comunitat educativa, mitjançant els òrgans de representació establits. 
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• Evitar el llenguatge sexista en els informes redactats pel CECV. 

Programa 422.40, Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial 

En aquest àmbit, s'esperen obtindre resultats en: 

• Igualtat d'oportunitats en l'accés a la Formació Professional i els Ensenyaments de 

Règim Especial. 

• Disseny dels currículums i ordenació dels ensenyaments amb perspectiva de gènere, i 

afavorir la igualtat dels dos sexes.  

• En els cicles que, per les seues característiques es considere oportú, establir condicions 

per a afavorir el sexe que tinga una escassa representació, amb l'objectiu d'augmentar 

la presència femenina/masculina, segons el cas.  

• Elaboració de la normativa amb perspectiva de gènere i redacció dels textos que regulen 

els ensenyaments utilitzant un llenguatge no sexista.  

• Establir els procediments necessaris per a impulsar l'objectiu de paritat en els òrgans 

col·legiats en l'àmbit de la Formació Professional i els Ensenyaments de Règim Especial. 

Programa 452.10, Llibre, arxius i biblioteques  

Vist el resultat d'anys anteriors, s'espera una projecció ascendent de l'accés de les dones a la 

informació i la comunicació. 

Programa 457.10, Foment de l'activitat esportiva 

Es preveu un augment del percentatge de participació de dones en la pràctica esportiva com a 

conseqüència de l'execució de les actuacions esmentades en cada objectiu. Aquest augment es 

valorarà a partir dels indicadors fixats, que permetran avaluar l'increment de la participació i de 

la pràctica esportiva femenina en 2018 respecte a l'exercici 2017. Aquests indicadors tindran en 

compte específicament el nombre de federacions que implanten plans d'igualtat o que inclouen 

dones en càrrecs directius, el nombre de llicències o d'esportistes d'elit o la participació de 

xiquetes en els jocs esportius, etc.  

Entitat 00024, Institut Valencià d'Art Modern 

S'espera incrementar els valors dels indicadors de dones amb l'aposta de donar visibilitat a la 

dona en les xarxes socials, impulsar a través d'aquestes el treball de dones artistes, connectar, 

d'aquesta manera, i involucrar el públic femení. 
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Entitat 00025, Institut Valencià de Cultura 

Totes les activitats i accions de l'IVC han de ser paritàries el 2019 pel que fa a gènere. Les accions 

de discriminació positiva respecte de la dona que s'han implementat des de 2016 fins al 2018 

(des d'una major valoració dels guions cinematogràfics que presenten dones com a 

protagonistes -efectiva des de 2016 en les ajudes a l'audiovisual valencià- als sis textos escènics 

encomanats solament a sis dones el 2018 en el projecte de creació dramatúrgica «Ínsula 

dramatària», fins a -entre moltes altres- les programacions musicals, escèniques i audiovisuals 

protagonitzades per dones, entre les quals està el cicle «Juno a la tardor») conflueixen en 2019 

per a generar normalitat i naturalitat al llarg de les diverses programacions artístiques i de cap 

a cap del territori valencià.  

El 2019 serà, també, l'any de la signatura d'un conveni específic amb el col·lectiu homes i dones 

per a fer temporades escèniques en igualtat de gènere en els teatres i festivals escènics de l'IVC. 

Cal destacar, igualment, que totes les comissions avaluadores d'ajudes o assessores en diverses 

matèries de l'IVC atenen el principi de presència equilibrada de dones i homes, com també el de 

la territorialitat per aconseguir la vertebració cultural de la Comunitat Valenciana, i aquest fet 

afavoreix significativament que les propostes finals tinguen una similar presència de dones i 

d'homes artífexs de les creacions artístiques. 

Entitat 00083, Fundació de la Comunitat Valenciana per al foment dels estudis superiors 

Com a conseqüència de la implementació de les actuacions previstes, la fundació pretén 

contribuir a la contractació paritària i equilibrada en els àmbits universitaris i d'investigació. 

Entitat 00103, Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía 

Els resultats que s'esperen obtindre, com a conseqüència de la implementació de les actuacions 

previstes, són: 

• Cuidar la imatge projectada de la dona en les campanyes publicitàries i comunicacions 

que LES ARTS realitza, així com difondre una imatge plural que fomente la igualtat, 

tolerància i dignitat de les persones independentment del seu gènere, condició sexual, 

religió, etc.  

• Incrementar el nombre d'alumnes dones en el Centre de Perfeccionament.  

• Incorporar i incrementar en la programació el nombre de concerts dirigits per dones. 
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Entitat 00115, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Per a assolir l'objectiu 1.1 i 2.1, el CMCV té previstes per a 2018, 30 exposicions a València, 54 a 

Castelló i 23 a Alacant, el que fan un total de 107 exposicions a tot el territori de la Comunitat 

Valenciana. En aquesta línia, des del CMCV s'ha incrementat el nombre d'activitats, fins a mitjan 

juny hem realitzat 177 activitats, s'han organitzat activitats que donen suport al col·lectiu LGTBI, 

s'han realitzat activitats amb centres de formació en els quals els estudiants han participat 

mostrant els seus coneixements o les seues creacions. Fomentar la participació de persones amb 

diversitat funcional és una altra de les línies de treball que es du endavant, per mitjà de meses 

de treball amb diferents col·lectius per a millorar el taller d'expressió artística en els centres 

ocupacionals, o amb la visita al centre adaptada per a aquestes persones. Tots aquests són 

exemples del que s'hi fa i que es vol continuar.  

En relació amb l'objectiu 3.1, el CMCV ha gestionat l'adquisició d'obres d'art contemporani de la 

Generalitat en 2017 i ha organitzat la seua exposició en 2018. Aquestes obres s'exposaran per 

primera vegada al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), i després itineraran per la 

Comunitat perquè tothom tinga l'oportunitat de veure-les. Són 33 obres d'artistes que han 

nascut o viuen a la Comunitat Valenciana. Destaca que hi ha 17 dones. Sobre aquestes obres 

han escrit 33 crítics d'art en què la majoria són dones, concretament 20.  

Per a promocionar els creadors, especialment els valencians, el CMCV té previst editar, almenys, 

25 catàlegs per a donar difusió a les exposicions.  

En resposta a les actuacions que s'hi realitzen hi ha hagut un increment de visitants en 2018. El 

nombre de visitants fins a maig de 2018 és de 197.115, dels quals 45,48 % són homes i 54,52 %, 

dones. Comparant-ho amb l'any anterior s'ha incrementat un 187 %. I l'expectativa és que 

continue així.  

LLISTAT D'OBJECTIUS I ACTUACIONS 

Programa 421.10, Direcció i serveis generals 

Objectiu 3.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Conselleria. 

Actuació 3.1.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la Conselleria. 

Objectiu 3.2 Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no sexista i inclusiu 

en els textos administratius. 
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Actuació 3.2.1 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista inclusiu 

en els textos administratius. 

Programa 421.40, Administració educativa i cultural  

Objectiu 2.1 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 

Actuació 2.1.1 Introduir clàusules d'igualtat entre els criteris d'adjudicació i execució dels 

contractes. 

Programa 421.20, Administració de personal  

Objectiu 2.1 Defensar el dret fonamental de la igualtat entre dones i homes i eliminar 

qualsevol forma de discriminació directa o indirecta. 

Actuació 2.1.1 Incloure en la realització de proves d'ingrés a la Funció Pública docent mesures 

i garanties dirigides a eliminar qualsevol forma de discriminació (econòmica, 

laboral, social). 

Actuació 2.1.2 Protegir en qualsevol procediment de selecció, provisió i concurs, les dones 

víctimes de violència de gènere. 

Actuació 2.1.3 Promoure la participació i la representació paritària en la composició dels òrgans 

col·legiats de direcció, de participació, de representació, i en els espais de presa 

de decisions. 

Actuació 2.1.4 Actualitzar el Registre de Personal Docent des de la perspectiva de gènere. 

Objectiu 2.2 Impulsar un canvi de perspectiva en el concepte de conciliació de la vida 

familiar i laboral. 

Actuació 2.2.1 Analitzar dins del marc de la negociació col·lectiva les bases jurídiques 

destinades a facilitar la conciliació de vida familiar i laboral. 

Actuació 2.2.2 Esmenar la legislació vigent en matèria de conciliació de vida familiar i laboral i 

eliminar qualsevol forma de discriminació directa o indirecta. 

Programa 422.20, Ensenyament Primari 

Objectiu 1.1 Escolaritzar adequadament l'alumnat en centres educatius públics i privats 

concertats o acollits a règim de conveni, continuació del projecte experimental 

d'incorporació nivell 2-3 anys en col·legis públics, ajudes a l'escolarització de 

l'alumnat de I Cicle d'Educació Infantil centres públics i privats. 
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Actuació 1.1.3 Garantir l'escolarització de l'alumnat en les etapes obligatòries i II Cicle d'Educació 

infantil, quan la norma així ho exigisca, a través dels servicis de transport i 

menjador i les ajudes a les famílies de beques de menjador i transport. Atendre 

les característiques especials de les zones rurals i de difícil accés. 

Actuació 1.1.6 Donar suport, mitjançant ajudes, a l'escolarització de l'alumnat de I Cicle 

d'Educació Infantil en centres de titularitat de les corporacions locals i de 

titularitat privada. L'escolarització gratuïta de l'alumnat de 2-3 anys matriculat en 

escoles de titularitat municipal. 

Objectiu 2.1 Millorar la qualitat de l'educació. 

Actuació 2.1.2 Subvencionar el transport i el menjador escolar dels centres d'educació especial 

privats, concertats i de conveni. 

422.30, Ensenyament Secundari  

Objectiu 1.1  Escolaritzar adequadament l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria, 

Batxillerat i Formació Professional en centres de titularitat de la Generalitat, i 

l'alumnat de concerts de règim singular. 

Actuació 1.1.3 Garantir l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria en 

centres de titularitat de la Generalitat, per mitjà dels serveis de menjador i 

transport escolar, quan la norma així ho exigisca i les ajudes a les famílies de 

beques de menjador i de transport escolar. Atendre les característiques especials 

de les zones rurals i de difícil accés. 

Programa 421.30, Ordenació Educativa  

Objectiu 1.1 Desenvolupar l'ordenació acadèmica del sistema educatiu no universitari per 

als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària 

Obligatòria, Batxillerat, Educació de Persones Adultes i Educació Especial. 

Actuació 1.1.8 Regulació de la jornada escolar de manera que facilite la conciliació familiar. 

Objectiu 6.1 Planificar adequadament l'escolarització de l'alumnat en centres d'Educació 

Infantil i Primària, Formació de Persones Adultes i Educació Especial. 

Actuació 6.1.4 Ampliació de l'oferta de places escolars als centres d'Educació Infantil de I Cicle 

de titularitat de la Generalitat. 
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Actuació 6.1.5 Ampliació de l'oferta de places escolars de I Cicle d'Educació Infantil en centres 

públics d'Educació Infantil i Primària. 

 

Programa 421.50, Avaluació, innovació i qualitat educativa  

 

Cal assenyalar que les línies d'actuació indicades a continuació no són actuacions específiques 

en la matèria d'igualtat, sinó que atenen una gran diversitat d'aspectes que, a més, interactuen 

entre si i aquella, la igualtat n'és un més. 

 

Objectiu 1.1 Avaluar el grau d'adquisició de les ensenyances establides en els currículums 

de la Comunitat Valenciana. 

Actuació 1.1.1 Avaluació de la taxa de promoció en Primària i Secundària dels ensenyaments 

establits en els currículums de la Comunitat Valenciana. 

Objectiu 3.1 Promoure accions i programes d'investigació i innovació educativa per a la 

millora de la pràctica docent en els nivells no universitaris. 

Actuació 3.1.1 Ajuda i reconeixement al desenvolupament de programes d'innovació, 

experimentació i desenvolupament curricular. 

Objectiu 3.2 Promoure accions per al desenvolupament curricular dels temes transversals 

i l'educació en valors. 

Actuació 3.2.1 Ajudes a centres i entitats que impulsen programes i accions sobre temes 

transversals i educació en valors. 

Actuació 3.2.6 Ajudes a centres i entitats que impulsen programes i accions sobre la 

coeducació. 

Objectiu 7.1 Promoure plans d'atenció a la diversitat de l'alumnat i programes de 

compensació educativa. 

Actuació 7.1.1 Aplicació de plans d'actuació adreçats a l'atenció a la diversitat i de 

compensació educativa. 
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Programa 422.80, Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana 

Objectiu 2.1 Potenciar la qualitat dels serveis públics dels ensenyaments artístics superiors. 

Actuació 2.1.3 Assegurar la implementació i realitzar un seguiment de protocols de prevenció 

i actuacions en casos de violència de gènere i en cas d'assetjament sexual, o per 

raó d'orientació sexual o identitat de gènere.  

Objectiu 2.2 Potenciar l'activitat investigadora en els ensenyaments artístics superiors. 

Actuació 2.2.2 

 

Incloure criteris de baremació des de la perspectiva de gènere en les 

convocatòries d'assignacions econòmiques per a projectes d'investigació en els 

centres públics d'ensenyaments artístics superiors. 

Objectiu 2.3 Potenciar la qualitat dels serveis d'ensenyaments artístics superiors, en els 

processos d'innovació educativa i de convergència europea. 

Actuació 2.3.1 

 

Creació i constitució d'una comissió intercentres de l'ISEACV que vetle per la 

igualtat des de la perspectiva de gènere en els ensenyaments artístics superiors. 

 

Programa 421.60, Formació del professorat  

Objectiu 1.2 Proposar i executar la formació inicial del professorat no universitari de nova 

incorporació al cos de funcionàries/funcionaris docents. 

Actuació 1.2.3 Utilització d'un llenguatge inclusiu i no sexista en el desenvolupament de la 

formació inicial del professorat. 

Objectiu 2.3 Promoure el desenvolupament de la carrera professional docent. 

Actuació 2.3.1 Formació específica per a equips directius en igualtat de gènere. 

Actuació 2.3.4 Formar els coordinadors de convivència i igualtat dels centres educatius com 

a responsables del desenvolupament de la igualtat entre homes i dones. 

Objectiu 3.9 Promoure la formació del professorat per a previndre i aturar els casos de 

violència de gènere, així com evitar l'assetjament i la discriminació per raons 

d'identitat de gènere, o per orientació sexual. 

Actuació 3.9.1 Implementar la formació per adquirir estratègies que detecten la violència de 

gènere, així com l'assetjament o qualsevol tipus de discriminació. 

Actuació 3.9.2 Adequar els materials curriculars en totes les etapes educatives com a eix 

transversal coeducatiu. 
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Programa 422.70, Consell Escolar de la Comunitat Valenciana  

Objectiu 1.1 Vertebrar, mantindre, potenciar i planificar la relació amb els diversos sectors, 

institucions i organitzacions socials que participen en la programació general 

de l'ensenyament. 

Actuació 1.1.3 Planificació de la participació. Reunions de la Comissió de Coeducació del 

Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. 

Actuació 1.1.4 Planificació de la participació. Reunions conjuntes de les comissions de 

coeducació i jornades del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.  

Programa 422.40, Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial  

Objectiu 1.1  Desenvolupar l'ordenació acadèmica de la Formació Professional del 

sistema educatiu (bàsica, grau mitjà i grau superior) i d'un sistema integrat 

de formació professional. 

Actuació 1.1.1 Propostes de creacions de nous cicles de Formació Professional del sistema 

educatiu i especialitzacions de cicles ja existents (Cicle Formatiu de Grau 

Superior de Promoció de la Igualtat de Gènere). 

Objectiu 1.5 Implementar polítiques dirigides a evitar discriminació per raó de sexe en 

els estudis de Formació Professional del sistema educatiu. 

Actuació 1.5.1 Concessió d'ajudes a dones que cursen cicles formatius en Formació 

Professional del sistema educatiu d'escassa presència de la dona i elevada 

inserció professional. 

Objectiu 1.8 Promoure els ensenyaments parcials de Formació Professional del sistema 

educatiu. 

Actuació 1.8.1 Promoure la modalitat de Formació Professional Parcial i relacionar-la amb les 

qualificacions professionals (conciliació familiar-formació contínua-

especialització laboral). 

Programa 452.10, Llibre, arxius i biblioteques  

Objectiu 1.4 Promoció i difusió d'autores i autors valencians. 

Actuació 1.4.1 Activitats de promoció de les autores i autors valencianes en biblioteques, 

llibreries, centres educatius, etc. 
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Programa 457.10, Foment de l'activitat esportiva 

Objectiu 1.1 Desenvolupar la Llei 2/2011, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat 

Valenciana, incloent-hi objectius d'igualtat de gènere en tots els àmbits 

d'actuació. 

Actuació 1.1.1 Elaborar les disposicions de caràcter reglamentari en desplegament de la Llei 

2/2011, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, en què 

s'utilitze un llenguatge esportiu no sexista en escrits administratius i, en 

general, en el sector esportiu. 

Actuació 1.1.2 Proposar decrets i normatives de desplegament de la llei esmentada, incloent-

hi la composició paritària de la comissió tècnica d'avaluació de les 

convocatòries. 

Objectiu 2.1 Potenciar i promocionar la pràctica de l'esport i l'activitat física entre la 

ciutadania, fomentant la participació igualitària i del tracte igualitari en la 

pràctica esportiva. 

Actuació 

2.1.14 

Incloure en les bases reguladores de subvencions criteris de valoració per al 

foment de l'esport femení. 

Actuació 

2.1.15 

Establir l'obligació expressa de mantindre una composició paritària de la junta 

directiva de les federacions esportives valencianes, amb una presència mínima 

del 40 % de cada sexe. 

Objectiu 2.2 Donar suport a l'activitat fonamental de les federacions i els estaments que 

les conformen com a vehicle de promoció de l'esport igualitari i inclusiu, i 

promoure la implantació progressiva de plans d'igualtat en el si de les 

federacions esportives. 

Actuació 2.2.1 Donar suport a les federacions esportives en el funcionament i en l'activitat 

esportiva, així com en l'execució de programes especials de tecnificació 

esportiva. Facilitar la progressiva implantació de la igualtat en la seu de les 

federacions a través de documentació ja elaborada per la direcció general. 

Objectiu 3.1 Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials relacionades 

amb l'activitat física i l'esport fomentant la formació. 

Actuació 3.1.8 Dins del programa de formació de la Direcció General d'Esport la realització 

d'una jornada formativa dirigida a federacions esportives per a proposar una 

sèrie d'actuacions de foment de la igualtat en el si d'aquestes. 
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Entitat 00024, Institut Valencià d'Art Modern 

Objectiu 5 Promoció, difusió i comunicació en xarxes socials de totes les activitats i 

exposicions programades. Estretir llaços amb la xarxa nacional i internacional 

de museus d'art modern i contemporani. 

Actuació 5.1 Promoció, difusió i comunicació de totes les activitats i exposicions 

programades, tant a través de les xarxes socials o la pàgina web del museu, 

com per mitjà de la realització de butlletins d'informació (newsletter), dossiers 

de premsa i convocatòries als mitjans. 

Actuació 5.2 Estretir llaços amb la xarxa nacional i internacional de museus d'art modern i 

contemporani. 

Entitat 00025, Institut Valencià de Cultura 

Objectiu 1.1 Millorar la formació en l'àmbit cultural i en especial joves intèrprets i artistes. 

Actuació 1.1.1 Seguiment i gestió de les unitats que fomenten la formació dels joves. 

Objectiu 1.2 Fomentar la creació artística i cultural. 

Actuació 1.2.1 Realització i desenrotllament de produccions i coproduccions. 

Actuació 1.2.2 Programació i difusió de companyies privades i altres unitats artístiques. 

Objectiu 1.3 Protecció, estudi, investigació, restauració i difusió del patrimoni. 

Actuació 1.3.1 Gestió del centre de documentació musical, teatral, cinematogràfic i 

audiovisual. 

Actuació 1.3.2 Atenció preferent al patrimoni cultural valencià: adquisició i catalogació de 

col·leccions privades, llegats, projectes europeus, etc. 

Actuació 1.3.3 Publicacions i producció editorial. Digitalització de fons. 

Actuació 1.3.4 Encàrrec d'obres a creadors valencians i creadores valencianes. 

Actuació 1.3.5 Recuperació, conservació i restauració del patrimoni cultural valencià. 

Entitat 00083, Fundació de la Comunitat Valenciana per al foment dels estudis superiors 

Objectiu 1.1 Formar i retindre el capital humà de la Comunitat, donant suport a la 

investigació, elevant i millorant el nivell  I+D+i de les universitats públiques i 

centres d'investigació, promoure la incorporació a les universitats públiques 

i als centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, d'investigadors i 

investigadors de reconegut prestigi internacional pertanyents a centres 

d'investigació estrangers. 
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Actuació 1.1.1 Creació d'ajudes de suport a la investigació en les universitats públiques i 

centres d'investigació que potencien la igualtat d'oportunitats en la comunitat 

universitària investigadora. 

Objectiu 1.2 Donar suport a la contractació i renovació de les plantilles investigadores de 

les universitats públiques i centres d'investigació valencians. 

Actuació 1.2.1 Fomentar la sensibilitat en matèria d'igualtat en els processos de selecció, 

promovent la paritat en l'àmbit de la contractació i impulsant la igualtat 

d'oportunitats en l'àmbit de la investigació, donant suport a la contractació i 

renovació de plantilles de les universitats públiques i centres d'investigació 

valencians. 

Entitat 00103, Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofía 

Objectiu 4.1 Donar suport a nous talents de l'art i la cultura en l'àmbit de la Comunitat i 

fomentar-los. 

Actuació 4.1.2 Fomentar la incorporació de dones alumnes en el Centre de Perfeccionament 

Plácido Domingo. 

Actuació 4.1.3 Fomentar dins de cada temporada lírica, concerts dirigits per dones. 

Entitat 00115, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Objectiu 1.1  Desenvolupar projectes expositius en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.  

Actuació 1.1.1 Planificar, gestionar i desenvolupar programes i mesures per a necessitats 

museístiques.  

Actuació 1.1.2 Promoure la participació i compromís de la societat civil i associacions en 

aquests programes. 

Objectiu 2.1 Fomentar el coneixement i difusió de l'art valencià en les tres províncies.  

Actuació 2.1.2 Afavorir l'exposició d'artistes valencians en els nostres àmbits expositius.  

Objectiu 3.1 Promocionar els creadors valencians dins de la Comunitat Valenciana i en 

altres àmbits territorials.  

Actuació 3.1.1 Desenvolupar publicacions de les exposicions dutes a terme. 
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ANNEX D'INDICADORS 

Programa 
pressupostari               

/Entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor D H 

421.10 3.1 1 
Percentatge de bases reguladores de subvencions i 
ajudes, beques, etc., que inclouen clàusules d'igualtat 
de gènere, sobre el total de bases reguladores. 

% 100     

421.10 3.1 2 
Percentatge de projectes normatius que inclouen 
clàusules d'igualtat de gènere, sobre el total de 
projectes normatius. 

% 100     

421.10 3.1 3 
Informes d'impacte de gènere realitzats o supervisats 
per la unitat d'igualtat. 

Número 5     

421.10 3.2 1 Textos revisats per la unitat d'igualtat. Número 5     

421.10 3.2 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. % 100     

421.40 2.1 1 

Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en 
les seues bases clàusules que prioritzen, en cas 
d'empat, l'existència de plans d'igualtat en les 
empreses, sobre el total de plecs elaborats. 

% 100     

421.40 2.1 2 
Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte 
els criteris de priorització de les clàusules d'igualtat de 
gènere, sobre el total de contractes adjudicats. 

% 100     

421.20 2.1 1 
Convocatòries d'accés a la funció pública que 
fomenten la igualtat entre dones i homes. 

Número 1     

421.20 2.1 2 
Nombre de dones i hòmens que aproven les 
oposicions. 

% 100 60 40 

421.20 2.1 3 
Nombre de dones i hómens que formen part dels 
tribunals d'oposició i de les comissions de selecció. 

% 100 60 40 

421.20 2.1 4 
Nombre de dones i hòmens que formen part d’òrgans 
directius i dels òrgans col·legiats. 

% 100 60 40 

421.20 2.2 1 

Comissions de servicis que s'adjudiquen per conciliació 
de la vida familiar i laboral,nombre de llicències no 
retribuïdes per malalties familiars o qualsevol persona 
que legalment es trobe davall el seu guàrdia i custòdia, 
nombre de llicències no retribuïdes per interés 
particular, nombre d'excedències voluntàries per 
agrupació familiar i per atenció de familiars; número 
permisos per part, adopció o acolliment. 

% 100 60 40 

421.20 2.2 2 
Llicències no retribuïdes per perfeccionament 
professional, desglossat per sexe. 

% 100 60 40 

421.20 2.2 3 
Permisos per paternitat, pel naixement, acolliment i 
adopció d'un fill o filla desglossat per sexe. 

% 100 60 40 

421.20 2.2 4 
Mobilitats geogràfiques i canvi de centre per  la 
violència masclista. 

% 100 99 1 

422.20 1.1 12 
Escoles i centres d´Educació Infantil de primer cicle de 
titularitat de corporacions locals i privades. 

Nombre 
d'escoles i 

centres 
939     

422.20 1.1 13 
Places escolars subvencionades en escoles i centres 
d'educació infantil de primer cicle. 

Nombre de 
places escolars 

31.089     

422.20 1.1 16 Escoles infantils municipals amb aules de 2-3 anys. 
Nombre de 

centres 
251     

422.20 1.1 17 
Places escolars subvencionades en el tram 2-3 anys en 
escoles infantils de primer cicle. 

Nombre de 
places escolars 

8.166     

422.20 2.1 8 Alumnat beneficiari de les ajudes de menjador. 
Nombre 

d'alumnat 
120.000     

422.30 1.1 11 Alumnat beneficiari de les ajudes de menjador. 
Nombre 

d'alumnat 
6.300     

421.30 1.1 3 
Projectes normatius en vigor relacionats amb la 
conciliació familiar i laboral. 

Nombre de 
projectes 
normatius 

desenvolupats 

2     

421.30 6.1 9 
Oferta de places escolars als centres d’Educació 
Infantil de 1r cicle de titularitat de la Generalitat. 

Nombre 
d’unitats 

166     
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Unitat de 
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Valor D H 

421.30 6.1 10 
Oferta de places escolars de 1r cicle de l’Educació 
Infantil en centres públics d’Educació Infantil  i 
Primària. 

Nombre 
d’unitats 

170     

421.50 1.1 7 
Avaluació de la taxa de promoció en Primària i 
Secundària dels ensenyaments establits en els 
currículums de la Comunitat Valenciana. 

Unitats 1     

421.50 3.1 2 
Programes d'innovació, experimentació i 
desenvolupament curricular amb aspectes relacionats 
amb l’impacte de gènere. 

Unitats 1     

421.50 3.2 2 
Programes i accions sobre temes transversals i 
educació en valors. 

Unitats 1     

421.50 3.2 3 Programes i accions sobre la coeducació. Unitats 1     

421.50 7.1 11 
Plans d’actuació dirigits a l'atenció a la diversitat i de 
compensació educativa. 

Unitats 1     

422.80 2.1 2 Nombre de guies didàctiques i plans d'estudis revisats. Número 2     

422.80 2.1 3 Nombre de normativa específica adaptada. Número 5     

422.80 2.2 1 Nombre de criteris de baremació inclosos. Número 1     

422.80 2.3 1 
Constitució d’una comissió, intercentres de l’ISEACV 
que vetle per la igualtat des de la perspectiva de 
gènere en els Ensenyaments Artístics Superiors. 

Número 1     

421.60 1.2 2 
Nombre de formacions inicials i permanents del 
professorat que utilitzen lleguatge inclusiu. 

Percentatge 100     

421.60 2.3 1 
Nombre de professors i professores que participen en 
cursos de formació relacionats amb la igualtat. 

Número 1.450     

421.60 2.3 3 
Nombre de coordinadors i coordinadores participants 
en els cursos de convivència i igualtat (nivell 1 i nivell 
2). 

Percentatge 100     

421.60 3.9 4 

Nombre d’accions formatives que tendeixen a 
previndre i aturar els casos de violència de gènere, així 
com per evitar l’assetjament i la discriminació per 
raons d’identitat de gènere, o per orientació sexual. 

Número 500     

421.60 3.9 5 
Nombre d’accions formatives destinades a adequar els 
curriculums. 

Número 200     

422.70 1.1 3 
Planificació de la participació. Reunions de la Comissió 
de Coeducació del Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana. 

Nombre de 
sessions 

3     

422.70 1.1 3 Nombre  de membres per sessió. Número 14 8 6 

422.70 1.1 4 
Planificació de la participació. Reunions conjuntes de 
les comissions de Coeducació i jornades del Consell 
Escolar de la Comunitat Valenciana. 

Nombre de 
sessions 

2     

422.70 1.1 4 Nombre  de membres per sessió. Número 28 15 13 

422.40 1.1 1 
Nombre de cicles formatius de grau superior de 
Promoció de la Igualtat de Gènere. 

Nombre de 
propostes 

indeterminades     

422.40 1.5 1 

Nombre de persones beneficiàries en la convocatòria 
d’ajudes a dones que cursen cicles formatius en FP del 
Sistema Educatiu d’escassa presència de dones i 
elevada inserció professional. 

Nombre de 
persones 

beneficiàries 
100     

422.40 1.8 1 
Autoritzar ofertes de Formació Professional parcial 
sempre que estiguen relacionades amb la millora de 
qualificacions professionals. 

Nombre 
d’autoritzacions 

5     

452.10 1.4 1 
Activitats de promoció de les autores i autors 
valencians en biblioteques, llibreries, centres 
educatius, etc. 

Iniciatives 5     

457.10 1.1 1 Disposicions de caràcter reglamentari. 
Ordres 

publicades 
1     

457.10 1.1 2 Disposicions de caràcter reglamentari. 
Decrets 
aprovats 

1     

457.10 2.1 1 Jocs esportius de la Comunitat Valenciana. Esportistes. 
Esportistes 
participants 

120.000 42.000 78.000 
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Unitat de 
mesura 

Valor D H 

457.10 2.1 2 Jocs esportius  de la Comunitat Valenciana. Equips. 
Equips 

participants 
13.000 3.000 6.000 

457.10 2.1 4 
Jocs esportius de la Comunitat Valenciana. Iniciació al 
rendiment esportista. 

Esportistes 
participants 

20.000 8.000 12.000 

457.10 2.1 5 
Jocs esportius de la Comunitat Valenciana. Iniciació al 
rendimient d'equips. 

Equips 
participants 

2.100 800 1.050 

457.10 2.1 7 
Jocs esportius de la Comunitat Valenciana. Campionats 
autonòmics. 

Finals 
autonòmiques 

50 10 5 

457.10 2.1 10 Programa Hospi-Esport. Beneficiàries/is 500 200 300 

457.10 2.1 12 Campanya activitats nàutiques "A la Mar". Participants. Participants 8.000 4.000 4.000 

457.10 2.1 14 
Campanya activitats nàutiques "A la Mar". Programa 
blau participants. 

Participants 5.000 2.500 2.500 

457.10 2.1 15 
Campanya activitats nàutiques "A la Mar". Programa 
estiu participants. 

Participants 3.000 1.500 1.500 

457.10 2.2 1 Esport federat. Federacions 58     

457.10 2.2 1 Esport federat. 
Nombre de 

persones en la 
junta directiva 

748 299 449 

457.10 2.2 1 Esport federat. 
Nombre de 

persones en les 
assemblees 

2.512 502 2.010 

457.10 2.2 1 Esport federat. 
Esportistes 

federats 
390.338 75.115 315.223 

457.10 2.2 2 Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. 
Esportistes 
qualificats 

2.890     

457.10 2.2 2 Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. Nivell A/B 1.014 393 621 

457.10 2.2 2 Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana. Nivell promoció 1.876 800 1.076 

457.10 2.2 3 Suport a clubs d’elit. 
Clubs 

beneficiaris 
52 22 30 

457.10 2.2 5 Serveis de suport a l’esportista. 
Valoració 
funcional 

412 115 297 

457.10 2.2 8 Serveis de suport a l’esportista. Interns Cheste 300 145 155 

457.10 2.2 9 Serveis de suport a l’esportista. 
Batxillerat 
específic 

55 25 30 

457.10 3.1 3 Formació i ensenyaments de tècnics esportius. Alumnes 704 324 380 

457.10 3.1 7 
Programes de formació contínua, d’activitat física i 
esport. 

Activitats 15     

457.10 3.1 7 
Programes de formació contínua, d’activitat física i 
esport. 

Assistents 1.093 425 648 

00024 IVAM 5 1 
Firma de convenis de col·laboració amb institucions 
artístiques nacionals i internacionals 

Número 5 2 3 

00024 IVAM 5 2 Préstec d'obres d'art. Número 150 60 90 

00024 IVAM 5 3 Intercanvi d'exposicions. Número 4 2 2 

00024 IVAM 5 4 Patrocinis. Número 3 1 2 

00024 IVAM 5 5 Convocatòria rodes de premsa. Número 15 9 6 

00024 IVAM 5 6 Dossiers i notes de premsa. Número 85     

00024 IVAM 5 7 Activitat xarxes socials seguidors facebook. Número 41.500 26.975 14.525 
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00024 IVAM 5 8 Activitat en xarxes socials twitter. Número 14.500 7.250 7.250 

00025 IVC 1.1 1 Jove Orquestra de la Generalitat. 
Nombre 

participants 
73 32 41 

00025 IVC   2 Jove Orquestra de la Generalitat. 
Nombre de 

concerts 
9     

00025 IVC   3 Cicle joves intèrprets. 
Nombre de 

concerts 
13 6 7 

00025 IVC   4 
Realització de congressos sobre conservació i 
restauració del patrimoni. 

Nombre de 
congressos 

1     

00025 IVC   4 
Realització de congressos sobre conservació i 
restauració del patrimoni. 

Assistents 43 27 16 

00025 IVC   5 
Concessió de beques de perfeccionament en matèria 
cinematogràfica i audiovisual. 

Nombre de 
beneficiaris 

8 4 4 

00025 IVC   6 
Impartició classes obertes dansa, tallers teatrals i cicles 
de didàctica. 

Nombre classes 83     

00025 IVC   6 
Impartició classes obertes dansa, tallers teatrals i cicles 
de didàctica. 

Assistents 90 73 17 

00025 IVC 1.2 1 Encàrrecs musicals. 
Nombre 

d'encàrrecs 
12 6 6 

00025 IVC   2 Estrenes absolutes. 
Nombre 
d'obres 

estrenades 
28 8 20 

00025 IVC   3 
Concessió d'ajudes per a la creació de guions 
cinematogràfics. 

Nombre de 
beneficiaris 

16     

00025 IVC   4 
Realització i desenvolupament de produccions i 
coproduccions. 

Nombre de 
produccions i 
coproducc. 

13     

00025 IVC   7 Projecte de creació dramatúrgica Insula dramataria. 
Nombre de 

textos 
encomanats 

6 3 3 

00025 IVC 1.3 5 Publicacions. 
Nombre de 

llibres i discos 
publicats 

6 2 4 

00083 
FCVFES 

1.1 1 
Convocatòries de subvencions i beques públiques amb 
clausulas de desempat favorable a candidatures del 
gènere infrarepresentat. 

Nombre de 
convocatòries i 

beques 
15     

00083 
FCVFES 

1.1 2 
Convocatòries de subvencions i beques públiques amb 
clàusules socials en matèria d'igualtat de gènere. 

Nombre de 
convocatòries i 

beques 
15     

00083 
FCVFES 

1.2 1 
Processos de selecció en els quals ha intervingut 
personal amb formació en matèria d'igualtat 
d'oportunitats. 

Nombre de 
processos de 

selecció 
45     

00083 
FCVFES 

1.2 2 
Contractes d'investigadors i investigadores 
d'excel·lència que inclouen clàusules socials en matèria 
d'igualtat de gènere. 

Nombre de 
contractes 
realitzats 

15     

00103 FCV 
PARS 

4.1 3 
Nombre d'alumnes que se incorporen al Centre de 
Perfeccionamient Plácido Domingo. 

Alumnes 16 9 7 

00103 FCV 
PARS 

4.1 4 Nombre de concerts dirigits per dones i hòmens. Concerts 1 1 9 
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00115 
Consorcio 

MCV 
1.1 6 

Planificar, gestionar i desenvolupar programes i 
mesures per a necessitats museístiques sempre 
inclusives amb la perspectiva de gènere. 

Nombre 
d’exposicions i 

activitats 
110     

00115 
Consorcio 

MCV 
2.1 2 

Afavorir l’exposició d’artistes valencians en els nostres 
àmbits expositius. 

Nombre 
d’exposicions 15 

10 5 

00115 
Consorcio 

MCV 
2.1 3 

Promocionar a través de concursos i programes 
l’actuació d’artistes emergents. 

Nombre de 
convocatòries 11 

    

00115 
Consorcio 

MCV 
3.1 1 

Promoció dels creadors valencians. Exposicions 
individuals. 

Nombre 
d’exposicions 

20 4 16 

 

 

  

 



 

185 

 

5.6. SECCIÓ 10 SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

 

FINALITAT 

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP) és el departament del Consell 

encarregat de la direcció i l’execució de la política del Consell en matèria de sanitat, salut pública, 

farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient que legalment té atribuïdes a 

aquests efectes. 

 

El I Pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública estableix a través de 78 

mesures les línies d'actuació per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes la gestió dels 

quals és competència de la CSUSP (al voltant de 50.000 persones). 

 

El IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana, en la seua Línia 3, pretén enfortir l'equitat, la 

igualtat de gènere, reduir les desigualtats en salut i fomentar la participació, estableix entre les 

seues accions més destacades: 

 

• Vigilar i monitorar els determinants socials de la salut 

• Actuar per a reduir desigualtats mitjançant la incorporació de la perspectiva dels 

determinants socials i de gènere en les diferents estratègies. 

• Actuacions davant la violència de gènere: 

• Publicació del butlletí mensual amb informació sobre el cribratge en els centres 

sanitaris dels departaments de salut. 

• Sessions de formació i sensibilització a professionals d'atenció sanitària. 

• Protocol d'actuació davant de la mutilació genital femenina. Unitat de 

referència per a la cirurgia reconstructiva de la mutilació genital femenina. 

Mapa de la mutilació genital femenina. 

 

Així doncs, la creació de la Unitat d'Igualtat ha suposat un impuls determinant per a la 

incorporació de la perspectiva de gènere en totes les línies estratègiques de la Conselleria, de 

les quals les més destacades són les que a continuació es mencionen i que corresponen als 12 

programes pressupostaris seleccionats dels 16 que té la Conselleria. 
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SITUACIÓ DE PARTIDA, LÍNIES D'ACTUACIÓ DESTACADES I LA SEUA RELLEVÀNCIA EN MATÈRIA 

DE GÈNERE 

 

a) En l’àmbit de la recuperació de drets en salut i gènere 

 

Accés de les dones soles i sanes o lesbianes i/o bisexuals a les tècniques de reproducció humana 

assistida 

 

L'elaboració el mes d’octubre de 2015 d'unes instruccions de la consellera sobre els criteris 

generals d'accés als tractaments de reproducció humana assistida (TRHA) en els centres sanitaris 

i institucions dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, va posar fi a la 

discriminació que suposava el canvi normatiu introduït per l’Ordre Ministerial SSI/2065/2014, 

de 31 d’octubre, en modificar els criteris d'accés a les tècniques de reproducció humana assistida 

en la sanitat pública valenciana. 

 

Accés gratuït a la Píndola del Dia de Després (PDD) 

 

La lluita contra els embarassos no desitjats és un objectiu de salut per a les dones i que no ha 

sigut abordat amb la convicció necessària per a la seua disminució, és per això que es va adoptar 

la mesura de dispensar gratuïtament la PDD en els centres de salut sexual i reproductiva i 

paral·lelament acompanyar-la d'una campanya de sensibilització i informació a través del fullet 

“Què és la PDD”, en el qual es facilitava informació i educació sexual. 

 

La reversió i normalització de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) en la sanitat pública 

valenciana 

L'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE), ve regulada en la Llei orgànica 2/2010, de 

3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, no obstant 

això, el sistema sanitari públic valencià ha delegat la realització de les IVE que estan regulades 

en l'article 14 de la Llei 2/2010, en clíniques privades si bé la Conselleria assumeix el seu 

finançament. 

S'ha iniciat la reversió a la xarxa sanitària pública, de tal manera que ja són uns quants els 

hospitals públics que han començat a realitzar totes les IVE i altres hospitals començaran a 

realitzar-les d'ací a poc temps. 
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S'ha elaborat la Guia clínica per a la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) pel mètode 

farmacològic, a la qual es dóna publicitat a través de la pàgina web de la Conselleria. 

Prevenció i tractament de la mutilació genital femenina 

En la Comunitat Valenciana les dades proporcionades pel Sistema d'Informació Poblacional (SIP) 

en gener de 2016 són que la població total que procedeix de 23 països on l’MGF està 

generalitzada i recala en la nostra Comunitat, se situaria en 19.934 persones, d'aquest total, 

5.429 serien dones i xiquetes, 1.268 menors de 15 anys i 4.161 majors de 15 anys. 

Abordar aquesta situació d'extrema violència de gènere ha sigut un dels nostres objectius 

d'igualtat i per a això s'ha elaborat el mapa de la mutilació genital femenina a la Comunitat 

Valenciana amb la distribució de la població femenina en risc per zones bàsiques de salut i país 

d'origen. 

També s'ha elaborat el protocol d'actuació sanitària davant la mutilació genital femenina que 

permetrà orientar el personal sanitari per a la prevenció i tractament de l’MGF.  

Aquestes actuacions es complementen amb la creació de la Unitat de Referència per a la Cirurgia 

Reconstructiva de l’MGF en la Comunitat Valenciana (per Resolució de la Conselleria de 21 de 

juny de 2016), a l'Hospital Dr. Peset de València, on podran derivar-se aquelles dones que 

decidisquen reparar les lesions ocasionades per la mutilació genital. Fins hui han sigut 

intervingudes 10 dones amb diferents graus de mutilació. Com a resultat de tot això, s'ha produït 

un increment de diagnòstics del 20 % en 2017 respecte a 2016. També s'han realitzat 3 edicions 

del primer curs de formació, per a donar a conéixer el protocol d'actuació. 

Elaboració de l'estratègia de salut sexual i reproductiva 

L'objectiu d'aquesta estratègia és millorar la salut sexual i reproductiva de la població de la 

Comunitat Valenciana, i promoure el desenvolupament efectiu dels drets sexuals i reproductius 

de totes les persones que la componen. 

Lluita contra la violència de gènere en l'àmbit sanitari. 

La Conselleria impulsa una campanya de caràcter permanent contra la violència de gènere. Es 

van distribuir més de 10.000 cartells de PVC i vinil on es declara a tots els centres “Espais segurs 

i lliures de violència de gènere” (castellà i valencià). 
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S'han reeditat 25.000 guies per a professionals sanitaris i 125.000 tríptics per a les dones. La 

distribució s'ha realitzat el mes de març en tots els centres sanitaris. Els resultats del cribratge 

en 2017 són 92.483 dones a les quals s’ha realitzat, de les quals han donat positiu en risc de 

violència de gènere 2.215 dones. Així doncs, s'ha incrementat el cribratge de dones en un 213 % 

respecte a 2015. 

Una altra de les iniciatives que s'han establit és la divulgació mensual d'un butlletí mensual que 

es distribueix massivament i que facilita informació sobre violència de gènere, dades del 

cribratge per departaments de salut i altres notícies relacionades amb la violència de gènere. 

La signatura d'un acord de coordinació i atenció preferent entre els serveis d'atenció a les 

víctimes de violència de gènere dependents de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i 

les unitats de salut mental i les unitats de conductes addictives de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, és un avanç important per a l'atenció integral de la violència contra les 

dones. 

Elaboració d'un protocol d'atenció sanitària davant les agressions sexuals 

Les dones víctimes d'una agressió sexual, solen ser ateses per algun servei sanitari, sobretot pel 

Servei d'Urgències Hospitalàries. L'atenció sanitària comprén una exhaustiva exploració 

psicofísica en unes condicions d'especial vulnerabilitat on el tracte i la confidencialitat són 

essencials. Tot això suposa un treball interdisciplinari. És per això que la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, elaborarà un protocol d'actuació sanitària en cas d’agressió sexual que 

establisca les pautes a seguir en l'atenció sanitària a la víctima i la coordinació intersectorial 

necessària. 

b) En política de recursos humans i igualtat 

I Pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

El Pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va ser publicat en el DOGV, 

per Resolució de la consellera i amb l’aprovació prèvia en la Mesa Sectorial de Sanitat, el 16 de 

juny de 2016. 

El PI té el seu àmbit d'aplicació en tota la sanitat pública valenciana amb una plantilla de 

treballadores i treballadors propera a les 50.000 persones i estableix un total de 78 mesures 

distribuïdes en 9 àrees d'intervenció. La seua vigència serà de quatre anys (2016-2019). 
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Mesures que ja s'han adoptat: 

 

• Dret al permís per lactància al pare amb independència que la mare treballe o no. 

• Ampliació del permís paternal a sis setmanes. 

• Elaboració d'una guia per a llenguatge no sexista en l'àmbit sanitari. 

• La no-discriminació de la dona treballadora per raó de maternitat o embaràs en la 

selecció de personal a través de les borses d'ocupació temporal. 

• Reducció de jornada sense efectes econòmics per a empleades públiques en situació de 

violència de gènere. 

• Incorporació de temes d'igualtat de gènere en els temaris de les oposicions d'accés a 

l'ocupació pública de les institucions sanitàries. 

• Nomenament de la persona responsable d'igualtat en tots els departaments de salut. 

• Elaboració del protocol d'assetjament sexual, per raó de sexe i identitat de gènere. 

• Aprovació del protocol per a la mobilitat de les treballadores de l'àmbit sanitari en 

situació de violència de gènere (Resolució de 8 de novembre de 2017 de la consellera 

de Sanitat Universal i Salut Pública). 

• Ampliació del permís de maternitat a la setmana 37 o setmana 35 si és un embaràs 

múltiple. 

• Incloure el permís per part i assimilar-lo a l'efecte de permís a la malaltia greu de 

familiar.  

 

c) En matèria de formació en violència de gènere, igualtat i diversitat sexual i de gènere 

 

L'abordatge de la salut de les dones, la violència de gènere, la diversitat sexual i de gènere o la 

millora de les condicions en l'entorn laboral requereixen una sensibilització i formació 

transversal de tot el nostre personal, a través d'aquestes quatre línies: 

 

• Formació per a detecció precoç i la prevenció de la violència de gènere. 

• Formació per a la diversitat sexual i de gènere. 

• Formació en igualtat. 

• Formació en salut i gènere. 

• Formació per a combatre la violència de gènere. 
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La formació i sensibilització del personal sanitari és una de les prioritats en la lluita contra 

aquesta xacra social. Al llarg de 2016 es van realitzar més de 250 sessions formatives per a 

manejar el Sistema d'Informació contra la Violència (SIVIO). En aquestes sessions han sigut 

formats 4.322 professionals sanitaris, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. Durant l'any 

2017 s'han dut a terme al voltant de 25 sessions de formació i sensibilització, i en la programació 

de la formació contínua de l'Escola Valenciana de Salut (EVES) de 2017 s'han realitzat 8 cursos 

destinats al personal sanitari, que estableixen l'actuació sanitària davant la violència de gènere 

en els serveis sanitaris. També s'han realitzat sessions formatives per al personal MIR. 

 

Formació per a la diversitat sexual i de gènere 

 
A través de l'Escola Valenciana d'Estudis (EVES) de la Salut, es va realitzar en 2016 un curs de 

formació contínua sobre ‘l’Abordatge de la salut sexual i de la diversitat sexual des d'Atenció 

Primària de Salut’. 

 

Formació en Igualtat 

 

Per a garantir l'aplicació del I Pla d'igualtat de la Conselleria, s'han realitzat 4 edicions d'un curs 

de formació dirigit a tot el personal d'institucions sanitàries. El seu objectiu és dotar-los de les 

eines necessàries per al desenvolupament i implementació de les mesures que preveu. 

 

PREVISIÓ DE RESULTATS 2019 

 

• Augmentar la detecció precoç i la prevenció de la violència de gènere en dones amb 

addiccions millorant la coordinació i la formació específica. 

• Augmentar la incorporació de la perspectiva de gènere en les convocatòries de 

contractacions i normativa. 

• Millorar la redacció dels documents amb llenguatge inclusiu. 

• Augmentar la incorporació de clàusules amb mesures d’igualtat de gènere en les 

convocatòries de contractacions . 

• Millorar les infraestructures sanitàries perquè siguen més amables i responguen millor 

a les necessitats de les dones. 

• Impulsar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el sector sanitari públic en el 

marc d’aplicació del I Pla d’igualtat de la Conselleria. 
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• Formar al conjunt de professionals en matèries d’igualtat, salut i gènere i violència de 

gènere. 

• Augmentar la incorporació de la perspectiva de gènere en la recerca sanitària. 

• Finalitzar l’elaboració dels plans d'igualtat en els centres d’investigació sanitària. 

• Augmentar el nombre de cribratges de violència de gènere. 

• Millorar la cobertura del Programa d’educació sexual (PIES) als centres educatius 

• Millorar la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF) de xiquetes i augmentar el 

nombre de dones que accedeixen a la reconstrucció genital. 

• Elaborar el protocol d’actuació sanitària davant de les agressions sexual i millorar 

l’atenció a les víctimes. 

• Augmentar la realització de les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) en tots els 

hospitals públics. 

• Millorar l’accés a la píndola del dia de després gratuïta a les dones. 

• Estendre el finançament dels mètodes anticonceptius de llarga duració (LARC) a tots els 

departaments de salut. 

• Millora la salut mental de les dones i especialment quan pateixen violència de gènere, 

mitjançant la coordinació de recursos. 

 

LLISTAT D’OBJECTIUS I ACTUACIONS 

 

Programa 313.20, Drogodependències i altres addiccions  

Objectiu 3.2 

Incloure la perspectiva de gènere en el procés assistencial millorant la 

incorporació efectiva de les necessitats específiques de la dona amb 

trastorns addictius i l'adaptació del tractament a les mateixes. 

Actuació 3.2.1 
Garantir espais segurs i la separació entre víctimes i agressors perquè no 

coincidisquen en les seus de l'Administració de Justícia. 

Actuació 3.2.2 

Creació d'una Comissió de Seguiment de l'acord de coordinació entre la xarxa 

de dones víctimes de violència de gènere de la Conselleria d'Igualtat i 

Polítiques Inclusives i les xarxes de Salut Mental i de Conductes Addictives de 

la Conselleria de Salut. 

Actuació 3.2.3 
Augmentar la detecció precoç i prevenció de la violència de gènere en dones 

amb trastorns addictius. 

Actuació 3.2.4 
Formar i sensibilitzar professionals en la detecció i tractament en matèria de 

violència de gènere i trastorns addictius. 
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Programa 411.10, Direcció i serveis generals 

Objectiu 1.3 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques sanitàries 

públiques de la conselleria. 

Actuació 1.3.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la conselleria. 

Objectiu 1.4 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà de llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius. 

Actuació 1.4.1 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà de llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius. 

 
 
Programa 411.20, Administració econòmica i financera 

 

Objectiu 4.1  Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 

Actuació 4.1.1 

 Introduir clàusules d'igualtat entre els criteris d'adjudicació i execució dels 

contractes, d'acord amb la regulació de la incorporació de les clàusules de 

responsabilitat social. 

 

Programa 411.30, Administració de recursos humans 

Objectiu 1.2 Implementar els continguts del Pla d'Igualtat per a l'exercici 2019. 

Actuació 1.2.1 Implementar els continguts del Pla d'Igualtat per a l'exercici 2019. 

Objectiu 1.4 

Evitar la discriminació que patix la treballadora sanitària embarassada 

amb minva retributiva durant el permís de maternitat per l'exempció de 

guàrdies. 

Actuació 1.4.1 Adaptació dels llocs de treball per risc durant l'embaràs i la lactància 

Objectiu 1.5 
Garantir l'aplicació del protocol de mobilitat de les treballadores per 

violència de gènere. 

Actuació 1.5.1 Aplicació del protocol de mobilitat per violència de gènere 

Objectiu 1.6 Millorar la presència de dones en alts càrrecs. 

Actuació 1.6.1 Augmentar el nombre de dones en alts càrrecs 
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Programa 411.40, Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut 

Objectiu 1.4 
Garantir la coherència dels continguts de les activitats formatives des de 

la perspectiva de gènere. 

Actuació 1.4.1 Consolidar la formació en igualtat, salut i gènere i violència de gènere 

 

Programa 411.60, Anàlisi i avaluació de l'atenció al pacient i investigació en ciències de la salut 

Objectiu 3.2 
Impulsar la investigació sanitària i de salut pública amb perspectiva de 

gènere. 

Actuació 3.2.1 
Fomentar l'elaboració de projectes d'investigació sanitària i de salut 

pública en què s'incloga la perspectiva de gènere. 

Objectiu 3.3 
Impulsar els plans d'igualtat en els centres d'investigació de la 

Comunitat Valenciana. 

Actuació 3.3.1 
Col·laborar en l'elaboració dels plans d'igualtat dels centres d'investigació 

de la Comunitat Valenciana 

 

Programa 412.10, Centres de salut pública 

Objectiu 2.1 Promoure la salut en la població. 

Actuació 2.1.3 
Implementar programes per a la promoció de la salut en l'entorn 

educatiu. 

Objectiu 3.1 
Actuar enfront dels factors que produïxen danys en la salut de la 

població. 

Actuació 3.1.2 
Gestionar els programes preventius de la violència de gènere i en la 

infància 

 

Programa 412.22, Assistència sanitària 

Objectiu 2.4 
Desenvolupar protocols i guies d'actuació conjunta entre tots els nivells 

assistencials. 

Actuació 2.4.3 
Implementació protocol i guia sanitària davant de la mutilació genital 

femenina (MGF) 

Actuació 2.4.4 Elaboració protocol integral d'atenció sanitària en les agressions sexuals. 

Actuació 2.4.5 
Unificació de protocols d'atenció a la víctima de violència de gènere en els 

servicis d'urgències hospitalàries. 

Objectiu 4.1 Oferir una cartera de servicis sanitaris a la població basada en l'equitat. 
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Actuació 4.1.4 
Implementació en tots els departaments de salut de les IVE de l'art.14 de 

la Llei 2/2010. 

 

Programa 412.23, Prestacions farmacèutiques 

Objectiu 1.2 
Garantir l'equitat farmacoterapèutica perquè totes les persones puguen 

accedir al tractament òptim per a un mateix problema clínic. 

Actuació 1.2.2 Incrementar la dispensació de la PDD en els centres públics 

Actuació 1.2.3 
Finançament dels LARC en tots els departaments de Salut de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Programa 412.24, Prestacions externes 

Objectiu 2.1 
Possibilitar el tractament específic de qualsevol patologia per complex 

o especial que siga dins dels límits marcats per la legislació vigent. 

Actuació 2.1.2 
Avaluar seguiment de derivacions de les interrupcions voluntàries de 

l'embaràs (IVE). 

 

Programa 412.28, Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada 

Objectiu 9.1 

Elaborar, implementar i avaluar processos assistencials, protocols i 

programes tenint en compte la perspectiva de gènere, la variable edat i 

els grups vulnerables que garantisquen una atenció de qualitat i 

minimitzen la variabilitat clínica. 

Actuació 9.1.13 Incorporació de la perspectiva de gènere en els protocols, programes, etc. 

Objectiu 11.1 

Establir una coordinació eficaç entre la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública i la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives que garantisca una atenció a les persones amb Trastorn 

Mental Greu integral i integrada. 

Actuació 11.1.2 

Creació de la comissió de seguiment del protocol de col·laboració i 

coordinació de la xarxa d'atenció a dones víctimes de 

violència de gènere de la CIPI i la xarxa de salut mental i de conductes 

addictives de la CSUSP 

Actuació 11.1.3 
 Aplicació de l'acord de derivació preferent entre recursos de la CIPI i la 

CSUSP. 
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Actuació 11.1.4 
Augmentar la detecció precoç i la prevenció de la violència de gènere en 

dones amb trastorn mental (SIVIO) 

Objectiu 18.1 
Elaborar un pla d'acció de formació específica per a la formació 

continuada en matèria de salut mental. 

Actuació 18.1.4 Programació de cursos de salut mental i violència de gènere. 

 

Programa 413.10, Salut pública 

Objectiu 2.1 Promoure la salut en els distints entorns i etapes de la vida. 

Actuació 2.1.6 
Planificar, desenvolupar i avaluar la implementació de l'estratègia de 

salut sexual i reproductiva. 

Objectiu 3.1 Previndre les malalties en els distints entorns i etapes de la vida. 

Actuació 3.1.5 
Planificar, desenvolupar, implementar i avaluar programes per a la 

prevenció de la violència de gènere i en la infància. 
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ANNEX D’INDICADORS 

Programa 
pressupostari        

Objectiu Indicador Descripció Unitat de mesura Valor 

313.20 3.2 1 
% d'aplicació de l'acord de coordinació entre 
xarxes. 

Percentatge 100 

313.20 3.2 2 

Creació d'una Comissió de Seguiment de l'acord de 
coordinació entre la xarxa de dones víctimes de 
violència de gènere de la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives i les xarxes de Salut Mental i 
de Conductes Addictives de la Conselleria de Salut. 

Dicotòmic Si/No 

313.20 3.2 3 
% de demanda atesa (beneficiàries) en aplicació de 
l'acord de coordinació entre xarxes. 

Percentatge 100 

411.20 4.1 1 

Percentatge de plecs de contractació que han 
inclòs en les seues bases clàusules que prioritzen, 
en cas d'empat, l'existència de plans d'igualtat en 
les empreses, sobre el total de plecs elaborats. 

Percentatge 100 

411.30 1.2 1 
Grau d'execució d'implementació de les actuacions 
del pla d'igualtat. 

Percentatge 70 

411.30 1.4 1 
Adaptació dels llocs de treball per risc durant 
l'embaràs i la lactància. 

Percentatge 100 

411.30 1.5 1 
Aplicació del protocol de mobilitat per violència de 
gènere. 

Percentatge 100 

411.30 1.6 1 Augmentar el nombre de dones en alts càrrecs. Percentatge 70 

411.40 1.4 1 
Nombre de cursos d'igualtat, salut i gènere i 
violència de gènere. 

Percentatge 12 

411.60 3.3 1 
Nombre de Plans d'Igualtat aprovats en els centres 
d'investigació sanitària de la C.Valenciana 

Nº Plans 3 

412.10 2.1 3 
Cobertura del Programa d'Intervenció en Educació 
Sexual (PIES) en centres docents diana- 

Percentatge 70 

412.10 3.1 3 
Activitats formatives per a fomentar la detecció de 
la violència de gènere en l'àmbit sanitari 

Nº d'activitats 
2 per 

departament 

412.22 2.4 3 
Elaboració protocol integral d'atenció sanitària en 
les agressions sexuals 

Dicotòmic Si/No 

412.22 4.1 1 
Departaments de salut que realitzen IVE de l'art. 14 
de la Llei 2/2010 

Número 15 

412.23 1.2 2 
Augmentar el nº de dosi de PDD subministrades en 
els Centres públics de la G. Valenciana 

Número >3.000 

412.23 1.2 3 
Nombre de departaments de Salut amb 
finançament de LARC 

Número 24 

412.24 2.1 3 Número d'IVE derivades a les clíniques privades. Pacients atesos 3.500 

412.28 9.1 9 

Implementar i avaluar el protocol de col·laboració i 
coordinació de la xarxa d'atenció a dones víctimes 
de violència de gènere de la CIPI i la xarxa de salut 
mental i de conductes addictives de la CSUSP. 

Dicotòmic Si/No 

412.28 9.1 13 
Incorporació de la perspectiva de gènere en els 
protocols, programes, etc. 

Dicotòmic Si/No 

412.28 11.1 2 
Aplicació de l'acord de derivació preferent entre 
recursos de la CIPI i la CSUSP 

Dicotòmic Si/No 

412.28 18.1 4 
Programació de cursos de salut mental i violència 
de gènere 

Número/Província 1 

413.10 2.1 2 
Cobertura del programa de Promoció de la salut en 
l'embaràs, part i puerperi (percentatge sobre 
població diana) 

Percentatge 60 

413.10 3.1 2 
Cobertura del garbellament per a la prevenció de la 
violència de gènere. 

Dones garbellades 95.000 
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5.7. SECCIÓ 11, CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I 

TREBALL 

 

FINALITAT 

 

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament 

del Consell al qual correspon l'exercici de les competències en matèria d'economia sostenible, 

foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional ocupacional i contínua, 

intermediació en el mercat laboral, treball, indústria, energia, mineria, sectors productius, 

comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania, consum, i 

investigació i innovació tecnològica, i que exerceix les competències que legalment té atribuïdes 

a aquests efectes. 

 

Adscrit a la Conselleria està l'ens de dret públic: Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

(IVACE), presidit per la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball. Li correspon la gestió de la política industrial de la Generalitat i el 

suport a les empreses, en matèria d'innovació, emprenedoria, internacionalització i captació 

d'inversió, disseny i desenvolupament de mesures de finançament del sector privat que no 

afecten el marc d'actuació atribuït a l'IVF, sense perjudici dels convenis de col·laboració i la resta 

d'acords que s'instrumenten entre aquest i l'IVACE, així com la promoció d'enclavaments 

tecnològics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, 

vehicles i empreses i el foment de l'estalvi, l'eficiència energètica i les fonts d'energia renovables, 

així com la gestió de la política energètica de la Generalitat. 

 

A través de la Secretaria Autonòmica d'Ocupació s'enquadren els organismes autònoms: Servei 

Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) i Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

(INVASSAT). 

 

El SERVEF té a càrrec seu l'impuls i execució de la política de la Generalitat Valenciana en matèria 

d'intermediació en el mercat de treball i d'orientació laboral, i les polítiques actives d'ocupació 

i de formació professional. 

 

L'INVASSAT té com a objectius la consolidació de les xifres assolides de sinistralitat laboral a la 

Comunitat Valenciana aproximant-les a ràtios de la UE, promoure i impulsar el compliment de 

la Llei de prevenció de riscos laborals a la Comunitat Valenciana, millorar el coneixement de la 
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prevenció de riscos laborals i de l'organisme cientificotècnic de la Generalitat (INVASSAT) a la 

Comunitat Valenciana, facilitar l'acció preventiva en les empreses a través d'accions 

d'assessorament i assistència tècnica. Dur a terme les funcions i competències que la Llei 2/2004 

atribueix a l'INVASSAT. 

 

Amb caràcter general, és objectiu de la Conselleria, i per tant dels òrgans que la integren, facilitar 

la igualtat efectiva entre dones i homes, en els respectius àmbits competencials que tenen 

assignats. 

 

En compliment de la normativa en matèria d'igualtat i atenent el principi d'igualtat efectiva entre 

dones i homes, s'inclouen clàusules de responsabilitat social en matèria de gènere i criteris de 

solvència tècnica i professionals en els contractes que realitza la Conselleria; criteris socials en 

les bases d'ajudes i subvencions que convoca i es fomenta la comunicació en igualtat per mitjà 

de la utilització d'un llenguatge no sexista i inclusiu en els textos administratius.  

 

SITUACIÓ DE PARTIDA 

 

La xifra de participació de les dones en l'àmbit laboral i empresarial és prou més baixa que la 

dels homes. La consecució d'un lloc de treball sol ser més costós per a una dona que per a un 

home, com a conseqüència del difícil equilibri de la vida personal-vida professional, l'impacte de 

la maternitat en la carrera professional, així com menys accés igualitari a les oportunitats 

professionals, entre d'altres factors.  

Encara que la situació del mercat laboral valencià ha millorat en els últims anys, amb una 

reducció de 300.000 persones aturades des de l'inici de 2013 fins a l'últim trimestre de 2017, 

hem de ser conscients que les dades d'atur encara són molt elevades i hi ha, a hores d'ara, més 

de 400.000 valencians i valencianes aturats, i amb una taxa d'atur del 17,13 %. Amb dades de 

2017: 

 

• La taxa d'activitat femenina, situada en el 53,8 %, està més d'onze punts per davall de 

la masculina (65,1 %). 

• Més de la meitat de les persones aturades són dones. De les 410.000 persones aturades 

a la Comunitat Valenciana, un total de 216.100 són dones, cosa que suposa un 52,7 % 

del total. 

• La taxa d'atur femenina és del 19,1 %, més de quatre punts per damunt de la taxa d'atur 

masculina (14,8 %).  
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• La precarietat laboral està més accentuada entre les dones que entre els homes: 

• La taxa de temporalitat és més alta en les dones (31,2 %) que en la dels homes (30,2 %). 

o La major part de les dones treballen en el sector serveis, on es concentra el 87 % de 

tota l'ocupació femenina. 

o L'ocupació a temps parcial de les dones representa el 27,5 % de l'ocupació total 

femenina. En canvi, l'ocupació a temps parcial dels homes només representa el 9 % 

de l'ocupació total masculina. 

 

• Major importància de la formació acadèmica en la dona que en l'home. Més del 44 % 

de les ocupades tenen estudis superiors, mentre que aquest percentatge entre els 

homes baixa fins al 33,7 %. 

 

Finalment, cal destacar també la pitjor situació de la dona respecte als guanys mitjans anuals en 

comparació amb els dels homes. Les últimes xifres de l'INE corresponents a l'any 2015 

reflecteixen que els guanys mitjans anuals de l'home són un 25,5 % superiors als de la dona. Per 

a poder guanyar el mateix que guanya un home en un any, una dona ha de treballar un any, 

quatre mesos i cinc dies. 

(Font de les dades: INE: EPA 4t trimestre 2017, SEPE i SS: desembre 2017) 

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ DESTACADES I LA SEUA RELLEVÀNCIA EN MATÈRIA DE GÈNERE 

 

En el seu compromís amb la política en matèria d'igualtat i equitat de gènere, la Conselleria 

promou el principi d'igualtat de tracte i oportunitats en el conjunt de les accions que 

desenvolupa. 

 

En compliment de la normativa en matèria d'igualtat i atenent el principi d'igualtat efectiva entre 

dones i homes, s'inclouen clàusules de responsabilitat social en matèria de gènere i criteris de 

solvència tècnica i professionals en els contractes que realitza la Conselleria, així com criteris 

socials en les bases d'ajudes i subvencions que convoca. 

 

Des de la creació de la Unitat d'Igualtat es treballa en la correcció de textos sobre llenguatge 

inclusiu i assessorament d'informes d'impacte de gènere, al mateix temps que es fan 

recomanacions per a incloure clàusules de responsabilitat social i criteris socials en les bases 

d'ajudes i subvencions. 
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Afortunadament, s'observa un increment de la dinàmica d'enviar a la unitat els textos per a la 

revisió i assessorament pel que fa a impacte. 

 

La utilització d'un llenguatge no sexista i inclusiu és cada vegada més present en l'àmbit de la 

Conselleria amb l'elaboració de la guia Claus per a un ús inclusiu del llenguatge i la realització 

d'accions formatives. 

 

Entre les actuacions en formació que s'han dut a terme en matèria de gènere, estan els cursos 

realitzats oberts al personal de la Conselleria: 

 

• Curs de llenguatge no sexista i inclusiu. 

• Jornada d'avaluació prèvia d'impacte en funció de gènere.  

• Jornada de pressupostos amb enfocament de gènere. 

• Jornada formativa d'ús d'un llenguatge inclusiu en les comunicacions. Es va fer un primer 

mòdul a València amb una bona acceptació i valoració per part de les aproximadament 

40 persones de la Conselleria que hi van assistir. Durant la tardor d'aquest 2018 es 

repetirà aquesta jornada formativa a les seus territorials de Castelló i Alacant. 

 

Pel que fa a les polítiques de la Conselleria es fa un esforç d'aplicació de la perspectiva de gènere 

a través dels programes pressupostaris i de l'elaboració del pressupost. La perspectiva d'igualtat 

de gènere està present en la formulació i elaboració, així com en l'execució i seguiment. 

 

La concreció d'aquesta estratègia es configura amb les accions que s'indiquen a continuació 

desglossades en els programes de la Conselleria i els seus ens dependents. 

 

Programa 721.10, Direcció i serveis generals, té com a objectius bàsics l'assistència i 

assessorament als òrgans superiors i directius, la racionalització dels procediments, el suport 

tècnic i administratiu per a facilitar el compliment dels objectius de la resta de programes de la 

Conselleria, garantir l'existència d'una competència eficient en els mercats i promoure una 

millora en la regulació i actuació de les autoritats respecte a les condicions d'accés i exercici de 

l'activitat econòmica, a més de promoure el principi d'igualtat, de tracte i d'oportunitats en el 

conjunt de les polítiques de la Conselleria. 

 

 



 

201 

 

La Unitat d'Igualtat, adscrita a aquest programa, en l'àmbit de competències de la Conselleria, 

vetlarà per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes. Així mateix, farà el 

seguiment, l'avaluació del desenvolupament i el grau de compliment de la normativa vigent en 

matèria d'igualtat entre dones i homes, incorporant la transversalitat de gènere en les polítiques 

públiques de la Conselleria, fomentant la igualtat en l'àmbit de la contractació i impulsant la 

comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu en els textos 

administratius. 

 

Programa 315.10, Condicions de treball i administració de les relacions laborals, de la Direcció 

General de Treball i Benestar Laboral, d'acord amb la funció de control i supervisió dels convenis 

col·lectius, fomenta l'elaboració de plans d'igualtat en empreses de més de 50 treballadors, com 

a instrument efectiu per garantir l'aplicació pràctica de les polítiques d'igualtat en les empreses. 

A més, en exercici de les seues funcions de coordinació de l'actuació de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, s'actua, de conformitat amb la planificació de l'activitat inspectora, en aquelles 

qüestions en què es puga lesionar la igualtat efectiva de dones i homes en la relació laboral, de 

forma específica en matèria salarial i en l'àmbit de la inclusió de clàusules discriminatòries en 

els convenis col·lectius. 

 

La desigualtat es manifesta, tant en la negociació col·lectiva com en l'accés a la relació laboral i 

durant la mateixa, per la discriminació en el lloc de treball, les situacions d'assetjament o la 

bretxa salarial. 

 

No s'ha d'oblidar la discriminació existent per les dificultats de la conciliació de la vida familiar o 

personal i la laboral. En aquest punt intervenen factors que de forma directa la impedeixen 

(regulació d'horaris). De forma indirecta és un factor gens menyspreable la pràctica del 

«presentisme». 

 

Les línies d'actuació per a assolir els objectius passen per: 

• la realització de les accions pertinents, en coordinació amb les altres institucions 

competents, en la lluita contra tot tipus de discriminació en l'àmbit de les relacions 

laborals, i, en general, per a la millora de les condicions sociolaborals de les persones 

treballadores de la Comunitat Valenciana.  

• A través de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la vigilància i el control del 

compliment de la legislació laboral i el compliment de les disposicions sobre igualtat 
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efectiva en l'àmbit de les relacions laborals, així com l'erradicació de l'assetjament 

sexual, moral i psicològic o qualsevol altra forma de discriminació en la relació laboral. 

 

Igualment importants són les campanyes sobre prevenció de riscos laborals, cursos, jornades, 

seminaris, etc., així com programar i executar les accions necessàries per a la difusió de normes, 

treballs i guies pràctiques sobre seguretat, salut laboral i organitzacions saludables, a través de 

L'INVASSAT i la resta d'òrgans competents. 

Programa 322.55, Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social: l’objectiu 

és el foment, desenvolupament i consolidació de l’economia social amb actuacions conduents a 

la creació de cooperatives i societats laborals, com a motors d'activitat i ocupació i 

d'empoderament de les persones sòcies i socis treballadores de les dites empreses, així com el 

desenvolupament de programes de foment de l’emprenedoria amb el fi de promoure l'esperit 

emprenedor i l'activitat empresarial de les dones. 

 

En el cas de l’economia social, es pretén afavorir la incorporació de les dones com a sòcies 

treballadores i la seua plena participació en els òrgans directius d’aquestes, reforçant les 

subvencions per a la incorporació de les dones com a sòcies en cooperatives i societats laborals. 

S’inclourà una valoració extra en les sol·licituds quan més del 40 % dels càrrecs dels òrgans 

socials corresponguen a dones i quan la directora o gerent de l’empresa siga dona. 

 

Programa 615.10, Planificació i previsió econòmica: dirigit, principalment, a la planificació 

econòmica de la Comunitat Valenciana, amb l’objecte d’establir les bases d’un model econòmic 

articulat sobre la base de la sostenibilitat, tant en l’esfera social com econòmica i 

mediambiental. El programa també inclou, entre els seus objectius bàsics, la promoció de 

l’economia sostenible i de l’economia del bé comú, així com l’elaboració i difusió d’informació 

econòmica sobre la situació de la Comunitat Valenciana i les seues perspectives. 

 

En 2018 es va publicar en la pàgina web de la conselleria l’Estudi sobre desigualtat, bretxa salarial 

i de gènere a la Comunitat Valenciana, que permet conéixer en profunditat la situació actual de 

la distribució salarial en la Comunitat i identificar i analitzar la bretxa salarial de gènere existent.  

 

A més, impulsar el desenvolupament d’accions positives en les empreses és un dels objectius a 

aconseguir, a través de la convocatòria d’ajudes destinades a finançar la realització de memòries 

de sostenibilitat per part de les pimes. 
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Amb la finalitat de fomentar l’economia feminista, s’ha posat en marxa un conveni per a 

contribuir al funcionament de la Càtedra d’Economia Feminista, mitjançant conveni amb la 

Universitat de València, aprovat pel Consell amb data 09/06/2017 i signat amb data 27/06/2017, 

orientada al coneixement i difusió de l'economia feminista, a través d'activitats formatives, 

culturals i d'investigació.  

 

Programa 551.10, Elaboració i difusió estadística, orientat a elaborar el disseny i l’execució 

d’estadístiques econòmiques, demogràfiques i socials assignades en el Pla valencià d’estadística 

vigent, així com a l’elaboració i difusió d’obres de recopilació i divulgació estadística i dur a terme 

el manteniment del Banc de Dades Territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

La transversalitat de gènere forma part dels resultats de les estadístiques que s’elaboren amb 

l’objectiu d’incloure la perspectiva de gènere en les estadístiques elaborades per la Subdirecció 

General d’Estadística que preveuen dades de persones.  

 

Es treballa en l’actualització de l’apartat de gènere dels Indicadors Socials de la Comunitat 

Valenciana: demografia, poder i presa de decisions, educació, ocupació, salut i hàbits de vida, 

delinqüència, violència de gènere i justícia, exclusió social, ciència i tecnologia, i qualitat de vida. 

 

 

Programa 443.10, Protecció de persones consumidores i qualitat de béns i serveis, per a 

garantir un elevat nivell de protecció i promoció dels drets i interessos de les persones 

consumidores i usuàries, davant la complexitat i dinamisme de les relacions de consum i la 

diversificació i especialització dels productes i serveis presents en el mercat. 

 

Dins d’aquesta tasca s’identifica un objectiu amb rellevància en matèria d’igualtat entre dones i 

homes com és vetlar per la salut i seguretat de les persones consumidores, així com pel respecte 

dels seus interessos econòmics i socials i per la igualtat en la protecció dels seus drets. 

  

Una de les línies per aconseguir aquest objectiu és la prevenció, vigilància i control del 

compliment de la normativa en matèria de consum i l’aplicació de les mesures correctores i 

sancionadores a les conductes contràries a aquesta normativa. Una altra línia és l’impuls de 

l’actuació inspectora i potenciar les accions de programació i coordinació interadministrativa en 

la realització de campanyes de control de mercat. Durant l’any 2017 s’han presentat un total de 
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2 denúncies en matèria de publicitat sexista i s’ha tramitat 1 expedient sancionador pel mateix 

motiu. 

 

Programa 761.10, Ordenació i promoció comercial, treballa per a desenvolupar un model 

comercial de proximitat eficient i modern al servei de les persones consumidores, que actue 

com a factor de reequilibri territorial, potenciant la funcionalitat dels espais comercials urbans, 

que garantisca un proveïment de qualitat, independentment de la grandària o posició del lloc 

on es residisca. 

Busca incrementar la potencialitat de l'empresa a través de la utilització sistemàtica de la 

innovació i els intangibles, apostant per la inversió en talent i la millora de la qualificació de les 

persones comerciants com a eina de competitivitat. 

 

Atenent que el sector de la distribució comercial és intensiu en mà d’obra, majoritàriament 

femenina (de cada 10 persones treballadores al comerç detallista, sis són dones), aquest tipus 

de comerç és una porta d’entrada al mercat laboral, especialment pel col·lectiu de les dones. 

Les dades de l’EPA de 2016 per al territori estatal situen el comerç al detall, excepte vehicles de 

motor i motocicletes, entre les deu ocupacions amb major percentatge de participació 

femenina. 

 

Entre els seus objectius en matèria de gènere està el de generar un ecosistema favorable a 

l’emprenedoria en el comerç afavorint l’ocupació de dones autònomes o autònomes 

col·laboradores en les empreses i agrupacions del sector comercial. També treballa en 

l’establiment de models i pautes d’actuació responsable i de qualitat en el comerç. En les ajudes 

sol·licitades es valorarà disposar de: plans d’igualtat i acreditació d’haver presentat l’informe 

anual d’avaluació de resultats; de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria 

d’Igualtat d’Oportunitats; Protocol vigent per a l’erradicació de l’assetjament sexual, moral 

psicològic; Protocol vigent per a l’eradicació de situacions de violència de gènere. Així mateix, 

ordena el sector artesà i comercial ajudant a persones emprenedores a incorporar-s’hi.  

 

Es podria interpretar que el sector comercial, amb una ocupació altament feminitzada, ja és en 

si mateix una palanca d’igualtat de gènere, atesa la importància de les dones tant com a 

treballadores com a empresàries. 

 

SERVEF. Les polítiques d’ocupació, formació i inserció laboral estan desenvolupades en els 

programes del SERVEF amb una alta rellevància en impacte de gènere: 
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Programa 322.51, Foment d'ocupació: promou la igualtat de gènere de les persones 

desocupades. Les actuacions tenen un impacte de gènere positiu en les dones desocupades i 

afavoreixen la seua inserció laboral.  

 

D'acord amb les últimes estadístiques de desocupació corresponents al mes de febrer de 2018, 

figuren inscrites en els centres SERVEF d'Ocupació un total de 392.794 persones, de les quals 

231.416 (el 58,91 %) són dones. 

 

El programa de Foment d’ocupació té com a objectius afavorir l'accés a l'ocupació de col·lectius 

de difícil inserció: dones, joves, desocupats de llarga duració, majors de 45 anys, i afavorir 

l'ocupació de qualitat. 

 

Afavorir i incrementar la presència de dones en el mercat de treball, aplicant polítiques actives 

d’ocupació amb perspectiva de gènere. Del total de 268 contractes subvencionats, 109 han sigut 

per a dones, xifra que es pretén augmentar a 129 per l’any 2019. 

 

Millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades amb més dificultats d'inserció, per mitjà de 

l'adquisició d'experiència laboral. D’un total de 2.486 treballadors subvencionats, 754 eren 

dones. 

 

Pel que fa a les subvencions destinades a la contractació de persones joves per entitats locals, 

en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i al Pla d’ocupació jove, en la convocatòria 

de les subvencions, s’han tingut en compte, per a la seua valoració, criteris de promoció del 

principi d’igualtat, com són les accions positives a favor de les dones i intensificació de les ajudes 

per a contractacions en el cas de treballadores, així com en el cas de ser dona víctima de la 

violència de gènere o domèstica.  

 

Quant al Programa Ocupació pública i desenvolupament local, s’han tingut en compte els criteris 

de selecció següents: Acció positiva a favor de les dones,  (3 punts) ; dona víctima de la violència 

de gènere o domèstica, acreditada mitjançant resolució judicial o informe dels serveis socials 

públics, (10 punts). 

 

Programa 322.52, Formació i qualificació professional, l’objectiu és actuar sobre la formació de 

les persones ocupades i desocupades. L’increment de l’import de les línies que desenvolupen el 
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programa preveu augmentar el nombre de persones ateses i promoure la participació efectiva 

de les dones en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació, i fomentar la seua presència 

en els sectors en què estan infrarepresentades. 

 

En la convocatòria de les subvencions s’ha tingut en compte per a la seua valoració, criteris de 

promoció del principi d’igualtat, fomentant la incorporació de la dona al mercat de treball i la 

seua formació, valorant accions positives per fer efectiva la igualtat i prioritzant en la selecció 

de l’alumnat, la participació de les dones, especialment les víctimes de violència de gènere, així 

com les incloses en col·lectius amb especial dificultat (diversitat funcional, risc d’exclusió social). 

Amb aquestes línies es pretén també fomentar la presència de les dones en formació per als 

sectors en els quals estan infrarepresentades.  

 

Concretament, quant al Programa mixt d’ocupació-formació garantia juvenil, amb el fi de 

millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de la joventut desocupada menor 

de trenta anys, per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, 

durant l’any 2017 van participar en els projectes “T’Avalem” en desplegament del programa un 

total de 1.207 persones de les quals 507 són dones, un percentatge de participació femenina 

d’un 42 %. 

 

Quant al programa Ocupació i formació per a reinserció de desocupats per mitjà de formació en 

alternança amb la pràctica professional en activitats d'interés publicosocial i accions incloses en 

les mesures d'impuls de l'economia valenciana, en l’exercici 2017 van participar en els tallers 

d’Ocupació un total de 2.352 persones, 1.211 dones que representen un 51,49 % de participació 

femenina. 

 

Pel que fa als plans de formació dirigits preferentment a persones ocupades, en l’any 2017 van 

participar un total de 15.939 persones, 8.120 dones, la qual cosa suposa un percentatge de 

participació femenina del 50,94 %. 

 

Respecte de la formació professional per a l’ocupació, en les accions formatives van participar 

en l’any 2017 un total de 24.345 persones, 11.287 dones, la qual cosa suposa un percentatge 

del 46,36 % del total. 

 

Per concloure, en el programa de formació en alternança amb la pràctica professional en 

activitats d'interés publicosocial, i accions incloses en les mesures d'impuls de l'economia 
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valenciana, per a col·lectius amb necessitats d'inserció laboral, van participar en 2017 un total 

de 368 persones de les quals 221 són dones, la qual cosa suposa un percentatge de dones del 

60,05 % sobre el total. 

 

Programa 322.54, Inserció laboral, ofereix serveis d’orientació laboral i intermediació laboral 

amb la finalitat d’afavorir l’ocupabilitat de les persones inscrites en els centres SERVEF 

d’Ocupació. A través de l’exercici d’aquests serveis, realitzats tant amb mitjans propis com amb 

la col·laboració d’entitats, s’augmenta l’eficàcia de les polítiques d’ocupació de la Generalitat, 

garantint la gestió territorialitzada i pròxima a la ciutadania. 

 

Amb dades de 2017, el percentatge de dones en desocupació és major al dels homes, variant 

segons siguen joves menors de 30 anys (52,98 % dones) o majors de la dita edat (59,71% dones). 

La situació de desocupació és major a la dels homes a causa dels obstacles que els impedeixen 

integrar-se en el mercat de treball en condicions d’igualtat com pot ser la maternitat i les 

conseqüències d’aquesta en el mercat laboral. 

 

El nombre de persones majors de 30 anys que han rebut accions d’orientació realitzades en els 

centres SERVEF d’Ocupació ha sigut de 350.604 de les quals 206.896 eren dones. 

 

Les persones menors de 30 anys que han rebut accions d’orientació en els centres SERVEF han 

sigut 61.313 i d’entre aquestes 32.430 eren dones. 

 

L’impacte de gènere és positiu en tenir com a objectiu aconseguir la reducció de la bretxa de 

gènere en tots els col·lectius i grups d’edat. Es considera una millora més ràpida en les persones 

menors de 30 anys tenint en compte una menor bretxa en les persones joves, i progressivament 

en la resta d’edats. 

 

Cal destacar les accions d’orientació per a persones desocupades de llarga durada. En la 

convocatòria de subvencions s’estableix que per a la igualtat efectiva de dones i homes, i 

buscant corregir la bretxa de gènere existent en l’actualitat entre persones desocupades de 

llarga duració, tant el SERVEF, en la remissió a l’entitat de les persones desocupades, com les 

entitats beneficiàries, en la captació i selecció d’aquestes, han de vetlar perquè el nombre de 

dones participants en els itineraris siga superior en un 5 %, com a mínim, al nombre d’homes 

que reben el servei, excepte justificació suficientment raonada de la impossibilitat. Com a criteri 

de valoració s’estableix disposar d’un pla de conciliació laboral, personal i familiar. 
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IVACE 

 

En el món empresarial l’activitat de les dones és inferior a la dels homes. Per a poder fer una 

valoració de la igualtat efectiva entre dones i homes en la concessió d’ajudes públiques per part 

de l’IVACE, s’han tingut en compte les dades de programes gestionats que inclogueren com a 

beneficiaris persones físiques, siguen particulars o autònoms: alguns programes d’energia i la 

formació en internacionalització. 

 

L’impacte de gènere es concreta en la possibilitat de promoure la incorporació en les bases 

reguladores de beques públiques i subvencions i en els plecs de contractació de clàusules socials 

en matèria d’igualtat de gènere, així com procurar la paritat de dones i homes com a criteri 

general en la composició d’òrgans col·legiats. 

 

INVASSAT 

 

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), juntament amb el departament 

de Turisme de la Generalitat, ha treballat en un estudi pioner a Espanya quant a les condicions 

laborals de les cambreres de pis als hotels. Aquest estudi s’ha presentat aquest juny de 2018. 

 

L'objectiu de l'informe ha sigut la comprovació de les condicions de treball, especialment de 

caràcter ergonòmic associades al lloc de treball de cambrera de pis del sector hoteler. En 

concret, s'han visitat 192 centres de treball que suposen un 42 % dels hotels de 3, 4 i 5 estreles 

a la Comunitat. 

 

A més, en virtut de l'Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació de l'Acord de 

legislatura de la mesa general de negociació del personal funcionari, estatutari i laboral de la 

Generalitat, de 9 de juny de 2016, i de la mesura 7.10 del II Pla d'igualtat de dones i homes de 

l'Administració de la Generalitat, s'han elaborat els protocols de prevenció i actuació davant 

l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat i en centres docents dependents de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que es va plasmar en la resolució conjunta 

de 18 de gener de 2018, de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció de l’INVASSAT, 

per la qual es disposa la publicació del Protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament 

laboral en l’Administració de la Generalitat. 

 

 

 



 

209 

 

PREVISIÓ DE RESULTATS PER A 2019 

 

L’objectiu és la gradual integració de la transversalitat del principi d'igualtat de tracte i 

oportunitats en l'adopció i execució de les disposicions normatives, contractació i en la definició 

i pressupost de polítiques públiques. 

 

Per açò, és fonamental aprofundir en l’adopció de la perspectiva de gènere en tots els 

procediments, normativa, actuacions i tràmits dels òrgans i organismes de la nostra conselleria, 

amb el fi d’aconseguir augmentar la sensibilització i visibilització de la realitat socioeconòmica 

diferencial en matèria d’igualtat entre dones i homes.  

 

En el cas de l’increment de la sensibilització, s’espera una millora progressiva i constant a través 

de la presa de consciència per part del personal. La formació en perspectiva de gènere és un 

dels objectius més immediats per part de la conselleria. 

 

En aquest sentit s’ha programat la realització de dos cursos de formació per al seu personal: 

 

• Curs de capacitació per a l’elaboració dels informes d’impacte de gènere. Dirigit a 

personal dels grups A1/2 i una durada de 25 hores. 

• Curs d’ús d’un llenguatge inclusiu en l’Administració pública. Dirigit al personal de tots 

els grups, amb una durada de 20 hores. 

 

Quant a la correcció de textos sobre llenguatge inclusiu i assessorament d’informes d’impacte 

de gènere s’espera assolir el cent per cent dels documents de la conselleria. 

 

LLISTAT D’OBJECTIUS I ACTUACIONS 

 

Programa 721.10. Direcció i serveis generals 

Objectiu 5.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

conselleria. 

Actuació 5.1.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la conselleria . 

Objectiu 5.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació. 
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Actuació 5.2.1 

 

 

Introduir clàusules d’igualtat entre els criteris d’adjudicació i execució dels 

contractes, d’acord amb la regulació de la incorporació de les clàusules de 

responsabilitat social. 

Objectiu 5.3 Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius. 

Actuació 5.3.1 

 

Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no sexista 

inclusiu en els textos administratius. 

 

Programa 551.10. Elaboració i difusió estadística 

Objectiu 1.3 Elaboració i difusió d’informació estadística oficial sobre una base 

científica, fiable, objectiva, imparcial, transparent, comparable i oportuna 

per al coneixement i anàlisi de la realitat demogràfica, socioeconòmica i 

cultural de la Comunitat Valenciana, així com per a la comparabilitat amb 

el seu entorn nacional i internacional. 

Actuació 1.3.1 Impuls de la producció estadística d’acord amb els objectius d’informació 

assignats a la DG en el vigent PVE i els seus programes anuals de 

desenvolupament, incorporant la perspectiva de gènere i minimitzant els 

recursos públics aplicats i l’impacte sobre els informadors. 

Actuació 1.3.5 Promoció i divulgació estadística. 

 

Programa 615.10. Planificació i previsió econòmica 

Objectiu 2.1 Promoció de l’economia sostenible, a través del finançament d’actuacions 

de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de 

l’economia del bé comú i de l’economia feminista. 

Actuació 2.1.2 Convenis per a la realització de les actuacions relacionades amb el 

funcionament de la Càtedra d’Economia del Bé Comú, de la Càtedra 

d’Empresa i Humanisme, de la Càtedra d’Economia Feminista, de la Càtedra 

Interuniversitària d’Economia Blava, de la Càtedra d’Economia Valenciana, 

per a la promoció d’actuacions d’assessorament empresarial a 

l’emprenedoria. 

 

Progama 322.55. Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social  

Objectiu 6.2 Creació, desenvolupament i consolidació d’empreses d’Economia Social a 

la Comunitat Valenciana. 
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Actuació 6.2.4 Foment de l’ocupació per a persones sòcies en cooperatives i societats 

laborals valencianes. 

 

Programa 315.10. Condicions de treball i administració de les relacions laborals 

Objectiu 1.1 Administració de les relacions laborals, corregint i afavorint la supressió de 

segregacions i discriminacions en l'àmbit laboral i revaloració en el treball 

de la dona i altres col·lectius amb dificultats d'inserció sociolaboral. 

Actuació 1.1.1 Realitzar les accions pertinents en coordinació amb les altres institucions 

competents en la lluita contra qualsevol tipus de discriminació en l'àmbit de 

les relacions laborals i, en general, per a la millora de les condicions 

sociolaborals de les treballadores i treballadors de la Comunitat Valenciana. 

Objectiu 2.1 Planificació i verificació, en el seu àmbit funcional, en coordinació amb el 

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, de l'actuació de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social. 

Actuació 2.1.2 Vigilància i control del compliment de la legislació laboral en els centres de 

treball, a través de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Objectiu 2.2 Seguiment i intervenció en situacions d'assetjament sexual, moral, 

psicològic i la resta de pràctiques discriminatòries en les relacions de 

treball en la Comunitat Valenciana. 

Actuació 2.2.1 Vigilar mitjançant la Inspecció de Treball i Seguretat Social el compliment de 

les disposicions sobre igualtat efectiva en l'àmbit de les relacions laborals, 

així com l'eradicació de l'assetjament sexual, moral i psicològic o qualsevol 

altra forma de discriminació en la relació laboral. 

Objectiu 2.3 Vetlar pel benestar laboral de les treballadores i treballadors de la 

Comunitat Valenciana, incloent-hi, en el seu cas, la perspectiva de gènere.  

Actuació 2.3.1 Definir actuacions sobre les polítiques sobre Benestar laboral de les 

treballadores i treballadors de la Comunitat Valenciana, vetlar per la 

conciliació de la vida laboral i familiar i el compliment de les disposicions 

sobre horaris i temps lliure, incloent-hi, en el seu cas, la perspectiva de 

gènere. 

Objectiu 4.2 Vetlar per la protecció de les treballadores i treballadors, així com per la 

seua seguretat i salut en el treball, tant davant de riscos genèrics com 

específics, tant en el sector privat com en el sector públic, incloent-hi, en 
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el seu cas, la perspectiva de gènere i el foment d'actuacions en aquest 

sentit. 

Actuació 4.2.1 Vetlar per la protecció de les treballadores i treballadors, així com per la seua 

seguretat i salut en el treball, tant davant de riscos genèrics com específics, 

tant en el sector privat com en el sector públic, incloent-hi, en el seu cas, la 

perspectiva de gènere i el foment d'actuacions en aquest sentit. 

 

Programa 761.10. Ordenació i promoció comercial  

Objectiu 4.1 Establir models i pautes d’actuació responsable i de qualitat en el comerç. 

Actuació 4.1.3 Fomentar la implantació de plans d’igualtat. 

Actuació 4.1.4 Incentivar l’accés de les empreses comercials als certificats distintius o 

reconeixement empresarial en matèria d’igualtat d’oportunitats entre 

homes i dones emés per una administració pública. 

Actuació 4.1.5 Fomentar la implantació de protocols per a l’eradicació de l’assetjament 

sexual, moral o psicològic a l’àmbit laboral. 

Actuació 4.1.6 Fomentar la implantació de protocols per a l’eradicació de les situacions de 

violència de gènere. 

 

Programa 762.10. Comerç exterior  

Objectiu 3.1 Millorar els recursos humans especialitzats en internacionalització en les 

empreses de la Comunitat Valenciana.  

Actuació 3.1.1 Fomentar la contractació de personal especialitzat per al desenvolupament 

del pla de promoció internacional de l’empresa. 

 

Programa 443.10. Protecció dels consumidors i qualitat de béns i serveis 

Objectiu 1.1 Vetlar per la salut i seguretat de les persones consumidores, així com pel 

respecte dels seus interessos econòmics i socials i per la igualtat en la 

protecció dels seus drets. 

Actuació 1.1.1 Prevenció, vigilància i control del compliment de la normativa en matèria de 

consum i publicitat sexista, així com l’aplicació de les mesures correctores i 

sancionadores a les conductes contràries a la dita normativa. 
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Programa 322.51. Foment de l’ocupació  (SERVEF) 

Objectiu 1.1 Afavorir l’accés a l’ocupació de col·lectius de difícil inserció: dones, joves, 

desocupats de llarga durada, majors de 45 anys i afavorir l’ocupació de 

qualitat. 

Actuació 1.1.1 Subvencionar la contractació de col·lectius de difícil inserció laboral. 

Actuació 1.1.2 Donar suport a l'estabilitat laboral i a la millora en les condicions laborals 

dels col·lectius que pateixen la precarietat del mercat de treball. 

Objectiu 1.2 Afavorir i incrementar la presència de dones en el mercat de treball. 

Actuació 1.2.1 Aplicar les polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere. 

Objectiu 1.3 Millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades amb més dificultats 

d'inserció, per mitjà de l'adquisició d'experiència laboral. 

Actuació 1.3.1 Col·laboració amb corporacions locals per a la contractació de persones 

desocupades a fi que realitzen obres o servicis d'interés general o social. 

Objectiu 2.1 Promoure la incorporació de joves al mercat de treball, en especial dels 

que no tenen experiència laboral. 

Actuació 2.1.1 Facilitar oportunitats d'ocupació als joves. 

Objectiu 3.1 Donar suport a la inserció i al manteniment en el mercat de treball de les 

persones amb diversitat funcional o malaltia mental i de les persones en 

situació o risc d'exclusió social. 

Actuació 3.1.1 Donar suport a l'accés al mercat laboral de les persones desocupades amb 

diversitat funcional per mitjà de fórmules d'ocupació protegida com ara els 

centres especials d'Ocupació i afavorir el seu trànsit al mercat laboral 

ordinari per mitjà dels enclavaments laborals, ocupació amb suport i 

projectes d'inserció a través dels CEE+I. 

Actuació 3.1.2 Donar suport a l'accés al mercat laboral ordinari dels desocupats amb 

diversitat funcional o malaltia mental, fomentant la contractació indefinida 

i temporal, així com la transformació de contractes temporals en indefinits. 

Actuació 3.1.3 Donar suport a la creació i manteniment de les empreses d'inserció i donar 

suport a empreses ordinàries que contracten persones desocupades 

procedents d'empreses d'inserció. 

Objectiu 4.1 Suport a iniciatives empresarials innovadores amb potencial de creació 

d'ocupació. 

Actuació 4.1.1 Suport a empreses innovadores. 
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Objectiu 5.1 Actuació diferencial sobre el territori; elaboració d'estratègies adaptades a 

les necessitats de l'àmbit local d'actuació; foment del desenvolupament 

local i acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local. 

Actuació 5.1.1 Potenciar la xarxa d'agents d'ocupació i desenvolupament local. 

Actuació 5.1.2 Donar suport als acords territorials en matèria d'ocupació i 

desenvolupament local. 

 

Programa 322.52. Formació i qualificació professional (SERVEF) 

Objectiu 1.1 Oferir, tant a persones ocupades com desocupades, una formació que les 

capacite per a l’acompliment qualificat de les professions i l’accés a 

l’ocupació, adequant els programes formatius a les necessitats del teixit 

empresarial valencià. 

Actuació 1.1.1 Accions de formació dirigides prioritàriament a persones ocupades. 

Actuació 1.1.2 Accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades. 

Objectiu 1.2 Permetre compatibilitzar la formació amb les pràctiques professionals en el 

lloc de treball, a través de la formació en alternança amb el treball. 

Actuació 1.2.1 Programes públics d’ocupació-formació. 

Objectiu 1.3 Facilitar i promoure l’assistència dels alumnes a les accions formatives. 

Actuació 1.3.1 Ajudes per a l’alumnat que participe en accions formatives dirigides 

prioritàriament a persones treballadores desocupades. 

Objectiu 2.1 Millorar la qualificació professional de les persones joves, tant de les 

inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) com de la resta 

dels joves en el marc del Pla avalem joves. 

Actuació 2.1.1 Accions formatives dirigides a joves a través de programes formatius: 

- dirigits a l’obtenció de certificats de professionalitat o mòduls de certificats 

de professionalitat de nivell 1, 2 i 3 de qualificació, així com l’impuls en el 

coneixement d’idiomes o la millora de la qualificació en eines tecnològiques 

per als que tinguen mancances en competències bàsiques i/o transversals. 

- d’alternança amb l’ocupació. 

Objectiu 3.1 Millorar la qualificació professional i la inserció professional de les 

persones amb especials dificultats d’inserció en el món laboral. 

Actuació 3.1.1 Programes públics d’ocupació i formació dirigits a millorar la qualificació 

professional i la inserció professional de les persones amb especials 

dificultats d’inserció en el món laboral. 
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Programa 322.54. Inserció laboral (SERVEF) 

Objectiu 1.1 Eliminar les dificultats que puguen afectar la interrelació dels agents 

implicats al mercat de treball, entenent-se com a tals les persones 

demandants d'ocupació i les persones empresàries. 

Actuació 1.1.1 Afavorir la utilització de les instal·lacions dels centres SERVEF per a la 

selecció de persones demandants d'ocupació i per a qualssevol altres accions 

que puguen millorar les seues possibilitats d'accés a l'ocupació. 

Objectiu 1.3 Millorar el nivell d’intermediació del SERVEF, amb procediments àgils i 

eficaços, que incidisquen directament en la selecció de demandants i la 

gestió d’ofertes d’ocupació. 

Actuació 1.3.1 Ampliació i millora dels mitjans de comunicació amb empreses i personal 

treballador, fonamentalment a través d'Internet, mitjançant l'aplicació 

GVAJOBS. 

Objectiu 2.1 Oferir serveis d’orientació professional personalitzats que potencien el 

coneixement dels treballadors sobre les seues habilitats, coneixements i 

capacitats, que poden contribuir a millorar les seues possibilitats 

d’ocupació i autoocupació, així com un major coneixement de les 

necessitats del mercat de treball. 

Actuació 2.1.1 Utilitzar la dotació de fons de la conselleria i fons externs, tant estatals com 

comunitaris, per a desenvolupar programes d’orientació professional, tant 

en els centres SERVEF d’ocupació com amb entitats col·laboradores, dirigits 

tant a persones joves, a desocupats de llarga duració, a col·lectius específics 

com a persones desocupades en general. 

Objectiu 2.2 Afavorir l’empleabilitat dels col·lectius de persones amb especial dificultat 

d’inserció, per mitjà de la millora dels serveis prestats amb mitjans propis 

i per mitjà de la col·laboració entre els agents que intervenen en la 

intermediació laboral. 

Actuació 2.2.2 Promoure la col·laboració d’entitats públiques i/o privades per a l’atenció a 

col·lectius amb dificultat o amb risc d’exclusió, per a la realització 

d’actuacions integrals d’orientació laboral. 
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IVACE 

Objectiu 5.1 Millora de la intensitat energètica final mesurada com la quantitat 

d'energia consumida per a produir una unitat de PIB. Afavorir la 

introducció de tecnologies energèticament més eficients en les empreses, 

les persones treballadores autònomes que presten serveis públics del taxi, 

els ciutadans i administració pública. Fomentar la mobilitat sostenible, el 

desenvolupament del vehicle elèctric i la infraestructura de recàrrega 

associada. 

Actuació 5.1.1 Augment de la competitivitat industrial i empresarial per mitjà de la millora 

de l'eficiència energètica: incentius a la inversió i línies de finançament. 

Objectiu 5.2 

  

Incrementar la participació de les energies renovables en el consum 

d'energia final de la CV i en el mix de generació elèctrica. Augmentar la 

contribució de les energies renovables en el transport en línia amb els 

objectius marcats per la Unió Europea. Impulsar decididament 

l'autoconsum energètic. 

Actuació 5.2.1 Energies renovables: incentius a la inversió en matèria d'energies 

renovables, tant tèrmiques com elèctriques i biocarburants. 

Objectiu 8.1 

 

Donar suport a la formació de recursos humans especialitzats en la 

internacionalització. 

Actuació 8.1.1 Impulsar la formació teòrica i pràctica en internacionalització de joves de 

la CV. 

Actuació 8.1.2 Donar suport a la formació especialitzada en continguts 

d'internacionalització en col·laboració amb les universitats de la 

Comunitat. 

Objectiu 14.1 

  

Impulsar i fomentar l'elaboració i la implantació de plans d’igualtat en les 

empreses i altres entitats de la Comunitat Valenciana. 

Actuació 14.1.1 Incorporar en les bases reguladores de subvencions públiques, clàusules 

que fomenten la implantació de plans d’igualtat en les empreses. 

Objectiu 14.2 

 

Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació, així com en la gestió 

de subvencions i beques. 

Actuació 14.2.1 Incorporar als plecs de contractació, clàusules socials en matèria d'igualtat 

de gènere. 

Actuació 14.2.2 Incorporar en les bases reguladores de subvencions públiques, clàusules 

socials en matèria d'igualtat de gènere. 
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Objectiu 14.3 

 

Fomentar la utilització d’un llenguatge no sexista en l’àmbit 

administratiu. 

Actuació 14.3.1 Difondre instruccions i manuals per a facilitar la normalització del 

llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu. 

 

INVASSAT 

Objectiu 1 Potenciar un canvi cultural des de l'INVASSAT per mitjà de l'ús del 

llenguatge no sexista en tots els nostres documents i intervencions . 

Actuació 1.1 Potenciar la formació del personal de l'INVASSAT en l'ús del llenguatge no 

sexista. 

Actuació 1.2 Facilitar documents explicatius de l'ús de llenguatge no sexista. 

Objectiu 2 Ser coneixedors del Pla d'igualtat de la Generalitat. 

Actuació 2.1 Formar el personal de l'INVASSAT. 

Objectiu 3 Introduir la clàusula de preferència per part de l'INVASSAT, en les 

licitacions de contractes administratius, segons l’article 46 de la Llei 

9/2003. 

Actuació 3.1 Introduir la clàusula de preferència per part de l'INVASSAT.  

Objectiu 4 Intentar, en la mesura que siga possible, que hi haja paritat en la 

participació d'actes organitzats per l'INVASSAT (jornades, congressos, 

cursos, etc.). 

Actuació 4.1  

Objectiu 5 Desagregació de dades per sexes en totes les estadístiques i 

investigacions que es duguen a terme en aquest Institut. S'aprofundirà 

en l'estudi i investigació sobre la realitat social des d'una perspectiva de 

gènere. 

Actuació 5.1 Desenvolupament informàtic per a obtindre les dades desagregades per 

sexe. 

Actuació 5.2 Introduir la variable sexe en tots els informes elaborats per l'INVASSAT. 
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ANNEX D’INDICADORS  

Programa 
pressupostari                

/Entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor D H 

721.10 5.1 1 
Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, 
beques, etc., que inclouen clàusules d'igualtat de gènere, 
sobre el total de bases reguladores. 

% 100     

721.10 5.1 2 
Percentatge de projectes normatius que inclouen clàusules 
d'igualtat de gènere, sobre el total de projectes normatius. 

% 100     

721.10 5.1 3 
Informes d'impacte de gènere realitzats o supervisats per la 
unitat d'igualtat. 

Número 10     

721.10 5.2 1 

Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en les 
seues bases clàusules que prioritzen, en cas d'empat, 
l'existència de plans d'igualtat en les empreses, sobre el total 
de plecs elaborats. 

% 100     

721.10 5.2 2 
Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte els 
criteris de priorització de les clàusules d'igualtat de gènere, 
sobre el total de contractes adjudicats. 

% 100     

721.10 5.3 1 Textos revisats per la unitat d’Igualtat. Número 50     

721.10 5.3 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. % 100     

551.10 1.3 4 
Difusió de resultats d'operacions estadístiques desglossades 
per sexe  al Portal estadístic de la Generalitat.   

Número 65     

615.10 2.1 3 

Memòries de sostenibilitat realitzades per empreses, on es té 
en compte la dimensió de gènere i altres factors de 
discriminació positiva entre els valors considerats per a la 
concessió de les ajudes. 

Número 10     

615.10 2.1 4 
 Nombre de’actuacions realitzades en la Càtedra d’Economia 
Feminista. 

Número 5     

322.55 6.2 5 Ajudes concedides per raó de l’ocupació de dones. % 52     

315.10 1.1 1 

Vigilància i control del compliment de la legislació laboral en 
els centres de treball, en coordinació amb la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, en funció del Conveni de 
col·laboració. 

Ordres de 
serveis 

9.250     

315.10 2.1 1 

Establir plans d'actuació específics a executar per la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, en coordinació amb el Ministeri 
de Treball, Migracions i Seguretat Social, a través del conveni 
oportú.  

Actuacions 22     

315.10 2.2 1 

Elaboració, control i seguiment de les accions específiques en 
matèria de pràctiques discriminatòries en les relacions 
laborals, en el marc del conveni amb la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social.  

Actuacions, 
en funció de 
les establides 
en el conveni 

amb la 
Inspecció de 

Treball i 
Seguretat 

Social  

430     

315.10 2.3 1 

Elaboració, control i seguiment de les accions específiques 
sobre ocupació estable, qualitat en les relacions laborals i 
evitació de males pràctiques, d'acord amb el que es determine 
en el Conveni amb el Ministeri de Treball, Migracions i 
Seguretat Social.  

Accions en 
funció del 

conveni amb 
el Ministeri 
d'Ocupació, 
Migracions i 

Seguretat 
Social  

4.500     

315.10 4.2 1 
Vigilància i control, en coordinació amb la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, del compliment de la normativa vigent en 
matèria de Prevenció de Riscos Laborals.  

Actuacions en 
funció del 

conveni que 
se subscriga 

amb el 
Ministeri de 

Treball, 
Migracions i 

Seguretat 
Social 

12.000     

 



 

219 

 

Programa 
pressupostari                

/Entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor D H 

761.10 4.1 3 

Sol·licitants d'ajudes que disposen de Pla d'igualtat, vigent i 
visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat 
amb competències en matèria de dona, i acreditació d'haver 
presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant 
d’aquest organisme. 

Empreses 
sol·licitants 

300     

761.10 4.1 4 

Sol·licitants d'ajudes que disposen d'un certificat, distintiu o 
reconeixement empresarial en matèria d'igualtat 
d'oportunitats entre homes i dones, emés per una 
administració pública. 

Empreses 
sol·licitants 

50     

761.10 4.1 5 
Sol·licitants d'ajudes que disposen de protocol vigent per a 
l'eradicació de l'assetjament sexual, moral o psicològic en 
l'àmbit laboral. 

Empreses 
sol·licitants 

300     

761.10 4.1 6 
Sol·licitants d'ajudes que disposen de protocol vigent per a 
l'eradicació de les situacions de violència de gènere. 

Empreses 
sol·licitants 

300     

762.10 3.1 1 Nous contractes de personal tècnic en comerç exterior: 
Contractes 

subvencionats 
30 15 15 

443.10 1.1 2 
Nombre d'expedients sancionadors tramitats en matèria de 
publicitat sexista. 

Expedients 2   

443.10 1.1 6 
Nombre de denúncies rebudes en matèria de publicitat 
sexista. 

Denúncies 
 

2     

322.51/00031 
SERVEF 

1.1 1 Contractes indefinits subvencionats. Número 4.016 1.807 2.209 

322.51/00031 
SERVEF 

1.1 2 Contractes fixos discontinus subvencionats. Número 300 135 165 

322.51/00031 
SERVEF 

1.3 1 Contractes subvencionats. Número 953 381 572 

322.51/00031 
SERVEF 

2.1 1 Contractes subvencionats. Número 587 235 352 

322.51/00031 
SERVEF 

3.1 1 Llocs de treballadors  recolzats de la CEE. Número 5.275 2.110 3.165 

322.51/00031 
SERVEF 

3.1 2 
Nombre de contractacions de persones amb discapacitat amb 
el suport del mercat ordinari de treball. 

Número 321 129 192 

322.51/00031 
SERVEF 

3.1 3 
Nombre de contractes de treballadors en situació o risc 
d’exclusió social en empreses d’inserció. 

Número 70 28 42 

322.51/00031 
SERVEF 

4.1 1 Nombre de persones emprenedores amb suport. Número 550 303 247 

322.51/00031 
SERVEF 

4.1 2 Dones autònomes embarassades amb suport. Número 130 130 0 

322.51/00031 
SERVEF 

5.1 1 
Nombre d’agents d’ocupació i desenvolupament local amb 
suport. 

Número 287 218 69 

322.51/00031 
SERVEF 

5.1 2 Nombre d’acords territorials per a l’ocupació amb suport. Número 23     

322.52/00031 
SERVEF 

1.1 1 
Participants en accions formatives per a persones 
treballadores ocupades. 

Número 1.892 1.135 757 

322.52/00031 
SERVEF 

1.1 2 
Participants en accions formatives per a persones 
desocupades. 

Número 2.119 1.017 1.102 

322.52/00031 
SERVEF 

1.1 3 Alumnat total (persones ocupades i desocupades). Número 60.165 32.489 27.676 

322.52/00031 
SERVEF 

1.1 4 
Nombre d’experts i expertes docents participants en les 
accions formatives impartides en centres propis. 

Número 316     

322.52/00031 
SERVEF 

1.2 1 Nombre de projectes. Número 130     

322.52/00031 
SERVEF 

1.2 2 Nombre d’alumnes. Número 2.468 1.456 1.012 

322.52/00031 
SERVEF 

1.3 1 Nombre d’alumnes subvencionades. Número 6.059 3.271 2.788 

322.52/00031 
SERVEF 

2.1 1 Participants joves en projectes de formació. Número 14.750 5.900 8.850 

322.52/00031 
SERVEF 

3.1 1 
Participants en projectes de formació en alternança amb 
l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció en el món 
laboral. 

Número 2.192 1.271 921 

322.54/00031 
SERVEF 

1.1 1 
Candidats remesos a entrevista d’oferta d’ocupació en 
empreses. 

Número 160.000 88.000 72.000 
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Programa 
pressupostari                

/Entitat 
Objectiu Indicador Descripció 

Unitat de 
mesura 

Valor D H 

322.54/00031 
SERVEF 

1.3 2 Autocandidatures presentades en el portal GVAJobs. Número 550.000 302.000 248.000 

322.54/00031 
SERVEF 

2.1 1 Itineraris realitzats amb demandants. Número 70.000 38.000 32.000 

322.54/00031 
SERVEF 

2.1 2 
Serveis o accions d’orientació realitzades per persones 
demandants d’ocupació. Nombre de persones receptores del 
servei. 

Número 600.000 330.000 270.000 

322.54/00031 
SERVEF 

2.1 3 
Serveis o accions realitzades en el punt de promoció 
d’autocupació. Nombre de persones receptores del servei. 

Número 9.000 5.000 4.000 

322.54/00031 
SERVEF 

2.2 1 
Nombre de candidats derivats a agències de col·locació en els 
col·lectius d’especial dificultat d’inserció. 

Número 700 380 320 

00027 IVACE 5.1 1 
Nombre de projectes presentats a les línies d'incentius i 
finançament de l'IVACE Energia, en matèria d'eficiència 
energètica i mobilitat sostenible. 

Número 250 87 163 

00027 IVACE 5.2 2 
Nombre de projectes presentats als fons de compensació i 
promoció. 

Número 90 22 68 

00027 IVACE 8.1 1 
Nombre de beques concedides a través de la convocatòria de 
Beques IVACE Exterior. 

Número 70 36 34 

00027 IVACE 8.1 5 Convocatòria de beques E+E. Número 40 17 23 

00027 IVACE 14.1 1 
Incorporar en les bases reguladores de subvencions públiques, 
clàusules que fomenten la implantació  de plans d’ igualtat en 
les empreses. 

Percentatge 100     

00027 IVACE 14.2 1 
Percentatge de bases reguladores de subvencions públiques 
que fomenten la implantació de plans d’igualtat en empreses. 

Percentatge 100     

00027 IVACE 14.2 2 
Percentatge de bases reguladores de subvencions públiques 
que incloguen clàusules socials en matèria d’igualtat de gènere. 

Percentatge 100     

00027 IVACE 14.3 1 
Difondre instruccions i manuals per a facilitar la normalització 
del llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu. 

Número 157 93 64 

00059 
INVASSAT 

5.1 1 
Nombre de documents redactats amb llenguatge no sexista 
respecte al total de documents. 

% 50     

00059 
INVASSAT 

5.1 2 
Nombre de projectes de textos legals a nivell estatal sobre els 
quals s'emeten observacions en matèria de llenguatge no 
sexista respecte al nombre total. 

% 100     

00059 
INVASSAT 

5.2 1 
Nombre de persones de l'organització coneixedores del seu 
contingut, respecte al total. 

% 100 100 100 

00059 
INVASSAT 

5.3 1 
Nombre de contractes en què s'ha introduït la clàusula 
respecte al total. 

% 100     

00059 
INVASSAT 

5.4 1 
Nombre d'actes en què hi ha paritat, respecte al total d'actes 
celebrats. 

% 70     

00059 
INVASSAT 

5.4 1 Nombre d’informes amb dades desagregades  % 80     

 

  

 



 

221 

 

5.8. SECCIÓ 12 AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT  

 

FINALITAT 

 

La finalitat d’aquesta secció és l’execució de la política del Consell en matèria d’agricultura, 

ramaderia, pesca, alimentació, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic, desenvolupament 

rural, política agrària comuna i prevenció d’incendis. 

 

Les principals finalitats dutes a terme per aquesta secció amb impacte en matèria de gènere són 

les següents: 

 

• Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en el conjunt de les polítiques 

de la Conselleria.  

• Incentivar les dones joves a assumir la responsabilitat com a titulars d’explotacions 

agràries a la Comunitat Valenciana.  

• Donar visibilitat a les dones agricultores que treballen amb l’home en explotacions 

agràries familiars, amb la inscripció com a titular d’aquesta explotació en el Registre 

d’Entitats de Titularitat Compartida. 

• Promoció de l’ocupació de les dones en les zones rurals  

 

SITUACIÓ DE PARTIDA  

 

• Es constata l’existència de dificultats perquè les agricultores, accedisquen a la 

transferència de coneixements i la innovació en les zones rurals, necessàries per a 

aconseguir una millora en la viabilitat i sostenibilitat de les explotacions. 

• El nombre de dones que són titulars d’explotacions agràries a la Comunitat Valenciana 

és molt escàs, per la qual cosa cal incentivar les dones a assumir aquesta responsabilitat 

prioritzant les sol·licituds en les quals una dona jove vol instal·lar-se com a cap d’una 

explotació i dedicar-se de manera professional a l’agricultura. 

• A més en moltes explotacions agràries familiars, el treball es reparteix entre els dos 

membres de la unitat familiar però només consta l’home a efectes de la titularitat de 

l’explotació, per la qual cosa cal donar visibilitat a les dones agricultores que treballen 

en explotacions agràries familiars, encara que la inscripció en el Registre d’Entitats de 

Titularitat Compartida no té efectes econòmics directes. 

 



 

222 

 

PREVISIÓ DE RESULTATS 2019 

 

Consolidació d’organitzacions professionals agràries que integren organitzacions de dones, amb 

personalitat jurídica pròpia o sense, amb àmbit provincial, a la Comunitat Valenciana. 

 

Incrementar el nombre de dones titulars d’explotacions agràries, de manera individual o 

mitjançant titularitat compartida. 

 

LLISTAT D’OBJECTIUS I ACTUACIONS 

Programa 711.10, Direcció i serveis generals  

Objectiu 4.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Conselleria. 

Actuació 4.1.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la conselleria. 

Objetiu 4.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 

Actuació 4.2.1 

Introduir clàusules d'igualtat entre els criteris d'adjudicació i execució 

dels contractes, d'acord amb la regulació de la incorporació de les 

clàusules de responsabilitat social. 

Objecitu 4.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista 

i inclusiu en els textos administratius. 

Actuació 4.3.1 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista 

i inclusiu en els textos administratius. 

 

Programa 714.20, Ordenació i millora de la producció agrària  

Objectiu 1.3 Facilitar a les dones l'accés a la titularitat de les explotacions agràries. 

Actuació 1.3.1 
Implementació del Pla de desenvolupament agrari de l´Horta de 

València. 

Objectiu 4.1 

Facilitar a les agricultores i als agricultors l'accés a servicis 

d'assessorament a fi d'obtindre suport tècnic a la gestió de les 

explotacions, d'acord amb criteris de viabilitat i sostenibilitat 

empresarial i ambiental. 
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Actuació 4.1.1 

Ajudes als sistemes d'assessorament a les agricultores i als agricultors, 

celebració de conferències, xarrades, jornades, assistència a exposicions 

i fires, activitats realitzades per la pròpia organització en l'àmbit de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Programa 542.20, Qualitat, producció ecològica, I+D+i  

Objectiu 17.1 
Crear ocupació en les zones rurals, amb especial atenció als 

col·lectius de jóvens i de dones. 

Actuació 17.1.1 

Ajudes destinades a la creació d'empreses i suport a les ja existents en 

el territori, prioritzant la creació de llocs de treball dirigits a jóvens i a 

dones, per mitjà de les ajudes previstes en la mesura Leader.  
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ANNEX D’INDICADORS  

Programa 
pressupostari               

Objectiu Indicador Descripció 
Unitat de 
mesura 

Valor 

711.10 4.1 1 
Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, 
beques, etc. que inclouen clàusules d'igualtat de gènere, sobre 
el total de bases reguladores. 

Percentage 60 

711.10 4.1 2 
Percentatge de projectes normatius que inclouen clàusules 
d'igualtat de gènere, sobre el total de projectes normatius. 

Percentage 50 

711.10 4.1 3 
Informes d'impacte de gènere realitzats o supervisats per la 
Unitat d'Igualtat. 

Número 10 

711.10 4.2 1 

Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en les 
seues bases clàusules que prioritzen, en cas d'empat, 
l'existència de plans d'igualtat en les empreses, sobre el total 
de plecs elaborats. 

Percentage 100 

711.10 4.2 2 
Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte els 
criteris de priorització de les clàusules d'igualtat de gènere, 
sobre el total de contractes adjudicats. 

Percentage 100 

711.10 4.3 1 Textos revisats per la Unitat d'Igualtat. Número 10 

711.10 4.3 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. Percentage 60 

714.20 1.3 1 
Aconseguir que un percentatge mínim de persones 
beneficiàries de les ajudes a la incorporació de jóvens siguen 
dones. 

Percentage 25 

714.20 4.1 1 
Nombre d'activitats de participació i foment de 
l'associacionisme (celebració de conferències). 

Número 20 
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5.9. SECCIÓ 8 HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI  

 

FINALITAT 

 

La finalitat d’uesta secció és l’execució de la política del Consell en matèria d’habitatge, projectes 

urbans, obres públiques, vertebració del territori, paisatge, transports, ports, costes i aeroports. 

 

Les principals finalitats dutes a terme per aquesta secció amb impacte en matèria de gènere són 

les següents: 

 

• Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en el conjunt de les polítiques 

de la Conselleria.  

• Millorar les condicions d'accessibilitat i adaptació en edificis i habitatges. Impulsar la 

rehabilitació de l'edificació per a la millora de l'accessibilitat en els edificis d'habitatges. 

• Adequar els habitatges del parc públic per a disponibilitat de la demanda vulnerable. 

• Millorar les àrees urbanes degradades amb una regeneració urbana integrada i 

promoure espais públics de qualitat.  

• Millorar la coordinació interadministrativa i oferir als ajuntaments eines i 

assessorament per a intervindre en el teixit existent de les ciutats amb un model de 

regeneració urbana integrada, sostenible i amb perspectiva de gènere. 

• Combatre la violència de gènere. 

• Promoure en col·laboració amb els departaments corresponents del Consell l'adequada 

posada a disposició i manteniment dels habitatges destinats a les dones víctimes de 

violència de gènere, amb la finalitat de garantir-ne la seguretat i la integració, així com 

la de filles i fills, de conformitat amb el que es disposa en la Llei per la funció social de 

l'habitatge. 

• Modificar un patró de mobilitat excessivament polaritzat al voltant del vehicle privat, 

que normalment és utilitzat per les persones de la família que es dediquen a les 

activitats denominades productives. 

• Impulsar l’accessibilitat universal. 

• Millorar la mobilitat urbana. Ciutats calmades. Preveure les altres mobilitats: dones, 

persones grans, xiquetes i xiquets i les seues necessitats. Governança activa de la 

mobilitat. Participació paritària. 
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• Adaptar els instruments de planejament urbanístic municipal per a fer efectius els 

principis de sostenibilitat i qualitat de vida de la ciutadania, i integrar la perspectiva de 

gènere, amb transparència, publicitat i seguretat jurídica. 

• Proporcionar la màxima transparència en tots els procediments i la major i millor de les 

informacions perquè totes les persones puguen exercir el dret a participar en les 

decisions urbanístiques amb la màxima objectivitat i responsabilitat possible. 

• Formar i actualitzar els sectors professionals implicats, donada la complexitat i dificultat 

en l'aplicació del marc legal que comprén l'ordenament urbanístic i territorial, a més del 

canvi de paradigma que implica la introducció de la perspectiva de gènere en el procés 

urbanístic. 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA  

 

En l’àmbit de la funció social de l’habitatge, destaca l'aprovació de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, 

de la Generalitat, amb un impacte positiu en els col·lectius amb risc d’exclusió social, entre els 

quals s’inclouen les dones en situació de violència de gènere. Aquesta norma té una novetat de 

gran importància, la incorporació d'un títol VI dedicat a la garantia de la igualtat i la no-

discriminació en l'accés a l'habitatge. A més, també són molt rellevants les mesures en les 

convocatòries d’ajudes al lloguer d’habitatge, destinades a fer efectiu el principi d'igualtat de 

dones i homes, que han fomentat l'accés a l'habitatge i han millorat la situació de les dones que 

han sigut víctimes de violència de gènere. 

 

Una altra norma a tindre en compte per a definir la situació de partida en la Comunitat 

Valenciana és el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 

2018-2021, on queden reflectits el objectius següents: 

• Persistir en l'adaptació del sistema d'ajudes a les necessitats socials actuals i a la 

limitació de recursos disponibles, prioritzant dos eixos, foment del lloguer i el foment 

de la rehabilitació i regeneració i renovació urbana i rural, amb especial atenció a les 

persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual i a les 

ajudes a l'accessibilitat universal 

• Contribuir al fet que qui tinga deutes hipotecaris per la adquisició d'un habitatge 

protegit puga afrontar les obligacions dels préstecs hipotecaris. 

• Reforçar la cooperació i la coordinació interadministrativa, així com fomentar la 

coresponsabilitat en el finançament i la gestió.  
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• Millorar la qualitat de l'edificació i, en particular, de la seua conservació, de la seua 

eficiència energètica, de la seua accessibilitat universal i de la seua sostenibilitat 

ambiental. 

• Contribuir a l'increment del parc d'habitatge en lloguer o en règim de cessió en ús, tant 

públic com a privat, amb determinació d'una renda o preu de cessió en ús màxim, 

durant el termini mínim de 25 anys. 

• Facilitar als joves l'accés a un habitatge digne i adequat en règim de lloguer. 

• Contribuir a evitar la despoblació de municipis de xicotets, entenent per tals, aquells de 

menys de 5.000 habitants, facilitant als joves l'accés a l'adquisició o rehabilitació d'un 

habitatge en aquests municipis. 

• Facilitar el gaudi d'un habitatge digne i adequat a les persones majors, en règim de 

lloguer o de cessió en ús amb renda o preu limitat, mitjançant el foment de conjunts 

residencials amb instal·lacions i serveis comuns adaptats. 

• Facilitar el gaudi d'un habitatge digne i adequada a les persones amb discapacitat, en 

règim de lloguer o de cessió en ús amb renda o preu limitat, mitjançant el foment de 

conjunts residencials amb instal·lacions i serveis comuns adaptats. 

• Contribuir a mantenir la reactivació del sector immobiliari, fonamentalment des del 

foment del lloguer i el suport a la rehabilitació d'habitatges, edificis i a la regeneració i 

renovació urbana o rural, però a més, a través del foment del parc d'habitatge en 

lloguer, ja siga de nova promoció o procedent de la rehabilitació, i de l'ajuda a 

l'adquisició i a la rehabilitació per als joves en municipis de menys de 5.000 habitants. 

 

En aquest sentit, es detecta la necessitat de prioritzar en ajudes de lloguer a les dones que siguen 

o hagen sigut víctimes de violència de gènere, no solament quan són les titulars de l’ajuda, sinó 

també quan hi ha una víctima d'aquest tipus de violència dins de la unitat de convivència 

sol·licitant.  

 

A més, s’hauria d’incloure dins dels grups d'especial atenció les dones en situació de necessitat 

o en risc d'exclusió, i donar especial rellevància a les dones que tinguen menors exclusivament 

a càrrec seu. 

 

Una altra mesura molt important és fomentar les polítiques públiques de mobilitat i disseny de 

les infraestructures del transport i de la mobilitat que només preveuen o prioritzen les tasques 
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denominades “econòmiques”: desplaçaments per necessitats de treball remunerat i/o activitats 

d’estudi, davant les tasques reproductives, necessàries per al benestar de la societat. 

 

Per últim, és necessari assenyalar que l'ordenació del territori i la planificació de l’urbanisme 

s’han considerat tradicionalment com a neutres en relació amb el gènere, però a hores d’ara 

sabem que els mecanismes que perpetuen o incrementen la desigualtat són moltes vegades 

invisibles i que hi ha poques polítiques públiques que no puguen incorporar mesures per a 

corregir-la. 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ DESTACADES I LA SEUA RELLEVÀNCIA EN MATÈRIA DE GÈNERE 

 

A continuació farem una breu anàlisi de les principals línies d'actuació dutes a terme per aquesta 

secció en cadascun dels seus àmbits competencials:  

 

Habitatge: l’objectiu prioritari és l’atenció a les necessitats residencials de les dones en situació 

de violència de gènere i amb risc d’exclusió social. Les principals actuacions són les dutes a terme 

mitjançant la següent normativa:  

 

• En l'Ordre 5/2017, d'11 d'abril, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa 

d'ajudes al lloguer d'habitatges, en la disposició setena, es prioritza l'accés a les ajudes 

de lloguer a les dones que siguen o hagen sigut víctimes de violència de gènere, no 

solament quan són les titulars de l’ajuda, sinó també quan hi ha una víctima d'aquest 

tipus de violència dins de la unitat de convivència sol·licitant. Així, com a grup d'especial 

atenció, tindran 1 punt per a prioritzar-les de la resta de sol·licituds. La puntuació serà 

acumulativa en els supòsits de concurrència de dos o més grups d'especial atenció.  

• En l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa 

d'ajudes al lloguer d'habitatges i Programa d'ajudes al lloguer per a joves, s'ha fet una 

millora tenint en compte també dins dels grups d'especial atenció a les dones en 

situació de necessitat o en risc d'exclusió, i donar especial rellevància a les dones que 

tinguen menors exclusivament a càrrec seu. 
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Regeneració urbana: l’actuació de la Conselleria va dirigida a millorar la coordinació 

interadministrativa i oferir als ajuntaments eines i assessorament per a intervindre en el teixit 

existent de les ciutats amb un model de regeneració urbana integrada, sostenible i amb 

perspectiva de gènere. 

 

Obres públiques i mobilitat: l’objectiu és millorar la mobilitat urbana i metropolitana i el disseny 

de les infraestructures del transport. Ciutats calmades. Preveure les altres mobilitats: dones, 

persones grans, xiquetes i xiquets i les seues necessitats. Governança activa de la mobilitat. 

Participació paritària. 

 

Urbanisme i ordenació del territori: en aquesta matèria es pretén facilitar l’adaptació dels 

instruments de planejament urbanístic municipal per a fer efectius els principis de sostenibilitat 

i qualitat de vida de la ciutadania, i integrar la perspectiva de gènere, amb transparència, 

publicitat i seguretatjurídica. 

 

PREVISIÓ DE RESULTATS 2019 

 

Com a resultats més importants a obtindre per l’aplicació de les actuacions anteriors destaquen 

els següents:  

• El millor coneixement que comporta l’anàlisi de l’activitat administrativa permetrà 

millorar els procediments i visibilitzar les actuacions. 

• A més, la coordinació i el control dels indicadors pressupostaris sensibles al gènere de 

tots els programes de la secció per part de la Sotssecretaria contribuirà a la integració 

de la perspectiva de gènere. 

• Línies d'ajuda al lloguer i accés a l’habitatge públic: cal continuar prioritzant les dones 

en situació de violència de gènere, les famílies monomarentals i nombroses, i afegir-hi 

les persones jubilades, col·lectius prioritaris per combatre la feminització de la pobresa.  

• Anàlisi de l'habitatge per a poder disposar de la informació de suport necessària per a 

la presa de decisions, que permeta una concepció de l'entorn amb perspectiva de 

gènere. 

• Accés a l’habitatge en condicions d’igualtat de dones i homes: cal incrementar la 

titularitat femenina d’habitatge. 

• Introducció de la perspectiva de gènere en estratègies i actuacions en matèria de 

serveis i infraestructures per a la mobilitat. Les exigències i expectatives per part de la 
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ciutadania en relació amb aquestes infraestructures i serveis no són les mateixes per a 

dones i homes. La inclusió d'aquesta perspectiva des de la mateixa concepció 

contribuirà a millorar els resultats obtinguts en termes de satisfacció amb l'ús dels 

recursos públics. 

• Amb la introducció de la perspectiva de gènere en els instruments de planificació, en el 

desplegament de la normativa, en els processos de participació i en la formació dels 

operadors urbanístics, es pretén generar un territori més inclusiu, on totes les persones 

tinguen oportunitats equivalents per als seus projectes vitals. 

 

LLISTAT D’OBJECTIUS I ACTUACIONS 

Programa 511.10: Direcció i serveis generals. 

Objectiu 2.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de 

la Generalitat. 

Actuació 2.1.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la Conselleria. 

Objectiu 2.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 

Actuació 2.2.1 

Introduir clàusules d'igualtat entre els criteris d'adjudicació i execució 

dels contractes, d'acord amb la regulació de la 

incorporació de tanques de responsabilitat social. 

Objectiu 2.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 

sexista i inclusiu, en els textos administratius. 

Actuació 2.3.1 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista 

i inclusiu en els textos administratius. 

 

Programa 431.10: Arquitectura, habitatge i projectes urbans. 

Objectiu 2.2 
Impulsar el mercat de lloguer i ajudar les persones inquilines amb 

problemes econòmics. 

Actuació 2.2.1 
Incentivar/ incentius a les persones propietàries i operadores per a 

incrementar l'oferta de vivenda en lloguer. 

Actuació 2.2.2 Ajudes a les persones inquilines. 
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Objectiu 11.1 

Fomentar l'eradicació de la violència de gènere, la violència familiar i 

totes les formes d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe i 

promoure l'atenció a les dones víctimes de la violència de gènere. 

Actuació 11.1.1 
Prioritzar l'accés a vivenda pública a les dones víctimes de violència de 

gènere i masclista. 

Actuació 11.1.2 
Prioritzar l'accés a les ajudes de lloguer a les dones víctimes de violència 

de gènere i masclista. 

Objectiu 12.1 
Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la política 

urbana i de vivenda. 

Actuació 12.1.1 Millorar el coneixement de l'espai urbà amb perspectiva de gènere. 

Actuació 12.1.2 Actuar en l'espai urbà tenint en compte la perspectiva de gènere. 

 

Programa 513.10: Infraestructures públiques. 

Objectiu 1.1 

Vertebració territorial basada més a servicis de mobilitat que en noves 

infraestructures incloent la perspectiva de gènere en la seua 

concepció. 

Actuació 1.1.1 

Actuacions per a facilitar la prestació de servicis de transport suficients 

en nuclis allunyats o escassament poblats, que incloguen la perspectiva 

de gènere. 

Objectiu 2.1 
Prioritat al transport públic i als modes no motoritzats, especialment 

en ciutats i àrees metropolitanes, integrant la perspectiva de gènere. 

Actuació 2.1.2 
Impuls a la introducció del transport públic en els nous 

desenvolupaments urbanístics, que incloga la perspectiva de gènere. 

Objectiu 2.2 
Potenciació dels modes no motoritzats, incloent la perspectiva de 

gènere. 

Actuació 2.2.1 
Creació d'una xarxa de vianants-ciclista en la Comunitat, connectada 
amb el sistema de transport públic, que incloga la 
perspectiva de gènere en el seu disseny. 

Objectiu 3.1 
Accessibilitat universal de les infraestructures al servici de la mobilitat, 
que incloga la perspectiva de gènere. 

Actuació 3.1.2 
Incorporació dels principis de l'accessibilitat universal, que incloga la 
perspectiva de gènere, en el disseny de les actuacions sobre les 
infraestructures al servici de la mobilitat. 
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Objectiu 5.1 
Estratègies de mobilitat per a un desenvolupament urbà sostenible i 
integrador, que incloga la perspectiva de gènere. 

Actuació 5.1.1 
Elaboració d'informes en la tramitació del planejament territorial i 
urbanístic, tenint en consideració la perspectiva de gènere. 

Objectiu 5.2 
Millora de la integració urbana de les infraestructures al servici de la 
mobilitat, incloent la perspectiva de gènere. 

Actuació 5.2.2 
Actuacions de millora de la connectivitat amb els usos urbans, de les 
infraestructures al servici de la mobilitat, incloent la perspectiva de 
gènere en el seu disseny. 

Objectiu 7.2 
Apoderament ciutadà en les decisions en matèria de mobilitat, 
complint el principi de paritat entre dones i hòmens. 

Actuació 7.2.1 
Constitució i gestió activa del Fòrum de la Mobilitat Sostenible de la 
Comunitat Valenciana, complint el principi de paritat de dones i hòmens 
en la seua composició. 

Actuació 7.2.3 
Impuls de la Mesa per' l'Accessibilitat de la Comunitat Valenciana, que 
complisca el principi de paritat de dones i hòmens en els processos i 
òrgans de participació. 

 

Programa 432.20: Urbanisme. 

Objectiu 1.2 
Integrar en l'ordenació urbanística i territorial de la Comunitat els 

principis de sostenibilitat, perspectiva de génere i qualitat de vida. 

Actuació 1.2.1 

Proposar instruccions, ordes i circulars que desenvolupen i 

concreten les disposicions normatives en matèria de planificació 

urbanística integrant obligatòriament la perspectiva de gènere i 

diversitat funcional. 

Objectiu 4.1 

Adoptar les mesures apropiades per a modificar els patrons 

socioculturals de conducta assignats en funció del gènere, amb la 

finalitat d'eliminar els prejudicis, els usos i els costums de 

qualsevol índole basats en la idea d'inferioritat o en funcions 

estereotipades de dones i homes contràries al principi d'igualtat.  

Actuació 4.1.1 

Instruccions, ordres i circulars que desenvolupen i concreten les 

disposicions normatives en matèria de planificació urbanística 

integrant obligatòriament la perspectiva de gènere i de diversitat 

funcional. 
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Objectiu 4.2 

Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en el 

conjunt de les polítiques econòmica, laboral, social, cultural i 

artística. 

Actuació 4.2.1 

Cursos, jornades, etc. organitzats per la Generalitat o en 

col·laboració amb altres entitats públiques o privades, que 

contemplen la formació en perspectiva de gènere. 

 

Entitat: Institut Cartogràfic Valencià  

L’Institut durà a terme en 2019 les següents polítiques en matèria d’igualtat: 

Objectiu 7.1 
Incorporació de la transversalitat de l'impacte de gènere en 

l'activitat substantiva i instrumental de l'ICV. 

Actuació 7.1.1 Aplicació en l'organisme del Pla d'Igualtat de la Generalitat. 

Actuació 7.1.2 

Fomentar la inclusió de clàusules socials en matèria d'impacte de 

gènere en l'activitat de foment que realitza l'organisme 

(subvencions i ajudes). 

Objectiu 7.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 

Actuació 7.2.1 
Fomentar la inclusió de clàusules socials en matèria d'impacte de 

gènere en la contractació administrativa. 

Objectiu 7.3 

Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 

sexista i inclusiu, en els textos normatius, formularis normalitzats 

i imatge pública de l'organisme (xarxes socials i webs). 

Actuació 7.3.1 

Fomentar la igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu, 

en els textos normatius, formularis normalitzats i imatge pública de 

l'organisme. 

 

Entitat: Autoritat de Transport Metropolità de València  

L’entitat durà a terme en 2019 les següents polítiques en matèria d’igualtat: 

Objectiu 3.3 

Incloure la perspectiva de gènere en les estadístiques i 

investigacions en l'àmbit de l'Autoritat de Transport Metropolità 

de València. 

Actuació 3.3.1 

Obtenció de dades vinculades a l'estructura per sexe a partir dels 

títols integrats de transport personalitzats per a estudis i diseny de 

mesures per afavorir la igualtat d'oportunitats. 
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Objectiu 4.1 
Adoptar les mesures apropiades per al foment de la igualtat en 

l'àmbit de la contractació. 

Actuació 4.1.1 

Incorporació de les recomanacions sobre clàusules socials per a 

fomentar la igualtat de dones i homes en els expedients de 

contractació. 
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ANNEX D’INDICADORS  

Programa/Entitat Objectiu Indicador Descripció 
Unitat de 
mesura 

Valor 

511.10 2.1 1 
Percentatge de convenis que inclouen clàusules d'igualtat 
de gènere sobre el total de convenis. 

Percentatge 100 

511.10 2.1 2 
Percentatge de projectes normatius que inclouen clàusules 
d'igualtat de gènere sobre el total de projectes normatius. 

Percentatge 100 

511.10 2.1 3 
Informes d'impacte de gènere realitzats o supervisats per 
la Unitat d'Igualtat. 

Informes 10 

511.10 2.2 1 

Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en les 
bases clàusules que prioritzen, en cas d'empat, l'existència 
de plans d'igualtat en les empreses, sobre el total de plecs 
elaborats. 

Percentatge 100 

511.10 2.2 2 

Percentatge de contractes adjudicats que tenen en compte 
els criteris de priorització 
de les clàusules d'igualtat de gènere, sobre el total de 
contractes adjudicats. 

Percentatge 4 

511.10 2.3 1 Textos revisats per la Unitat d'Igualtat. Textos 50 

511.10 2.3 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. Percentatge 100 

431.10 2.2 1 Nombre d’ajudes de lloguer gestionades per a dones. Ajudes 6.840 

431.10 2.2 2 Nombre d’ajudes de lloguer gestionades per a homes. Ajudes 5.160 

431.10 2.2 3 Nombre d’ajudes de lloguer gestionades per a dones joves. Ajudes 1.980 

431.10 2.2 4 
Nombre d’ajudes de lloguer gestionades per a homes 
joves. 

Ajudes 1.260 

431.10 11.1 1 
Nombre de dones víctimes de violència de gènere que han 
accedit a ajudes de lloguer. 

Persones 324 

431.10 11.1 2 
Nombre de dones víctimes de violència de gènere que han 
accedit a l´habitatge públic de la Generalitat Valenciana. 

Persones 17 

431.10 12.1 1 
Dones que han sol·licitat ajudes per a pagar el lloguer de 
l´habitatge. 

Percentatge 55% 

431.10 12.1 2 
Homes que han sol·licitat ajudes per a pagar el lloguer de 
l´habitatge. 

Percentatge 45% 

431.10 12.1 3 Percentatge de dones que han accedit a ajudes de lloguer. Percentatge 58% 

431.10 12.1 4 Percentatge d'homes que han accedit a ajudes de lloguer. Percentatge 42% 

432.20 1.2 1 

Proposar instruccions, ordres i circulars que despleguen i 
concreten les disposicions normatives en matèria de 
planificació urbanística i integren obligatòriament la 
perspectiva de gènere i la diversitat funcional. 

Nombre de 
documents 

2 

432.21 3.1 1 Guies i manuals editats. 
Nombre de 
documents 

2 

432.21 3.1 2 Consultes d´urbanisme ateses. 
Nombre de 
consultes 

50 

513.10 1.1 1 
Quilòmetres de la xarxa de carreteres amb millora de ferm 
executats. 

Quilòmetres 170 

513.10 1.1 2 
Quilòmetres de la xarxa de carreteres amb defenses 
reposades. 

Quilòmetres 60 

513.10 1.1 3 
Quilòmetres de la xarxa de carreteres amb senyalització 
horitzontal reposada. 

Quilòmetres 700 

513.10 1.1 4 
Quilòmetres de la xarxa de carreteres amb plataforma 
ampliada. 

Quilòmetres 5 

513.10 2.1 1 
Plans de mobilitat redactats que incloguen, en la mesura 
que siga possible, la perspectiva de gènere. 

Nombre de  
plans 

3 

513.10 2.1 2 Accions de difusió de plans de mobilitat. 
Nombre 
d’accions 

4 

513.10 2.1 3 
Actuacions de millora de la xarxa metre/tramvia en 
projecte i/o en execució. 

Nombre 
d’actuacions 

1 

513.10 2.2 1 
Estudis i projectes de vies no motoritzades que incloguen 
la perspectiva de gènere en la concepció. 

Nombre 
d’estudis 

10 

513.10 2.2 2 
Vies no motoritzades projectades i licitades i/o en 
execució, que incloguen la perspectiva de gènere. 

Nombre de 
vies 

9 
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Programa/Entitat Objectiu Indicador Descripció 
Unitat de 
mesura 

Valor 

513.10 3.1 1 
Travessies analitzades des de l´accessibilitat universal, amb 
consideració, a més, de la perspectiva de gènere. 

Nombre de 
travessies 

20 

513.10 5.1 1 
Informes emesos a plans de mobilitat municipals tramitats 
junt amb instruments de planejament municipal urbanístic, 
informats, a més, des de la perspectiva de gènere. 

Nombre 
d’informes 

10 

513.10 5.1 2 
Nombre d´expedients de planejament urbanístic 
informats. 

Nombre 
d’expedients 

150 

513.10 5.2 1 
Actuacions de millora de la connectivitat en interseccions i 
enllaços, executades i/o iniciades. 

Nombre 
d’actuacions 

5 

513.10 7.2 1 
Nombre d´actes i iniciatives del Fòrum de Mobilitat de la 
Comunitat Valenciana. 

Nombre 
d’actes i 
iniciatives 

6 

513.11 7.2 2 
Nombre d´actes i iniciatives de la Mesa de l´Accessibilitat 
de la Comunitat Valenciana. 

Nombre 
d’actes i 
iniciatives 

6 

ICV 7.1 1 
Informe d´avaluació de l´aplicació en l’organisme del Pla 
d´igualtat de la Generalitat. 

Nombre 1 

ICV 7.1 2 
Bases d´ajudes i subvencions que inclouen clàusules 
d´igualtat de gènere. 

Nombre 1 

ICV 7.2 1 

Plecs de contractació que han inclòs en les bases clàusules 
que prioritzen, en cas d´empat, l´existència de plans 
d´igualtat en les empreses, sobre el total de plecs 
elaborats. 

Percentatge 100% 

ICV 7.3 1 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. Percentatge 100% 

 
  

 



 

237 

 

5.10. SECCIÓ 22 TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ  

 

FINALITAT 

 

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, que integra la 

Secció 22 del Pressupost de la Generalitat, té les competències relatives a la direcció i execució 

de la política del Consell en matèria de transparència de l'activitat pública, participació de la 

societat civil i ciutadana, responsabilitat social, foment de l'autogovern, desenvolupament 

estatutari, cooperació al desenvolupament i solidaritat, totes aquestes amb una incidència 

transversal en la igualtat de gènere i oportunitats.  

 

La transparència en l’activitat pública és fonamental per saber quants diners es destinen a cada 

política, quins resultats s’han obtingut i quantes dones i homes ocupen espais de representació, 

informació que facilita l’elaboració de diagnòstics que permeten avaluar aspectes com: quin serà 

l’impacte de gènere d’una política o norma. Des de l’àmbit de la participació de la societat civil i 

ciutadana es dóna veu i es reserven espais i percentatges de participació concrets a òrgans 

consultius i de participació per a les dones i els col·lectius que defensen els seus drets, de manera 

que puguen exposar i expressar les seues necessitats, demandes i aportacions, així com guanyar 

visibilitat a l’espai públic. 

 

El foment d’accions i actuacions de responsabilitat social empresarial és clau per a avançar en la 

igualtat real d'oportunitats entre dones i hòmens pel fet de desenvolupar una cultura 

empresarial i una estratègia corporativa que es concrete en àrees d'actuació com poden ser la 

conciliació i corresponsabilitat, la diversificació professional, inclusió social i violència de gènere, 

l’elaboració de plans d’igualtat de gènere, l’adopció de codis de conducta, el foment de la 

contractació femenina, la representació en llocs d'alta direcció i promoció professional, així com 

tractament amb perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals.  

 

Des d’atenció a la ciutadania es recullen dades desagregades que permeten obtindre un 

coneixement real de l’aplicació efectiva del principi d’igualtat mitjançant l’avaluació periòdica i 

l’atenció de les consultes , queixes i suggeriments de la ciutadania en relació al procediment 

d’atenció.  

 

La Inspecció General dels Serveis és l’òrgan competent per tramitar les denúncies del personal 

de l’Administració per assetjaments sexual i per discriminació o mobbing per raó de gènere i qui 
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avalua, entre altres, el compliment dels paràmetres d’igualtat i no-discriminació per raó de 

gènere de la qualitat dels serveis.  

 

Per últim, la Sotssecretaria, mitjançant el programa Direcció i serveis generals, reforçada per la 

Unitat d’Igualtat, juga un paper essencial a l’hora d’impulsar i garantir la implantació efectiva de 

les polítiques d’igualtat i la perspectiva de gènere per part de tots els òrgans directius i unitats 

administratives d’aquesta conselleria. 

 

SITUACIÓ DE PARTIDA  

 

En els darrers anys, en aquesta conselleria s’ha evidenciat una notable millora en la qualitat dels 

informes d’impacte de gènere dels projectes normatius i en l’ús d’un llenguatge inclusiu i no 

sexista en els seus textos i comunicats. També s’ha impulsat la participació d’aquest òrgan en 

l'elaboració del II Pla d'Igualtat de la Generalitat Valenciana i del Pacte Valencià contra la 

Violència de Gènere i Masclista, i s’han dut a terme diverses accions de difusió i sensibilització, 

amb la creació de la pàgina web i la realització de campanyes específiques en matèria de 

violència de gènere, escletxa salarial, conciliació, etc. La creació de les unitats d’Igualtat en les 

conselleries ha estat determinant per impulsar aquests objectius. 

 

També els centres directius han anat incorporant la perspectiva de gènere en totes les seues 

actuacions, tant d’una manera genèrica en l’àmbit de la contractació, les subvencions o els 

nomenaments de càrrecs públics, com integrant aquesta visió en les accions directes de les 

seues àrees competencials, així el Servei d’Atenció a la Ciutadania ha diversificat els canals pels 

quals presta el seu servei. Els nous canals telemàtics afavoreixen l’accessibilitat i asseguren 

privacitat i anonimat per a les persones en situació de vulnerabilitat, a més de facilitar la 

conciliació. També afavoreixen la recollida de dades estadístiques per al seu posterior ús i anàlisi 

per part de l’Administració, gràcies a les quals sabem que en 2017 el 54 % de les persones que 

acudiren a les oficines PROP i el 64 % que realitzaren consultes a través del 012 són dones.  

 

A més, l’any 2017 es van revisar i actualitzar els protocols d’actuació davant de l’assetjament 

moral en el treball mobbing en l’Administració de la Generalitat i sobre assetjament sexual i per 

raó de sexe, els quals es van unificar en un de sol. Fins ara, no s’ha presentat cap denúncia per 

discriminació de gènere o assetjament sexual.  

 

 



 

239 

 

Pel que fa a l'àmbit de la transparència i la participació ciutadana, en general no hi ha obstacles 

formals o jurídics que impedisquen la igualtat real entre dones i homes. Tanmateix cal posar en 

relleu que actualment encara trobem escletxes o desigualtats entre els gèneres que tenen 

incidència en la participació de les dones en l’espai públic, com els diferents usos del temps o 

l’escletxa digital. No obstant això, en algunes activitats, com per exemple la composició dels 

òrgans directius de CEVEX o cases regionals, la participació de dones sol ser molt considerable i, 

inclús, en certs casos, majoritària. 

En relació a les actuacions en matèria de responsabilitat social, en l’enquesta de valors de la 

Comunitat Valenciana figura que un 35,5 % de les valencianes consideren que afavorir millores 

en les condicions laborals de treballadors i treballadores hauria de ser una acció prioritària en 

l’agenda del Consell. Tanmateix, un 33,5 % de les valencianes considera que una de les principals 

prioritats de la Conselleria de Transparència hauria de ser adoptar mesures que afavorisquen la 

responsabilitat social de les empreses i un 22,7 % ho pensa respecte a la inclusió de clàusules 

socials en la contractació pública. Aquestes preferències són un reflex de les desigualtats i 

dificultats que viuen les dones al mercat laboral.  

 

El juliol de 2018 es va aprovar la Llei per al foment de la responsabilitat social, impulsada per 

aquesta conselleria, la qual pretén incentivar les empreses, organitzacions i institucions 

públiques i privades a desenvolupar polítiques de responsabilitat social. També en 2018, el 

Consell ha aprovat la II Guia per la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la 

contractació pública, adaptada a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, que té com a 

objectiu fomentar i difondre la inclusió d’aquestes clàusules en l'adjudicació i execució dels 

contractes de l’Administració pública valenciana. Aquests criteris inclouen aspectes com ara: 

plans d'igualtat de gènere, foment de la contractació femenina, conciliació de la vida laboral, 

personal i familiar o millora de les condicions laborals i salarials. 

 

Quant al foment de l’autogovern, la incorporació com a criteri objectiu d'atorgament de les 

subvencions a entitats locals del nivell d'incidència de les actuacions en la igualtat entre dones i 

homes ha afavorit que aquestes procuren una presència paritària de dones i homes en el 

desenvolupament de les accions subvencionades. En 2017, ho feren quasi el 10 % dels projectes 

subvencionats. 

 

La cooperació al desenvolupament s’ha convertit en una eina fonamental per a combatre les 

desigualtats entre països i dins de cada país, incloent-hi les que pateixen les dones i xiquetes de 

manera específica. Per exemple, mentre que l'any 1990 a l’Àsia meridional tan sols hi havia 74 
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xiquetes matriculades en l'escola primària per cada 100 xiquets, en 2012 els índexs ja s’havien 

igualat. No obstant això, encara hi ha territoris com l’Àfrica subsahariana, Oceania i Àsia 

occidental, on les xiquetes encara s'enfronten a obstacles per a ingressar en l'escola primària i 

secundària.  

 

La política valenciana de cooperació al desenvolupament integra els objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, entre els quals s'inclou 

«la igualtat de gènere» (Objectiu núm. 5). Igualment s’ha adoptat com una acció de govern del 

Consell, l’assoliment d’aquests objectius en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa 

han de ser marc i orientació de totes les administracions valencianes, els agents socials i 

econòmics i la ciutadania valenciana en el seu conjunt.  

 

En 2017, la Generalitat va aprovar la nova Llei valenciana de cooperació al desenvolupament i el 

IV Pla director de la cooperació valenciana 2017-2020. Tots dos preveuen l’enfocament de 

gènere en desenvolupament basat en drets humans com una de les prioritats de les 

intervencions en matèria de cooperació al desenvolupament.  

 

D’altra banda, cal destacar que també s’integra en aquesta secció pressupostària el programa 

del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, el qual, des de la seua 

creació l’any 2015, s’encarrega de vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa i 

garantir els drets d’accés de la ciutadania a la informació pública. En aquest període s’han atés 

al voltant de 180 reclamacions i s’han elaborat 20 informes, amb una doctrina cada vegada més 

desenvolupada i amb un nombre d'expedients que s'incrementa any rere any.  

 

En 2017, de les 79 reclamacions presentades per persones físiques davant el Consell, 34 foren 

realitzades per dones (el 45 %). Pel que fa al contingut de les reclamacions, no hi ha cap 

relacionada directament amb la manca de transparència en relació a qüestions directament 

relacionades amb la falta de publicitat o denegació d’informació pública de dades rellevants en 

matèria d’igualtat de gènere o de discriminació per raó de sexe. 

 

Per últim, fer referència a la incorporació en el Pressupost 2019 d’un nou programa 

pressupostari relatiu a l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos, la qual gestiona els 

assumptes relacionats amb l’aplicació de la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i 

conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes. L’Oficina es va crear l’any 

2017 i, fins ara, les seues despeses s’imputaven al programa 112.90. Les seues competències 
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impliquen que la seua rellevància pel que fa a la igualtat de gènere siga mínima, per la qual cosa 

no es faciliten dades específiques. 

 

El mateix succeeix amb el Programa 126.30 Delegat de protecció de dades. La figura del delegat 

o la delegada de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Generalitat va ser creada pel 

Decret 62/2018, de 18 de maig, del Consell, de modificació del Decret 103/2015, de 7 de juliol, 

del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries 

de la Generalitat, el qual l’adscriuen a la Sotssecretaria de la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb rang de Subdirecció General. De la mateixa 

manera que en el cas anterior, les competències que té assignades tenen una incidència mínima 

pel que fa a la igualtat de gènere. 

 

LÍNIES D’ACTUACIÓ DESTACADES I LA SEUA RELLEVÀNCIA EN MATÈRIA DE GÈNERE 

 

La incorporació de l’enfocament de gènere a les polítiques i actuacions d’aquesta conselleria 

transita des de l'aplicació més general del principi d'igualtat entre dones i homes, que inclou 

aspectes genèrics com el tracte igualitari en l'atenció a la ciutadania, la representació paritària 

o equilibrada en els òrgans de representació, fins a altres tasques de més específiques com ara, 

l'atenció a les denúncies per assetjament sexual i per discriminació per raó de gènere, el foment 

dels projectes que inclouen la perspectiva de gènere en la seua formulació o contenen activitats 

dirigides a les dones, o la incorporació de la perspectiva de gènere a la contractació i les beques. 

Entre les actuacions desenvolupades, es poden destacar les següents:  

 

Programa 121.80 Direcció i serveis generals 

 

• Actuació 5.1.1: Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la conselleria. 

• Actuació 5.2.1: Introduir clàusules d’igualtat entre els criteris d’adjudicació i execució 

dels contractes, d’acord amb la regulació de la incorporació de les clàusules de 

responsabilitat social. 

• Actuació 5.3.1: Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no sexista 

i inclusiu en els textos administratius. 

 

La naturalesa i contingut de les competències de la Sotssecretaria, així com el caràcter 

transversal i de coordinació propi d’aquest òrgan, fa que jugue un paper essencial a l’hora 

 



 

242 

 

d’impulsar i garantir la implantació de les polítiques d’igualtat per part de la resta d’òrgans 

directius i unitats administratives. Un paper que es veu reforçat pel fet que la Unitat d’Igualtat 

de la conselleria està adscrita a aquest òrgan. 

 

Programa 121.10 Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis 

 

• Actuació 3.1.1: Supervisar el servei prestat en els diferents canals d'atenció a la 

ciutadania (oficines PROP, 012, xat, vídeo xat en llenguatge de signes, guia PROP 

electrònica). 

• Actuació 3.1.4: Realitzar enquestes per a conéixer el grau de satisfacció de la ciutadania 

amb els canals d'atenció.  

• Actuació 5.1.1: Dur a terme les actuacions ordinàries d'inspecció i control definides en 

el Pla de la Inspecció General de Serveis, així com les extraordinàries que s’hi 

demanden. 

 

La recollida de dades desagregades facilita el coneixement real de l’aplicació efectiva del principi 

d’igualtat mitjançant l’avaluació periòdica de les consultes formulades i ateses i de les queixes i 

suggeriments puntuals plantejats per la ciutadania en relació al procediment d’atenció. Cal 

tindre en compte que, tot i existir un telèfon específic per a consultes i denúncies sobre violència 

de gènere, de vegades els canals generals d’atenció a la ciutadania també reben consultes o 

sol·licituds d’informació en aquesta matèria; en aquests casos, el primer contacte és entre 

l’Administració i la ciutadania. Per tant, és important que tant els sistemes com les persones que 

presten aquest servei ho facen amb la rapidesa i la sensibilitat necessàries. 

 

D’altra banda, també té una clara incidència en el foment de la igualtat de gènere la tasca 

desenvolupada per la Inspecció General dels Serveis. D’una banda, perquè les actuacions que 

realitza per avaluar la qualitat dels serveis tenen en compte els paràmetres d’igualtat i no-

discriminació per raó de gènere a l’hora de realitzar aquestes avaluacions; i d’una altra, perquè 

són els responsables de gestionar les denúncies per assetjament sexual i discriminació per raó 

de sexe que presenten els empleats públics. 
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Programa 112.90 Transparència en l'activitat pública i participació ciutadana 

 

• Actuació 9.1.1: Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la correcció de 

desigualtats de gènere en subvencions a entitats locals. 

• Actuació 9.1.2: Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la correcció de 

desigualtats de gènere en subvencions a entitats ciutadanes. 

• Actuació 9.2.1: Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la discriminació 

positiva en subvencions a entitats locals. 

• Actuació 9.2.2: Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la discriminació 

positiva en subvencions a entitats ciutadanes.  

• Actuació 9.3.1: Assegurar la paritat de dones i homes en el Consell de Transparència, 

en el Consell de Participació Ciutadana i en el Consell de CEVEX.  

 

La transparència en l'activitat pública resulta determinant a l'hora de realitzar els diagnòstics 

previs a les actuacions que han de posar en marxa els centres directius i conéixer quin serà 

l’impacte de gènere d’una política o norma, evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de 

gènere i fomentar l'impuls de polítiques de foment de la igualtat entre homes i dones. Així 

mateix, permet a la ciutadania i les administracions visibilitzar i avaluar el grau d'èxit de 

l’estratègia transversal de gènere en les polítiques públiques.  

 

També és una qüestió clau per a garantir la igualtat efectiva i integrar la perspectiva de gènere 

en la planificació i execució de les polítiques públiques, fomentar la participació de les dones en 

l'àmbit públic, en tots els seus vessants. Donar veu a les dones mitjançant els òrgans consultius, 

el portal de participació ciutadana o l’activitat de lobby facilitarà conéixer també les seues 

aportacions, necessitats i demandes que sempre han sigut més difícils de conéixer a causa del 

biaix de gènere en la participació pública. 

 

Programa 111.80 Responsabilitat social i foment de l'autogovern 

 

• Actuació 1.2.1: Impulsar i fomentar en l'Administració local la realització d'activitats de 

desenvolupament estatutari i recuperació del dret civil foral valencià. 

• Actuació 1.3.1: Impulsar i promoure en coordinació amb l'Administració local, quan 

calga, la creació de tots aquells organismes que requerisquen el desenvolupament de 

l'Estatut d'Autonomia o que estiguen relacionats amb el seu desenvolupament. 
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• Actuació 2.1.1: Dirigir i coordinar totes les actuacions encaminades tant a l'estudi i la 

investigació com a la recuperació, desenvolupament, impuls, potenciació i divulgació 

del dret civil foral valencià per totes les vies possibles, incloent-hi l'estudi d'actuacions 

dirigides a canvis constitucionals per a garantir-ho. 

• Actuació 4.2.1: Participar de manera activa en mitjans de comunicació, i fomentar a 

través de les organitzacions i ciutadania en general, actuacions en matèria de 

responsabilitat social. 

• Actuació 4.3.1: Promoure la incorporació de les polítiques de responsabilitat social en 

les administracions locals i en el sector públic valencià en general. 

• Actuació 4.5.1: Promoure, dirigir i coordinar les iniciatives normatives en matèria de 

responsabilitat social. 

 

La promoció de les polítiques de responsabilitat beneficia i té un impacte positiu en el conjunt 

de la ciutadania, i en especial en les dones, doncs aquestes ocupen majors taxes de temporalitat, 

reducció de jornada, subcontractació...i a vegades formen part de col·lectius que pateixen doble 

dificultat (diversitat funcional, migrants...). 

 

Programa 134.10 Cooperació internacional al desenvolupament 

 

• Actuació 1.6.1: Gestionar la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació 

internacional al desenvolupament sostenible. 

• Actuació 1.7.1: Gestionar la convocatòria de subvencions per a projectes d'educació per 

a la ciutadania global, d'acord amb l'estratègia d'educació per al desenvolupament en 

l'àmbit formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021, i de sensibilització en l'àmbit de 

la cooperació al desenvolupament sostenible. 

• Actuació 1.13.1: Desenvolupar accions de formació específica sobre els objectius de 

desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, dirigides al personal 

al servei de l'Administració de la Generalitat i la resta d'administracions públiques a la 

Comunitat Valenciana.  

 

Aplicar els objectius del desenvolupament sostenible significa contribuir a l’erradicació de la 

pobresa, la reducció de la desigualtat extrema, i a l’enfortiment del desenvolupament humà, 

econòmic i social, mitjançant la defensa dels drets fonamentals de les persones, impulsant 

processos de democratització, bon govern, foment de la pau i el ple gaudi dels drets humans.  

 



 

245 

 

 

Les actuacions que es desenvolupen des d'un enfocament de drets que promou 

l’empoderament, el principi d’igualtat i no-discriminació dels objectius de desenvolupament 

sostenible (ODS) tenen un major impacte en les persones en situació d’especial vulnerabilitat, 

entre les quals tenen major risc de trobar-se en aquesta situació, indubtablement les dones, les 

joves i les xiquetes.  

 

Programa 112.80 Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern 

 

• Actuació 4.1.1: Vetlar per la presència equilibrada entre homes i dones en la realització 

de congressos, ponències i conferències 

• Actuació 4.1.2: Garantir que no hi haja desigualtat de tracte entre homes i dones en el 

dret d'accés a la informació i en la publicitat activa. 

 

L’existència d’un òrgan com el Consell de Transparència, encarregat de garantir el principi de 

transparència i de lliure accés a la informació pública resulta de gran utilitat a l’hora de reduir 

desigualtats, doncs garanteix que tothom tinga el mateix dret a accedir a la informació de les 

administracions públiques en condicions d’igualtat (independentment dels recursos econòmics). 

Com que la pobresa està feminitzada, l’existència d’aquest òrgan resulta especialment positiva 

per a les dones.  

 

PREVISIÓ DE RESULTATS 2019 

 

Les actuacions més amunt assenyalades permetran que els centres directius d'aquesta 

conselleria incorporen cada vegada més la perspectiva de gènere en les seues actuacions.  

 

En aquest sentit, en 2019 es continuaran desenvolupant accions de formació i sensibilització del 

personal de l'administració de la conselleria. Així mateix, la Unitat d'Igualtat continuarà 

desplegant les seues funcions d'assessorament i promoció i s’afavorirà la integració més gran de 

mesures positives i/o no discriminatòries en l'àmbit de la contractació, les subvencions, els 

nomenaments de càrrecs públics i l'ús d'un llenguatge inclusiu. 

 

Quant a l’atenció a la ciutadania i la qualitat dels serveis, si es manté la tendència actual, podem 

preveure un augment continuat de les atencions prestades per mitjans no presencials (telefonia 

i Internet). D’altra banda, es continuarà formant el personal d’atenció a la ciutadania per tal 
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d’evitar que es produïsca cap discriminació per raó de gènere durant l’exercici de les seues 

funcions i millorar les mesures i els mecanismes a disposició de la ciutadania per denunciar o 

informar d’aquestes actituds discriminatòries.  

 

També està previst difondre i donar visibilitat al Protocol de Prevenció i Actuació davant 

l’assetjament laboral en l’Administració de la Generalitat entre el personal de l’Administració, 

per tal d’evitar la desprotecció de les persones que puguen estar afectades per aquestes 

situacions d’assetjament i discriminació per desconeixement del mecanisme de denúncia. Així 

mateix, també s’adoptaran les mesures necessàries per a facilitar la interposició de denúncies, 

de manera que la Inspecció cada vegada actue d’una manera més diligent i proporcione un 

major suport a les persones denunciants. 

 

En el camp de la transparència en l’activitat pública, l’atorgament de puntuacions favorables als 

projectes que incorporen la perspectiva de gènere té un impacte positiu sobre les entitats 

sol·licitants de subvencions, ja que progressivament adopten mesures per assolir la igualtat en 

la composició dels seus òrgans directius i analitzen els impactes que els seus projectes tenen 

sobre la igualtat de gènere. Tota això facilitarà que en els pròxims anys els projectes que es 

presenten tinguen en compte cada vegada més aquests aspectes. A més a més, la desagregació 

de dades en l’avaluació de les ajudes concedides permetrà obtenir un coneixement fidedigne de 

l’impacte de gènere real de les actuacions subvencionades. 

 

D’altra banda, l’habilitació d’un portal web de participació ciutadana incrementarà les 

possibilitats de participació de la ciutadania en el seu conjunt i de les valencianes en concret, a 

fi de facilitar l’ús d’un canal que redueix les dificultats amb les quals s’enfronten les dones per a 

la participació ciutadana (menors recursos econòmics, menor disponibilitat de temps lliure, 

desplaçaments...). 

 

Pel que fa a la responsabilitat social, la incidència en el foment de la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes de les d’ajudes i subvencions impulsades amb càrrec al seu programa 

pressupostari es preveu que es faça més evident en aquest exercici, especialment pel fet que les 

entitats beneficiàries són majoritàriament ajuntaments, mancomunitats de municipis, 

universitats, persones jurídiques públiques, que tenen entre les seues competències i objectius 

la implementació de polítiques d'igualtat.  
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Entre les actuacions pressupostades en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat destaquen la 

convocatòria de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament i en matèria 

d’educació per a la ciutadania global, així com les actuacions de sensibilització i difusió dels ODS 

a la Comunitat Valenciana. En la convocatòria de subvencions s’ha incorporat entre els criteris a 

valorar si els projectes presenten un enfocament de gènere, si les entitats sol·licitants i els socis 

locals disposen de Pla d’igualtat, o si hi ha una distribució paritària en els òrgans de direcció. Tot 

això afavorirà que en els pròxims anys augmente el nombre de projectes presentats que 

inclouen aquests criteris. 

 

També el foment de les accions d'educació per a la ciutadania global i de formació per al 

desenvolupament sostenible té un fort impacte positiu en la consecució de la igualtat de gènere, 

ja que totes aquestes incorporen la sensibilització i coneixement de l’ODS 5, la qual cosa facilita 

el coneixement més gran i sensibilització sobre situacions problemàtiques de l’entorn i d’altres 

llocs i, en conseqüència, una major conscienciació social. A més a més, aquestes actuacions 

desenvolupen habilitats relacionades amb la interacció amb altres persones i els valors i les 

actituds relatius a l’acceptació de la diversitat, el pensament crític, l’augment de la participació, 

etc. 

 

LLISTAT D’OBJECTIUS I ACTUACIONS 

Programa 121.80: Direcció i serveis generals. 

Objectiu 5.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

conselleria. 

Actuació 5.1.1 Introduir la perspectiva de gènere en la normativa de la Conselleria. 

Objectiu 5.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 

Actuació 5.2.1 

Introduir clàusules d'igualtat entre els criteris d'adjudicació i execució dels 

contractes, d'acord amb la regulació de la incorporació de les clàusules de 

responsabilitat social. 

Objectiu 5.3 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà de llenguatge no sexista 

i inclusiu en els textos administratius. 

Actuació 5.3.1 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius. 
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Programa 121.10: Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis. 

Objectiu 3.1 
Alt nivell de qualitat en l'atenció a la ciutadania tant en les oficines PROP 

com en els canals no presencials. 

Actuació 3.1.1 

Supervisar el servici prestat en els diferents canals d'atenció a la 

ciutadania (oficines PROP, 012, xat, videochat en llenguatge de signes, 

guia PROP electrònica). 

Actuació 3.1.4 
Realitzar enquestes per a conéixer el grau de satisfacción de la ciutadania 

amb els canals d'atenció. 

Objectiu 5.1 

Dirigir accions específiques, en distints àmbits de gestió, per a fer un 

efectiu control de legalitat en les actuacions de l'administració de la 

Generalitat i el seu sector públic instrumental. 

Actuació 5.1.1 

Dur a terme les actuacions ordinàries d'inspecció i control definides en el 

Pla de la Inspecció General de Servicis, així com les 

extraordinàries que es demanden. 

 

 

 

 

 

Programa 112.90: Transparència en l'activitat pública i participació ciutadana. 

Objectiu 9.1 

Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 

subvencions, que contemplen mecanismes per a corregir desigualtats de 

gènere. 

Actuació 9.1.1 
Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la correcció de 

desigualtats de gènere en subvencions a entitats locals. 

Actuació 9.1.2 
Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la correcció de 

desigualtats de gènere en subvencions a entitats ciutadanes. 
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Objectiu 9.2 

Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 

subvencions, que contemplen mesures de discriminació positiva cap 

a la dona. 

Actuació 9.2.1 
Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la discriminació 

positiva en subvencions a entitats locals. 

Actuació 9.2.2 
Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la discriminació 

positiva en subvencions a entitats ciutadanes. 

Objectiu 9.3 
Refermar la paritat equilibrada de dones i hòmens en els òrgans 

col·legiats del programa pressupostari. 

Actuació 9.3.1 
Assegurar la paritat de dones i hòmens en el Consell de Transparència, en 

el Consell de Participació Ciutadana i en el Consell de CEVEX. 

 

Programa 111.80: Responsabilitat social i foment de l'autogovern. 

Objectiu 1.2 

Impulsar les relacions institucionals amb la resta de les Administracions 

Públiques relacionades amb cada iniciativa de desenvolupament 

estatutari. 

Actuació 1.2.1 
Impulsar i fomentar en l'Administració Local la realització d'activitats de 

desenvolupament estatutari i recuperació del dret civil foral valencià. 

Objectiu 1.3 
Impulsar i orientar les iniciatives de desenvolupament estatutari i de 

responsabilitat social d'índole o legislativa. 

Actuació 1.3.1 

Impulsar i promoure en coordinació amb l'Administració Local quan així 

procedisca, la creació de tots aquells organismes que 

requerisca el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia o que estiguen 

relacionats amb el seu desenvolupament. 
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Objectiu 2.1 

Impulsar la recuperació i desenvolupament del Dret Foral Civil Valencià 

per totes les vies possibles, incloent l'estudi d'actuacions dirigides a 

canvis constitucionals per a garantir-ho, així com impulsar totes aquelles 

iniciatives relacionades amb la seua investigació, divulgació, promoció, 

consolidació i implantació en la societat. 

Actuació 2.1.1 

Dirigir i coordinar totes les actuacions encaminades tant a l'estudi i la 

investigació com a la recuperació, desenrotllament, impuls, potenciació i 

divulgació del Dret Civil Foral Valencià per totes les vies possibles, incloent 

l'estudi d'actuacions dirigides a canvisconstitucionals per a garantir-ho. 

Objectiu 4.2 
Fomentar la inclusió de polítiques de Responsabilitat Social en les 

organitzacions i difondre el seu coneixement entre la ciutadania. 

Actuació 4.2.1 

Participar de manera activa en mitjans de comunicació i fomentar a través 

de les organitzacions i ciutadania en general,actuacions en matèria de 

responsabilitat social.  

Objectiu 4.3 
Dinamitzar l'aplicació de la Responsabilitat Social en les administracions 

i sector públic valencià. 

Actuació 4.3.1 
Promoure la incorporació de les polítiques de Responsabilitat Social en les 

administracions locals i en el sector públic valencià en general. 

Objectiu 4.5 
Impulsar i orientar iniciatives normatives en matèria de responsabilitat 

social. 

Actuació 4.5.1 
Promoure, dirigir i coordinar les iniciatives normatives en matèria de 

responsabilitat social. 

 

Programa 134.10: Cooperació internacional al desenvolupament. 

Objectiu 1.6 

Promoure i impulsar programes i projectes de cooperació al 

desenvolupament, amb un enfocament estratègic de gènere basat en 

Drets Humans. 

Actuació 1.6.1 
Gestionar la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació 

internacional al desenvolupament sostenible. 
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Objectiu 1.7 

Promoure i impulsar projectes i actuacions en l'àmbit de l'educació 

per a la ciutadania global (EpCG) i la sensibilització encaminats a 

enfortir una ciutadania valenciana solidària, crítica i responsable. 

Actuació 1.7.1 

Gestionar la convocatòria de subvencions per a projectes d'educació per 

a la ciutadania global, d'acord amb l'Estratègia d'Educació per al 

desenvolupament en l'àmbit Formal de la Comunitat Valenciana 2017-

2021, i de sensibilització en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 

sostenible. 

Objectiu 1.13 

Desenvolupar programes de formació en cooperació i 

desenvolupament sostenible dirigida a millorar les capacitats del 

professorat i personal docent, del personal de les administracions 

públiques valencianes, dels agents de la cooperació valenciana, així 

com la formació d'especialistes en cooperació al desenvolupament i del 

voluntariat internacional de cooperació per al desenvolupament. 

Actuació 1.13.1 

Desenvolupar accions de formació específica sobre els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides 

dirigides al personal al servici de l'administració de la Generalitat i resta 

d'administracions públiques en la Comunitat Valenciana. 

 

 

Programa 112.80: Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 

 

Objectiu 4.1 
Garantir el principi de transparència i de lliure accés a la informació 

pública reduint possibles desigualtats de gènere. 

Actuació 4.1.1 
Vetlar per la presència equilibrada entre hòmens i dones en la 

realització de congressos, ponències i conferències. 

Actuació  4.1.2 
Garantir que no existisca desigualtat de tracte entre hòmens i dones en 

el dret d'accés a la informació i en la publicitat activa. 
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ANNEX D’INDICADORS  

Programa 
pressupostari 

Objectiu Indicador Descripció Unitat de mesura Valor 

121.80 5.1 1 

Percentatge de bases reguladores de 
subvencions i ajudes, beques, etc., que 
inclouen clàusules d’igualtat de gènere, sobre 
el total de bases reguladores. 

Bases 100% 

121.80 5.1 2 
Percentatge de projectes normatius que 
inclouen clàusules d’igualtat de gènere, sobre 
el total de projectes normatius. 

Projectes  50% 

121.80 5.1 3 
Informes d’impacte de gènere realitzats o 
supervisats per la unitat d’igualtat.  

Informes 800% 

121.80 5.2 1 

Percentatge de plecs de contractació que han 
inclòs en les bases clàusules que prioritzen, en 
cas d'empat, l'existència de plans d'igualtat en 
les empreses, sobre el total de plecs elaborats. 

Contractes 100% 

121.80 5.2 2 

Percentatge de contractes adjudicats que 
tenen en compte els criteris de priorització de 
les clàusules d'igualtat de gènere, sobre el 
total de contractes adjudicats. 

Contractes 100% 

121.80 5.3 1 Textos revisats per la unitat d'igualtat. Textos 1000% 

121.80 5.3 2 Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. Textos 70% 

121.10 3.1 1 
Peticions d'informació ateses en les oficines 
PROP. 

Percentatge 95% 

121.10 3.1 2 Telefonades ateses en el servei 012. Percentatge 95% 

121.10 3.1 3 Consultes en el xat ateses pel servei 012. Percentatge 95% 

121.10 3.1 4 
Avís diari als/les ciutadans/es que ho desitgen, 
per mitjà de correu electrònic, de les novetats 
en tràmits, serveis i ocupació pública. 

Percentatge 99% 

121.10 3.1 5 
Atenció de les preguntes dirigides a la bústia 
de la ciutadania. 

Percentatge 100% 

121.10 3.1 6 
Consultes de xat de vídeo en llengua de signes 
ateses pel servei 012. 

Percentatge 95% 

121.10 3.1 7 
Disponibilitat de presentació de queixes 
telefòniques a través del 012. 

Percentatge 95% 

121.10 3.1 8 
Realització d'enquesta de satisfacció de 
l'atenció presencial en oficines PROP i en 
l'atenció telefònica prestada pel 012. 

Nombre 1 

121.10 3.1 9 
Desagregar per sexe els resultats de l'enquesta 
de satisfacció. 

Sí/No Sí  

121.10 3.1 10 Estudis de viabilitat de nous servicis IVR. Nombre 2 

121.10 3.1 11 
Integració del programari de telefonia UCI amb 
GUC. Integració de dades telefòniques amb 
codificació per temes. 

SÍ/No Si 

121.10 5.1 1 
Actuacions ordinàries executades, d´entre les 
incloses en el Pla de la Inspecció General de 
Serveis. 

Percentatge 100% 

112.90 9.1 1 

Percentatge de les activitats cíviques, socials i 
culturals subvencionades a entitats locals que 
contemplen mecanismes per a corregir 
desigualtats de gènere. 

Percentatge de projectes 
sobre el total 
subvencionat 

80% 

112.90 9.1 2 

Percentatge de les activitats cíviques, socials i 
culturals subvencionades a entitats ciutadanes 
que contemplen mecanismes per a corregir 
desigualtats de gènere. 

Percentatge de projectes 
sobre el total 
subvencionat 

80% 

112.90 9.2 1 

Percentatge de les activitats cíviques, socials i 
culturals subvencionades en entitats locals que 
contemplen mesures de discriminació positiva 
cap a la dona. 

Percentatge de projectes 
sobre el total 
subvencionat 

70% 

 



 

253 

 

Programa 
pressupostari 

Objectiu Indicador Descripció Unitat de mesura Valor 

112.90 9.2 2 

Percentatge de les activitats cíviques, socials i 
culturals subvencionades en entitats 
ciutadanes que contemplen mesures de 
discriminació positiva cap a la dona. 

Percentatge de projectes 
sobre el total 
subvencionat 

70% 

112.90 9.3 1 
Percentatge de dones en el Consell de 
Transparència sobre el total de dones i homes. 

Percentatge de dones 
sobre el total de 
components del Consell 
de Transparència 

50% 

112.90 9.3 2 
Percentatge de dones en el Consell de 
Participació Ciutadana sobre el total de dones i 
homes. 

Percentatge de dones 
sobre el total de 
components del Consell 
de Participació 
Ciutadana 

50% 

112.90 9.3 3 
Percentatge de dones en el Consell de CEVEX 
sobre el total de dones i homes. 

Percentatge de dones 
sobre el total de 
components del Consell 
de CEVEX 

50% 

111.80 1.2 1 

Convocatòria de subvencions a ajuntaments i 
mancomunitats de municipis per a la 
realització d'actuacions de desenvolupament 
estatutari, promoció de l'autogovern i 
divulgació del dret foral. Convocatòria 1 

        Expedients 30 

111.80 1.2 2 
Desagregació per gènere de la població 
beneficiària o objecte de la iniciativa/projecte. 

Percentatge 
Beneficiàries/Beneficiaris 50 

111.80 1.2 3 Projectes amb perspectiva de gènere. Projectes 100% 

111.80 1.3 1 
Convenis amb institucions públiques o 
privades. Convenis 3 

111.80 1.3 2 

Subvenció a universitats per a la realització 
d'activitats formatives i divulgatives en matèria 
de desenvolupament estatutari, promoció 
d'autogovern i responsabilitat social. Convocatòria 1 

111.80 1.3 3 

Beques per a treballs i estudis d'investigació 
relacionats amb el desenvolupament 
estatutari, promoció de l'autogovern i 
responsabilitat social. Convocatòria   

111.80 1.3 4 
Desagregació per gènere de la població 
beneficiària de la iniciativa/projecte. 

Percentatge 
Beneficiaris/beneficiàries 50 

111.80 2.1 1 
Reunions de la Comissió assessora dret civil 
valencià. Ple 2 

111.80 2.1 2 Reunions de les comissions de treball de la 
Comissió. Comissions de treball 2 

111.80 2.1 3 Conveni Càtedra Dret Foral Valencià. Convenis 1 

111.80 2.1 4 
Percentatge d'homes i dones respecte del total 
de persones nomenades en òrgans col·legiats. 

Percentatge 
Beneficiaris/Beneficiàries 50-60 

111.80 4.2 1 

Divulgació de la cultura de la responsabilitat 
social en associacions, organitzacions i entitats 
locals, així com la realització d'actuacions de 
responsabilitat social. Convocatòria 1 

111.80 4.2     Expedient 40 

111.80 4.2 2 
Desagregació per gènere de la població 
beneficiària objecte de la iniciativa/projecte. 

Percentatge 
beneficiaris/beneficiàries 50 

111.80 4.3 1 
Creació d´una xarxa de territoris socialment 
responsables. Ordre 1 

111.80 4.3 2 

Percentatge de dones i homes respecte del 
total de persones nomenades en òrgans 
col·legiats. 

Percentatge 
dones/homes 40-60 
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Programa 
pressupostari 

Objectiu Indicador Descripció Unitat de mesura Valor 

111.80 4.5 1 Informes i textos normatius. 
Informes i textos 
normatius 10 

111.80 4.5 2 

Percentatge de dones i homes respecte del 
total de persones nomenades en òrgans 
col·legiats. 

Percentatge 
dones/homes 40-60 

134.10 1.6 1 
Nombre de sol·licituds de subvenció 
(projectes). 

Sol·licitud 80 

134.10 1.6 2 Nombre de convenis. Conveni 1 

134.10 1.6 3 

Nombre de projectes finançats que s'alineen 
amb el compliment de l'ODS número 5 de 
l'Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible que incorporen l'enfocament de 
gènere. 

Projectes  35 

134.10 1.6 4 

Percentatge de projectes finançats que 
intervenen directament o principalment en 
col·lectius de dones i/o sobre situacions de 
vulneració dels drets de les dones. 

Percentatge 15 

134.10 1.6 5 
Nombre de projectes que s'inicien i 
desenvolupen en termini. 

Projectes  35 

134.10 1.6 6 
Informes periòdics de seguiment dels projectes 
presentats per les entitats 
beneficiàries. 

Informes 35 

134.10 1.6 7 
Informes d'avaluació final de projectes 
finançats en les convocatòries de cooperació al 
desenvolupament. 

Informes 20 

134.10 1.7 1 
Nombre de sol·licituds de subvenció 
(projectes). 

Sol·licitud 60 

134.10 1.7 2 Nombre de projectes finançats. Projecte 40 

134.10 1.7 3 Nombre de centres que hi participen. Centre 160 

134.10 1.7 4 
Nombre de projectes que s'inicien i 
desenvolupen en termini. 

Projecte 40 

134.10 1.7 5 
Informes d'avaluació final dels projectes 
finançats en les convocatòries d'EpCG. 

Informe 30 

134.10 1.7 6 
Nombre d'alumnat i professorat participants 
en les activitats d'EpCG. 

Alumnat i professorat 

800 
professors/es 

i 
24.000 

Alumnes 

134.10 
1.13 

1 
Nombre d'activitats formatives dirigides al 
personal de les administracions públiques. Activitat formativa 2 

134.10 
1.13 

2 
Nombre d'activitats formatives dirigides a 
agents de cooperació al desenvolupament. Activitat formativa 2 

112.80 4.1 1 
Casos en què s'observe un incompliment de les 
polítiques d'igualtat. Resolucions 5 

112.80 4.1 2 
Jornades, conferències, congressos en què es 
compliran els criteris de paritat. Conferenciants /Ponents 8 
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CAPÍTOL 6. ANNEXOS 

ANNEX I 

ESTRUCTURA GENERAL DEL ARTICULADO DE LA LEY  9/2003, DE 2 DE ABRIL, DE LA 

GENERALITAT, PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Títol Capítol Article 

I. Objecte, 
principis 
generals i 
àmbit de la Llei 

 1 Objecte 

2 Principis generals 

3 Àmbit de la Llei 

4 Principis rectors de l’acció administrativa 

II. De l’actuació 
administrativa 

I. Educació per a 
la igualtat 

5 Ideari educatiu i valors constitucionals 

6 Dret a l’educació i igualtat d’oportunitats 

7 L’educació i la conciliació familiar i laboral 

8 Formació per a la igualtat 

9 Promoció en la universitat de la igualtat d’oportunitats 

II. Igualtat i 
participació 
política 

10 Representació paritària de dones i homes 

11 Espais electorals 

12 Subvencions electorals 

III. Igualtat en 
l’àmbit laboral 

13 Accés a l’ocupació en condicions d’igualtat 

14 Igualtat i dones amb discapacitat 

15 Mesures de foment de l’ocupació 

16 Servei d’acompanyament a la creació i millora d’empreses 

17 Conciliació de vida familiar i laboral 

18 Flexibilitat d’horaris 

19 Permisos parentals 

20 Els plans d’igualtat en les empreses 

21 La discriminació salarial 

22 Programes d’inserció sociolaboral per a les víctimes de 
maltractaments 

23 L’assetjament sexual 

24 La igualtat en la negociació col·lectiva 

IV. Benestar i 
família 

25 La cura de les persones dependents 

26 La feminització de la pobresa 

27 Pla integral de la família i infància 

V. Igualtat 
d’oportunitats 
en el marc de la 
societat de la 
informació 

28 Accés a les noves tecnologies 

29 Campanyes d’informació i igualtat de dones amb 
discapacitat 

30 Serveis de traducció 

31 Accés a la informació i comunicació 

32 Foment de la participació femenina 
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Títol Capítol Article 

II. De 
l’actuació 
administrativa 

VI. De la violència 
contra les dones 

33 Investigació sobre la violència de gènere 

34 Assistència a les víctimes de violència de gènere 

35 Seguiment i informació sobre les actuacions en 
matèria de violència contra les dones 

36 Personació de l’Administració autonòmica en els 
procediments per maltractaments 

37 Protocols de coordinació en els casos de 
maltractaments 

38 Prestacions per a habitatge 

39 Protecció a les víctimes de maltractaments 

VII. Igualtat i 
mitjans de 
comunicació 

40 Imatge de la dona i pluralitat de rols 

41 Programació i valors constitucionals 

42 Observatori de publicitat no sexista de la Comunitat 
Valenciana 

43 Sobre l’erradicació de la violència 

III. Igualtat i 
Administració 
pública 

 44 Igualtat en els processos de formació i promoció de 
llocs de treball 

45 Igualtat en la promoció interna 

46 Foment de la igualtat en l’àmbit de la contractació 

47 Assetjament sexual 

48 El llenguatge no sexista en els escrits administratius 

IV. Institucions 
de protecció 
del dret a la 
igualtat de 
dones i homes 

I. L’Observatori de 
Gènere 

49 L’Observatori de Gènere 

II. El Consell 
Valencià de la 
Dona 

50 El Consell Valencià de la Dona 

III. La Defensoria 
de la Igualtat de 
Gèneres 

51 La igualtat i el Síndic de Greuges 
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ANNEX II 
 

RELACIÓ DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS I ENTITATS SELECCIONATS 

 

SECCIÓ 05. PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 

462.20. Promoció institucional 

00132. Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) 

          221.10. Emergències, protecció civil i extinció d’incendis 

          222.10. Seguretat pública: policia de la Generalitat i policia local 

          222.20. Formació IVASPE 

126.20. Assessorament i defensa en juí 

00017. Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

121.20. Alta direcció i serveis generals 

SECCIÓ 16. VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 

311.10. Direcció i serveis generals 

313.30. Infància i adolescència 

313.50. Inclusió social 

313.80. Igualtat en la diversitat 

323.10. Igualtat de gènere 

313.10. Serveis socials 

313.40. Diversitat funcional 

313.60. Gestió de centres de persones majors 

313.70. Ordenació i prestacions de la dependència 

00020.  Institut Valencià de la Joventut 

SECCIÓ 06. HISENDA I MODEL ECONÒMIC 

611.10. Direcció i serveis generals 

612.10. Finançament i fons europeus 

612.50. Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines 

613.10. Tributs de la Generalitat 

SECCIÓ 07. JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS  

141.10.  Administració de justícia 

121.30. Formació i estudis  

112.70. Reformes democràtiques i accés a la justícia  

462.60. Processos electorals i consultes populars 
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RELACIÓ DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS I ENTITATS SELECCIONATS 

141.20. Direcció i serveis generals 

121.40. Funció pública 

SECCIÓ 09. EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT 

421.10. Direcció i serveis generals 

421.40. Administració educativa i cultural 

421.20. Administració de personal docent 

422.20. Ensenyament primari 

422.30. Ensenyament secundari 

421.30. Ordenació educativa 

421.50. Avaluació, innovació i qualitat educativa 

422.80. Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana 

421.60. Formació del professorat 

422.70. Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 

422.40. Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial 

452.10. Llibre, arxius i biblioteques 

457.10. Foment de l’activitat esportiva 

00024. Institut Valencià d’Art Modern 

00025. Institut Valencià de Cultura 

00083. Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d’Estudis Superiors 

00103. Fundació de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia 

00115.  Consorci Museus de la Comunitat Valenciana 

SECCIÓ 10. SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

313.20. Drogodependències i altres addiccions 

411.10. Direcció i serveis  generals 

411.20. Administració economicofinancera 

411.30. Administració de recursos humans 

411.40 Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut 

411.60. Anàlisi i avaluació de l'atenció al pacient i investigació en ciències de la salut 

412.10. Centres de salut pública 

412.22. Assistència sanitària 

412.23. Prestacions farmacèutiques 

412.24. Prestacions externes 
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RELACIÓ DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS I ENTITATS SELECCIONATS 

412.28. Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada 

413.10. Salut pública 

SECCIÓ 11. ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 

721.10. Direcció i serveis generals 

551.10. Elaboració i difusió estadística 

615.10. Planificació i previsió econòmica 

322.55. Promoció d'emprenedors, cooperativisme i economia social 

315.10. Condicions de treball i administració relacions laborals 

761.10. Ordenació i promoció comercial 

762.10 Comercio Exterior 

443.10. Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis 

00031.  Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) 

 322.51 Foment de l’ocupació 

 322.52 Formació i qualificació professional 

 322.54 Inserció laboral  

00027. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

00059. Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) 

SECCIÓ 12. AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT 

711.10. Direcció i serveis generals 

714.20. Ordenació i millora de la producció agrària 

542.20 . Qualitat, producció ecològica, I+D+i 

SECCIÓ 08. HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI  

511.10. Direcció i serveis generals  

431.10. Arquitectura, habitatge i projectes urbans 

432.20. Urbanisme 

513.10. Infraestructures públiques 

00023. Institut Cartogràfic Valencià 

00135. Autoritat de transport metropolità de València 

SECCIÓ 22. TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 

121.80. Direcció i serveis generals 

121.10. Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis 

112.90. Transparència en l'activitat pública i participació ciutadana 
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RELACIÓ DE PROGRAMES PRESSUPOSTARIS I ENTITATS SELECCIONATS 

111.80. Responsabilitat social i foment de l'autogovern 

134.10. Cooperació internacional al desenvolupament 

112.80. Consell de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
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ANNEX III 

CONNEXIÓ ENTRE ELS OBJECTIUS DEFINITS EN LES SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES I 

L'ARTICULAT DE LA LLEI 9/2003 

Secció  
(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

5 462.20 
2.1. Desplegament i execució d’accions i projectes 
publicitaris de promoció institucional. 

 4, 40 i 43 

5 462.20 
4.1. Realitzar actuacions de conscienciació en 
matèria d’igualtat de gènere des de la Presidència 
de la Generalitat. 

 4,  40 i 43 

5                       
00132 
AVSRE 

221.10 

1.1. Elaboració, implantació i actualització dels 
plans d’emergència contra els riscos que siguen 
competència de la Generalitat. Direcció dels plans i 
dels recursos en cas d’emergència, incloent-hi la 
perspectiva de gènere. 

37 

5                       
00132 
AVSRE 

222.10 
 2.4. Lluita contra la violència de gènere, menors i 
delictes d’odi. 

 37 i  39 

5                       
00132 
AVSRE 

222.20  1.1. Desplegament normatiu. 
33 

5                       
00132 
AVSRE 

222.20 
 1.2. Policia Local i la resta de personal de 
seguretat pública. Formació. 

 33, 34 i 37 

5                       
00132 
AVSRE 

222.20  1.5. CISE. Investigació en seguretat i emergències. 
33 

5 126.20 

 6.1. Exercir l’acció popular a què es refereixen 
l’article 36 de la Llei 9/2003, d’abril, de la GV per a 
la igualtat entre dones i homes, i l’article 58 de la 
Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la GV, integral 
contra la violència sobre la dona. 

36 

5 
Entitat 
00017 

 8. Definir i implantar un model de gestió 
socialment responsable i transparent. 

 8, 40 i 43 

5 121.20  
 3.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques públiques de la Presidència. 

4 

5 121.20  
 3.2. Fomentar la igualtat en l’àmbit de la 
contractació. 46 

5 121.20  
 3.3. Fomentar la comunicació en igualtat 
mitjançant el llenguatge no sexista i inclusiu en els 
textos administratius. 48 

16 311.10 
7.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques públiques de la Conselleria. 

4 

16 311.10 
7.2. Fomentar la igualtat en l’àmbit de la 
contractació. 

46 
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Secció  
(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

16 311.10 
7.3. Fomentar la comunicació en igualtat 
mitjançant un llenguatge no sexista i inclusiu en els 
textos administratius. 

48 

16 313.30 
1.3. Promocionar els drets de la infància, la seua 
participació com a ciutadania activa i el seu 
benestar.   

4 

16 313.30 
2.2. Coordinació en el marc local dels agents 
implicats en la detecció i l’abordatge de les 
situacions de risc de desemparament infantil. 26 

16 313.30 
2.3. Establir mesures d’atenció i suport a persones 
menors d’edat en risc de desprotecció.  34 

16 313.30 
2.4. Telèfon d’atenció a la infància i a 
l’adolescència. 34 

16 313.30 
6.1. Implantació d’un nou model en matèria 
d’emancipació i autonomia personal 
d’adolescents.  

26 

16 313.30 
7.1.Creació i implantació del nou model de gestió 
dels punts de trobada familiar. 34 

16 313.50 

1.1. Potenciar, coordinar i impulsar projectes 
d’aprenentatge d’habilitats socials de les persones, 
famílies i grups que es troben en situació o risc 
d’exclusió social. 15 

16 313.50 
1.2. Finançament de necessitats bàsiques 
alimentàries de persones en risc d’exclusió social. 26 

16 313.50 
1.4. Execució de plans relacionats amb la inclusió 
social. 26 

16 313.50 
2.1. Reforçar les polítiques del Consell en matèria 
d’integració de les persones migrants en els àmbits 
educatiu, laboral, sanitari i d’habitatge. 

15 

16 313.50 

2.2. Execució dels programes del Pla director 
d’immigració i convivència 2014-2017, prorrogat al 
2019, en els quals figura com a responsable aquest 
centre directiu. 

15 

16 313.50 
3.1. Foment de la participació de la societat en 
accions de voluntariat. 

26 

16 313.50 
4.1. Gestió i manteniment de prestacions (Renda 
Valenciana d’inclusió, PNC, FAS, LISMI). 

26 

16 313.50 
4.2. Implementació i desplegament de la Llei 
19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de 
la renda valenciana d’inclusió. 26 

16 313.50 

4.2. Foment de programes d’interés general per a 
atendre finalitats d’interés social amb càrrec a 
l’assignació tributaria del 0,7% de l’IRPF a la 
Comunitat Valenciana. 26 

16 313.80 
1.1. Fomentar el valor de la diversitat com una 
eina de cohesió i enriquiment social. 9,41 

16 313.80 

1.3. Coordinar i impulsar projectes i actuacions 
que fomenten la igualtat i la inclusió del poble 
gitano, especialment els dirigits a la infància, 
l’adolescència i la joventut i la igualtat entre dones 
i homes. 

6 

 



 

263 

 

Secció  
(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

16 313.80 
2.1. Promoure la visibilitat de la diversitat familiar i 
donar suport a tots els tipus de famílies. 26 

16 313.80 

2.2. Contribuir a la conscienciació de la societat 
valenciana en els usos del temps, la 
corresponsabilitat i la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral. 17 

16 313.80 

2.3. Contribuir a l’erradicació de les conductes 
intolerants i violentes per raó de l’orientació 
sexual, la identitat de gènere, l’ètnia, la diversitat 
funcional, la situació de pobresa, la religió, la 
cultura. 37 

16 313.80 
2.4. Donar suport i atenció a les víctimes de 
violència i delictes d’odi. 43 

16 323.10 

1.1. Impulsar i fomentar la implantació i el 
desenvolupament, el seguiment i l’avaluació dels 
plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes entre les empreses i altres entitats de la 
Comunitat Valenciana, acompanyats de mesures 
avaluables, en col·laboració amb els agents socials 
i econòmics involucrats en el teixit empresarial 
valencià. 

20 

16 323.10 
1.2. Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques i actuacions de la Generalitat. 

4 

16 323.10 
1.3. Desenvolupar polítiques d’integració social i 
protecció de col·lectius de dones en risc d’exclusió 
social. 

26,38 

16 323.10 
1.4. Fer visible la presència de les dones, 
sensibilitzar i conscienciar la societat sobre la 
discriminació que pateixen. 

16,40,42,46,48,49,50 

16 323.10 1.5. Fomentar l’associacionisme femení. 4,32 

16 323.10 
2.1. Ampliar la xarxa de la Generalitat d’atenció 
social a víctimes de violència i millorar-ne 
l’eficàcia.  

22,33,34,35,37,38,39 

16 323.10 
2.2. Contribuir a eliminar tota situació de violència 
sobre les dones que resideixen en zones urbanes i 
en zones rurals. 

33,34,35,36,37,38,39,43 

16 313.10 

1.1. Desenvolupar una xarxa homogènia de 
professionals, dependents de les entitats locals, 
per a l’atenció primària dels problemes socials, per 
mitjà de la seua atenció, valoració i assignació. 

15 

16 313.10 

2.1. Elaborar programes i executar mesures 
orientades a fomentar la participació activa dels 
majors en la societat, així com programes d’oci i 
temps lliure per a persones majors. 25 

16 313.10 
2.3. Finançar programes d’atenció/prevenció de 
problemes específics de persones majors. 25 

16 313.10 

3.1. Implementar mesures i estratègies 
específiques destinades a l’atenció social municipal 
de persones, famílies i col·lectius en situació 
desfavorable. 27 

16 313.40 
1.1. Promoure la inclusió en la vida social, laboral i 
cultural de les persones amb diversitat funcional.  15 
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Secció  
(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

16 313.40 
2.1. Garantir els serveis d’atenció social a les 
persones amb diversitat funcional. 

17,25 

16 313.40 
3.1. Potenciar l’autonomia personal i l’eliminació 
de barreres. 

17,25 

16 313.40 
5.1. Agilitar la gestió de la valoració de les 
sol·licituds de grau de discapacitat. 

15,25 

16 313.40 
6.1. Millorar les competències i qualificacions dels 
professionals en l’àmbit de l’atenció a les persones 
amb diversitat funcional. 

25 

16 313.60 
1.1. Millora de la xarxa assistencial destinada a 
persones majors. 15 

16 313.70  
1.1. Estendre les prestacions previstes en la llei  de 
Dependència a totes les persones en situació de 
dependència. 15 

16 313.70  
2.1. Afavorir la permanència de les persones en 
situació de dependència en el seu entorn social i 
familiar. 25 

IVAJ 20 
1.3. Desenvolupar l’Estratègia Valenciana de la 
Joventut. 

10 

IVAJ 2000,00% 
6.1. Fomentar entre els joves la tolerància i el 
respecte a la diversitat. 43 

IVAJ 20 
6.2. Fomentar entre els joves hàbits de vida 
saludables. 40 

06 611.10 
7.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques públiques de la Conselleria. 4 

06 611.10 
7.2. Fomentar la igualtat en l’àmbit de la 
contractació.  46 

06 611.10 
7.3. Fomentar la comunicació en igualtat 
mitjançant el llenguatge no sexista i inclusiu en els 
textos administratius.  48 

06 612.10 

1.1. Planificar i aplicar la política regional que 
acorda el Consell de la Generalitat en el marc 
establit per la Unió Europea, l’Administració 
general de l’Estat i el propi de la Generalitat, tenint 
en compte la perspectiva de la igualtat de dones i 
homes.  4 

06 612.50 
1.3. Assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en els 
pressupostos de la Generalitat. 4 

06 613.10 

1.1.a. Continuar la incorporació de la perspectiva 
de gènere en els ingressos pressupostaris de la 
Generalitat a través de beneficis fiscals que 
contribuïsquen a la consecució de la igualtat entre 
dones i homes. 4 

06 613.10 
1.1.b. Promoure el principi d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats en el conjunt de les polítiques 
econòmica, laboral, social, cultural i artística. 17 

06 613.10 1.1.c.  Fomentar la formació de la dona. 17 

06 613.10 
1.1.d. Fomentar la conciliació familiar i laboral de 
dones i homes. 17 
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Secció  
(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

06 613.10 

1.1.e. Fomentar l’erradicació de la violència de 
gènere, la violència familiar i totes les formes 
d’assetjament sexual i assetjament per raó de 
sexe, i promoure l’atenció a les dones víctimes de 
la violència de gènere. 4 

06 613.10 
1.1.f. Fomentar la utilització d’un llenguatge no 
sexista en l’àmbit administratiu. 48 

7 141.10 

1.1 Desenvolupament del Pla d'infraestructures 
judicials que inclou les necessitats específiques de 
funcionalitat, millora de l'atenció ciutadana, 
accessibilitat, nova oficina judicial, espais segurs, 
separació víctima-agressor, eficiència energètica i 
seguretat de les seus judicials 4 

7 141.10 
10.1 Desenvolupament del Pla d'Igualtat de 
l'Administració de Justícia de la Comunitat 
Valenciana. 46 

7 141.10 

10.2 Formar el personal funcionari de 
l'Administració de Justícia, forenses, 
psicòlogues/vos, treballadores/és socials en 
matèria d'igualtat, violència de gènere i formació 
en perspectiva de gènere 48 

7 121.40 

1.1 Reestructurar i reordenar al personal empleat 
públic, així com optimitzar la gestió, aplicant 
criteris de racionalització en l'organització 
administrativa i d'igualtat de gènere. 39 

7 121.40 
4.1 Fomentar i garantir la conciliació de la vida 
professional, personal i laboral del personal de la 
Generalitat. 4 

7 121.40 
6.1 Garantir la màxima protecció jurídica a les 
empleades públiques víctimes de violència de 
gènere. 44 

7 121.30 
2.1 Formació del personal de l'Administració 
Pública Valenciana en polítiques d'igualtat. 4 

7 121.30 

3.1 Formació On line que afavorisca l'adquisició de 
coneixements al personal de l'administració que es 
trobe dispers geogràficament. Actualització i 
adaptació de continguts 34 

7 112.70 

3.2 Fomentar l'adopció de quantes mesures 
multidisciplinàries siguen factibles per a propiciar 
la recuperació de la memòria democràtica 
valenciana, prestant especial atenció a 
l'experiència específica de les dones. 34 

7 112.70 

5.2 Assegurar la prestació d'assistència jurídica 
gratuïta especialitzada, en especial en matèria de 
violència de gènere, menors,estrangeria i 
situacions d'especial vulnerabilitat, entre altres 34 

7 112.70 

7.1 Prestar assistència  a les víctimes, a les 
persones testimonis i a qualsevol altra persona en 
situació de risc com a conseqüència del seu 
contacte circumstancial amb el delicte,i, en 
especial a  les dones víctimes de violència de 
gènere i a persones en situació d'especial 10 
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Secció  
(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

vulnerabilitat, per mitjà d'un servici de caràcter 
públic, gratuït, multidisciplinari i integral, a través 
de la Xarxa d'Oficines de la Generalitat 
d'Assistència a les Víctimes del Delicte  (OAVDs). 

7 112.70 

7.4 Establir mecanismes de coordinació i 
col·laboració amb diferents òrgans o entitats 
competents i amb xarxes públiques i privades que 
assistixen a les víctimes. 4 

7 462.60 
1.2 Garantir el principi d'igualtat en la participació 
política. 4 

7 141.20 
1.6 Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques públiques de la conselleria. 4 

7 141.20 
1.7 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la 
contractació. 44 

7 141.20 
1.8 Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà 
del llenguatge no sexista i inclusiu en els textos 
administratius. 44 

9 421.10 
Objectiu 3.1. Incorporar la transversalitat de 
gènere en les polítiques públiques de la 
Conselleria. 4 

9 421.10 
Objectiu 3.2. Fomentar la comunicació en igualtat 
mitjançant llenguatge no sexista i inclusiu en els 
textos administratius. 48 

9 421.40 
Objectiu 2.1. Fomentar la igualtat en l’àmbit de la 
contractació. 46 

9 421.20 
Objectiu 2.1.Defensar el dret fonamental de la 
igualtat entre dones i homes eliminant qualsevol 
forma de discriminació directa o indirecta. 2 

9 421.20 
Objectiu 2.2. Impulsar un canvi de perspectiva en 
el concepte de conciliació de la vida familiar i 
laboral. 17 

9 422.20 

Objectiu 1.1. Escolaritzar adequadament l’alumnat 
en centres educatius públics i privats concertats o 
acollits a règim de conveni; continuació del 
projecte experimental d’incorporació nivell 2-3 
anys en col·legis públics; ajudes a l’escolarització 
de l’alumnat de primer cicle d’Educació Infantil en 
centres públics i privats. 6 

9 422.20 Objectiu 2.1. Millorar la qualitat de l’educació. 4 i 7 

9 422.30 

Objectiu 1.1.  Escolaritzar adequadament 
l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, 
Batxillerat i Formació Professional en centres de 
titularitat de la Generalitat, i l’alumnat de concerts 
de règim singular. 4 

9 421.30 

Objectiu 1.1. Desenvolupar l’ordenació acadèmica 
del sistema educatiu no universitari per als 
ensenyaments d’Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Secundària Obligatòria, 
Batxillerat, Educació de Persones Adultes i 
Educació Especial. 5 i 7 
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(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

9 421.30 

Objectiu 6.1. Planificar adequadament 
l’escolarització de l’alumnat en centres d’Educació 
Infantil i Primària, Formació de Persones Adultes i 
Educació Especial. 17 

9 421.50 
Objectiu 1.1. Avaluar el grau d’adquisició dels 
ensenyaments establits en els currículums de la 
Comunitat Valenciana. 4 

9 421.50 
Objectiu 3.1. Promoure accions i programes 
d’investigació i innovació educativa per a la millora 
de la pràctica docent en els nivells no universitaris. 8 

9 421.50 
Objectiu 3.2. Promoure accions per al 
desenvolupament curricular dels temes 
transversals i l’educació en valors. 5 

9 421.50 
Objectiu 7.1. Promoure plans d’atenció a la 
diversitat de l’alumnat i programes de 
compensació educativa. 5 

9 422.80 
Objectiu 2.1. Potenciar la qualitat dels serveis 
públics dels ensenyaments artístics superiors. 4, 5, 6, 32 i 48 

9 422.80 
Objectiu 2.2. Potenciar l’activitat investigadora en 
els ensenyaments artístics superiors. 9 

9 422.80 

Objectiu 2.3. Potenciar la qualitat dels serveis 
d’ensenyaments artístics superiors en els 
processos d’innovació educativa i de convergència 
europea. 4, 5, 6, 32 i 48 

9 421.60 
Objectiu 1.2. Proposar i executar la formació inicial 
del professorat no universitari de nova 
incorporació al cos de funcionaris docents. 5.1 i 8 

9 421.60 
Objectiu 2.3. Promoure el desenvolupament de la 
carrera professional docent. 5.1 i 8 

9 421.60 

Objectiu 3.9. Promoure la formació del professorat 
per a previndre i detindre els casos de violència de 
gènere, així com per a evitar l’assetjament i la 
discriminació per raons d’identitat de gènere, o 
per orientació sexual. 5.2 i 8 

9 422.70 

Objectiu 1.1. Vertebrar, mantindre, potenciar i 
planificar la relació amb els diversos sectors, 
institucions i organitzacions socials que participen 
en la programació general de l’ensenyament 8 

9 422.40 

Objectiu 1.1. Desenvolupar l’ordenació acadèmica 
de la Formació Professional del sistema educatiu 
(bàsica, grau mitjà i grau superior) i d’un sistema 
integrat de Formació Professional. 5 i 7 

9 422.40 

Objectiu 1.5. Implementar polítiques dirigides a 
evitar la discriminació per raó de sexe en els 
estudis de Formació Professional del sistema 
educatiu. 6 i 8 

9 422.40 
Objectiu 1.8. Promoure els ensenyaments parcials 
de Formació Professional del sistema educatiu. 4 i 6 

9 452.10 
Objectiu 1.4. Promoció i difusió d’autores i autors 
valencians.  31 

9 457.10 
Objectiu 1.1. Desplegar la Llei 2/2011, de l’esport i 
l’activitat física de la Comunitat Valenciana, 4 
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Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

incloent-hi objectius d’igualtat de gènere en tots 
els àmbits d’actuació. 

9 457.10 

Objectiu 2.1. Potenciar i promocionar la pràctica 
de l’esport i l’activitat física entre la ciutadania, 
fomentant la participació igualitària i del tracte 
igualitari en la pràctica esportiva. 32 

9 457.10 

Objectiu 2.2. Donar suport a l’activitat fonamental 
de les federacions i els estaments que les 
conformen com a vehicle de promoció de l’esport 
igualitari i inclusiu, promovent la implantació 
progressiva de plans d’igualtat en el si de les 
federacions esportives. 10 i 20 

9 457.10 
Objectiu 3.1. Ensenyaments, cursos i activitats 
formatives i titulacions oficials relacionades amb 
l’activitat física i l’esport, fomentant la formació. 5, 6, 8 i 23 

9 00024 

Objectiu 5. Promoció, difusió i comunicació en 
xarxes socials de totes les activitats i exposicions 
programades. Estretir llaços amb la xarxa nacional 
i internacional de museus d’art modern i 
contemporani. 40 

9 00025 
Objectiu 1.1. Millorar la formació en l’àmbit 
cultural, i en especial dels joves intèrprets i 
artistes. 8 

9 00025 
Objectiu 1.2. Fomentar la creació artística i 
cultural. 5.2, 10 i 41 

9 00025 
Objectiu 1.3. Protecció, estudi, investigació, 
restauració i difusió del patrimoni. 5.2, 10 i 41 

9 00083 

Objectiu 1.1. Formar i retindre el capital humà de 
la Comunitat donant suport a la investigació, i 
elevant i millorant el nivell d'R+D+I de les 
universitats públiques i centres d’investigació; 
promoure la incorporació a les universitats 
públiques i als centres d’investigació de la 
Comunitat Valenciana d’investigadors i 
investigadores de reconegut prestigi internacional 
pertanyents a centres d’investigació estrangers. 9 

9 00083 

Objectiu 1.2. Donar suport a la contractació i la 
renovació de les plantilles investigadores de les 
universitats públiques i centres d’investigació 
valencians. 46 

9 00103 
Objectiu 4.1. Donar suport a nous talent de l’art i 
la cultura en l’àmbit de la Comunitat i  i fomentar-
los. 31 i 32 

9 00115 
Objectiu 1.1. Desenvolupar projectes expositius en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana.  5.2, 40, 41 i 48 

9 00115 
Objectiu 2.1. Fomentar el coneixement i la difusió 
de l’art valencià en les tres províncies.  5.2, 10 i 41 

9 00115 
Objectiu 3.1. Promoure els creadors valencians 
dins de la Comunitat Valenciana i en altres àmbits 
territorials.  5.2, 10, 41 i 48 
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10 313.20 

3.2.- Incloure la perspectiva de gènere en el procés 
assistencial millorant la incorporació efectiva de 
les necessitats específiques de la dona amb 
trastorns addictius i l'adaptació del tractament a 
les mateixes. 34 

10 411.10 
1.3.- Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques sanitàries públiques de la conselleria. 4 

10 411.10 
1.4.- Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà 
de llenguatge no sexista i inclusiu en els textos 
administratius. 48 

10 411.20 
4.1.- Fomentar la igualtat en l'àmbit de la 
contractació. 46 

10 411.30 
1.2. Implementar els continguts del Pla d'Igualtat 
per a l'exercici 2019. 20 

10 411.30 

1.4.- Evitar la discriminació que patix la 
treballadora sanitària embarassada amb minva 
retributiva durant el permís de maternitat per 
l'exempció de guàrdies. 21 

10 411.30 
1.5.- Garantir l'aplicació del protocol de mobilitat 
de les treballadores per violència de gènere. 34 

10 411.30 1.6.- Millorar la presència de dones en alts càrrecs. 20 

10 411.40 
1.4.- Garantir la coherència dels continguts de les 
activitats formatives des de la perspectiva de 
gènere. 8 

10 411.60 
3.2.- Impulsar la investigació sanitària i de salut 
pública amb perspectiva de gènere. 4 

10 411.60 
3.3.- Impulsar els plans d'igualtat en els centres 
d'investigació de la Comunitat Valenciana. 20 

10 412.10 2.1.- Promoure la salut en la població. 9 

10 412.10 
3.1.- Actuar enfront dels factors que produïxen 
danys en la salut de la població. 9 

10 412.22 
2.4.- Desenvolupar protocols i guies d'actuació 
conjunta entre tots els nivells assistencials. 4 

10 412.22 
4.1.- Oferir una cartera de servicis sanitaris a la 
població basada en l'equitat. 4 

10 412.23 
1.2.- Garantir l'equitat farmacoterapèutica perquè 
totes les persones puguen accedir al tractament 
òptim per a un mateix problema clínic. 4 

10 412.24 
2.1.- Possibilitar el tractament específic de 
qualsevol patologia per complex o especial que 
siga dins dels límits marcats per la legislació vigent. 4 

10 412.28 

9.1.- Elaborar, implementar i avaluar processos 
assistencials, protocols i programes tenint en 
compte la perspectiva de gènere, la variable edat i 
els grups vulnerables que garantisquen una 
atenció de qualitat i minimitzen la variabilitat 
clínica. 4 

10 412.28 

11.1.- Establir una coordinació eficaç entre la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la 
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives que garantisca una atenció a les 34 
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Secció  
(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

persones amb Trastorn Mental Greu integral i 
integrada. 

10 412.28 
18.1.- Elaborar un pla d'acció de formació 
específica per a la formació continuada en matèria 
de salut mental. 34 

10 413.10 
2.1.- Promoure la salut en els distints entorns i 
etapes de la vida. 9 

10 413.10 
3.1.- Previndre les malalties en els distints entorns 
i etapes de la vida. 9 

11 721.10 
5.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques públiques de la Conselleria.  4 

11 721.10 
5.2. Fomentar la igualtat en l’àmbit de la 
contractació. 46 

11 721.10 
5.3. Fomentar la comunicació en igualtat 
mitjançant el llenguatge no sexista i inclusiu en els 
textos administratius.  48 

11 551.10 

1.3. Elaboració i difusió d’informació estadística 
oficial sobre una base científica, fiable, objectiva, 
imparcial, transparent, comparable i oportuna per 
al coneixement i l’anàlisi de la realitat 
demogràfica, socioeconòmica i cultural de la 
Comunitat Valenciana, així com per a la 
comparabilitat amb el seu entorn nacional i 
internacional. 1 

11 615.10 

Objectiu 2.1. Promoció de l’economia sostenible a 
través del finançament d’actuacions de foment i 
difusió de la cultura i pràctiques de les empreses 
socials i de l’economia del bé comú i de l’economia 
feminista. 9 

11 322.55 
6.2. Creació, desenvolupament i consolidació 
d’empreses d’economia social a la Comunitat 
Valenciana. 13 

11 315.10 

1.1. Administració de les relacions laborals 
corregint i afavorint la supressió de segregacions i 
discriminacions en l’àmbit laboral, i revaloració en 
el treball de la dona i altres col·lectius amb 
dificultats d’inserció sociolaboral. 21 

11 315.10 

2.1. Planificació i verificació, en el seu àmbit 
funcional, en coordinació amb el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social, de l’actuació de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. Títol II. Capítol III 

11 315.10 

2.2. Seguiment i intervenció en situacions 
d’assetjament sexual, moral, psicològic i la resta de 
pràctiques discriminatòries en les relacions de 
treball a la Comunitat Valenciana. 33 

11 315.10 
2.3. Vetlar pel benestar laboral de les treballadores 
i treballadors de la Comunitat Valenciana, 
incloent-hi, en el seu cas, la perspectiva de gènere. Títol II. Capítol III 

11 315.10 
4.2. Vetlar per la protecció de les treballadores i 
treballadors, així com per la seua seguretat i salut 
en el treball, tant davant de riscos genèrics com Títol II. Capítol III 

 



 

271 

 

Secció  
(codi) 

Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

específics, tant en el sector privat com en el sector 
públic, incloent-hi, si escau, la perspectiva de 
gènere i el foment d’actuacions en aquest sentit. 

11 761.10 
 4.1. Establir models i pautes d’actuació 
responsable i de qualitat en el comerç. Títol II. Capítol III 

11 762.10 
3.1. Millorar els recursos humans especialitzats en 
internacionalització en les empreses de la 
Comunitat Valenciana.  4 

11 443.10 

1.1. Vetlar per la salut i la seguretat dels 
consumidors, així com pel respecte dels seus 
interessos econòmics i socials i per la igualtat en la 
protecció dels seus drets. Títol II. Capítol III 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.51 

1.1. Afavorir l’accés a l’ocupació de col·lectius de 
difícil inserció: dones, joves, desocupats de llarga 
duració, majors de 45 anys, i afavorir l’ocupació de 
qualitat. 

15 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.51 
1.2. Afavorir i incrementar la presència de dones 
en el mercat de treball. 

13, 14, 15 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.51 
1.3. Millorar l’ocupabilitat de les persones 
desempleades amb més dificultats d’inserció per 
mitjà de l’adquisició d’experiència laboral. 

15 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.51 
2.1. Promoure la incorporació de joves al mercat 
de treball, en especial dels que no tenen 
experiència laboral. 

15 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.51 

3.1. Donar suport a la inserció i al manteniment en 
el mercat de treball de les persones amb diversitat 
funcional o malaltia mental i de les persones en 
situació o risc d’exclusió social. 

14 

11  
0031 

 SERVEF 
322.51 

4.1. Suport a iniciatives empresarials innovadores 
amb potencial de creació d’ocupació. 

15 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.51 

5.1 Actuació diferencial sobre el territori; 
elaboració d’estratègies adaptades a les 
necessitats de l’àmbit local d’actuació; foment del 
desenvolupament local i acords territorials en 
matèria d’ocupació i desenvolupament local. 15, 16 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.52 

1.1. Oferir, tant a persones ocupades com a 
desocupades, una formació que les capacite per a 
l’exercici qualificat de les professions i l’accés a 
l’ocupació, i adequar els programes formatius a les 
necessitats del teixit empresarial valencià. 13 
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Programa 
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Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.52 
1.2. Permetre compatibilitzar la formació amb les 
pràctiques professionals en el lloc de treball a 
través de la formació en alternança amb el treball. 

13 

11 
0031 

SERVEF 
322.52 

1.3. Facilitar i promoure l’assistència dels alumnes 
a les accions formatives. 

13 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.52 

2.1. Millorar la qualificació professional de les 
persones joves, tant de les inscrites en el Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) com de la 
resta dels joves en el marc del pla “Avalem joves”. 

13 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.52 
3.1. Millorar la qualificació professional i la inserció 
professional de les persones amb especials 
dificultats d’inserció en el món laboral. 

13 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.54 
1.1. Eliminar les dificultats que puguen afectar la 
interrelació dels agents implicats en el mercat de 
treball (sol·licitants d’ocupació i empresaris). 

13, 17, 20 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.54 

1.3. Millorar el nivell d’intermediació del SERVEF 
amb procediments àgils i eficaços que incidisquen 
directament en la selecció de demandants i la 
gestió d’ofertes d’ocupació. 

13, 17, 20 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.54 

2.1 Oferir serveis d’orientació professional 
personalitzats que potencien el coneixement dels 
treballadors sobre les seues habilitats, 
coneixements i capacitats, que puguen contribuir a 
millorar les seues possibilitats d’ocupació i 
autoocupació, i també a tindre un coneixement 
més gran de les necessitats del mercat de treball. 13, 17, 20 

 
 

11  
0031 

 SERVEF 

322.54 

2.2 Afavorir l'empleabilitat dels col·lectius de 
persones amb especial dificultat d’inserció per 
mitjà de la millora dels serveis prestats amb 
mitjans propis i per mitjà de la col·laboració entre 
els agents que intervenen en la intermediació 
laboral. 13, 17, 20 

11 
00027 

IVACE 

5.1. Millora de la intensitat energètica final 
mesurada com la quantitat d’energia consumida 
per a produir una unitat de PIB. Afavorir la 
introducció de tecnologies energèticament més 
eficients en les empreses, els treballadors 
autònoms que presten serveis públics del taxi, els 
ciutadans i l’Administració pública. Fomentar la 
mobilitat sostenible, el desenvolupament del 
vehicle elèctric i la infraestructura de recarrega 
associada. 4 
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Programa 
(codi) 

Objectiu (codi i descripció) Llei 9/2003 (article) 

11 
00027 

IVACE 

5.2. Incrementar la participació de les energies 
renovables en el consum d’energia final de la CV i 
en el mix de generació elèctrica. Augmentar la 
contribució de les energies renovables en el 
transport en línia amb els objectius marcats per la 
Unió Europea. Impulsar decididament 
l’autoconsum energètic. 4 

11 
00027 

IVACE 
8.1. Donar suport a la formació de recursos 
humans especialitzats en la internacionalització. 4 

11 
00027 

IVACE 
14.1 Impulsar i fomentar l’elaboració i la 
implantació de plans d’igualtat en les empreses i 
altres entitats de la Comunitat Valenciana.  20 

11 
00027 

IVACE 
14.2. Fomentar la igualtat en l’àmbit de la 
contractació, així com en la gestió de subvencions i 
beques. 46 

11 
00027 

IVACE 
14.3. Fomentar la utilització d’un llenguatge no 
sexista en l’àmbit administratiu. 48 

11 
0059 

INVASSAT 
1. Potenciar un canvi cultural des de l'INVASSAT 
per mitjà de l’ús del llenguatge no sexista en tots 
els nostres documents i intervencions.  48 

11 
0059 

INVASSAT 
2. Ser coneixedors del Pla d’igualtat de la 
Generalitat. 20 

11 
0059 

INVASSAT 
3. Introduir la clàusula de preferència per part de 
l’INVASSAT en les licitacions de contractes 
administratius, segons l’article 46 de la Llei 9/2003. 46 

11 
0059 

INVASSAT 
4. Intentar, en la mesura que siga possible, que hi 
haja paritat en la participació d’actes organitzats 
per l’INVASSAT (jornades, congressos, cursos...). 32 

11 
0059 

INVASSAT 

5. Desagregació de dades per sexes en totes les 
estadístiques i investigacions que es duguen a 
terme en aquest institut. S’aprofundirà en l’estudi i 
investigació sobre la realitat social des d’una 
perspectiva de gènere. 49 

12 711.10 
4.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques públiques de la Conselleria. 6 

12 711.10 
4.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la 
contractació. 6 

12 711.10 
4.3 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà 
del llenguatge no sexista i inclusiu en els textos 
administratius. 6 

12 714.20 
1.3 Facilitar a les dones l'accés a la titularitat de les 
explotacions agràries. 6 

12 714.20 

4.1 Facilitar a les agricultores i als agricultors 
l'accés a servicis d'assessorament a fi d'obtindre 
suport tècnic a la gestió de les explotacions, 
d'acord amb criteris de viabilitat i sostenibilitat 
empresarial i ambiental. 6 

12 542.20 
17.1 Crear ocupació en les zones rurals, amb 
especial atenció als col·lectius de jóvens i de 
dones. 6 

8 511.10 
2.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques públiques de la Generalitat. 4 
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(codi) 

Programa 
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8 511.10 
2.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la 
contractació 46 

8 511.10 
2.3 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà 
del llenguatge no sexista i inclusiu, en els textos 
administratius. 48 

8 431.10 
2.2 Impulsar el mercat de lloguer i ajudar les 
persones inquilines amb problemes econòmics 38 

8 431.10 

11.1 Fomentar l'eradicació de la violència de 
gènere, la violència familiar i totes les formes 
d'assetjament sexual i assetjament per raó 
de sexe i promoure l'atenció a les dones víctimes 
de la violència de gènere. 4 

8 431.10 
12.1 Promoure el principi d'igualtat de tracte i 
d'oportunitats en la política urbana i de vivenda. 4 

8 513.10 
1.1 Vertebració territorial basada més a servicis de 
mobilitat que en noves infraestructures incloent la 
perspectiva de gènere en la seua concepció. 4 

8 513.10 

2.1 Prioritat al transport públic i als modes no 
motoritzats, especialment en ciutats i àrees 
metropolitanes, integrant la perspectiva de 
gènere. 4 

8 513.10 
2.2 Potenciació dels modes no motoritzats, 
incloent la perspectiva de gènere. 4 

8 513.10 
3.1 Accessibilitat universal de les infraestructures 
al servici de la mobilitat, que incloga la perspectiva 
de gènere. 4 

8 513.10 
5.1 Estratègies de mobilitat per a un 
desenvolupament urbà sostenible i integrador, 
que incloga la perspectiva de gènere. 4 

8 513.10 
5.2 Millora de la integració urbana de les 
infraestructures al servici de la mobilitat, incloent 
la perspectiva de gènere. 4 

8 513.10 
7.2 Apoderament ciutadà en les decisions en 
matèria de mobilitat, complint el principi de 
paritat entre dones i hòmens. 10 

8 432.20 

1.2 Integrar en l'ordenació urbanística i territorial 
de la Comunitat els principis de sostenibilitat, 
perspectiva de génere i qualitat de 
vida. 4 

8 432.20 

4.1 Adoptar les mesures apropiades per a 
modificar els patrons socioculturals de conducta 
assignats en funció del gènere, amb la 
finalitat d'eliminar els prejudicis, els usos i els 
costums de qualsevol índole basats en la idea 
d'inferioritat o en funcions estereotipades 
de dones i homes contràries al principi d'igualtat 4 

8 432.20 

4.2 Promoure el principi d'igualtat de tracte i 
d'oportunitats en el conjunt de les polítiques 
econòmica, laboral, social, cultural i 
artística. 4 
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8 ICV 
7.1 Incorporació de la transversalitat de l'impacte 
de gènere en l'activitat substantiva i instrumental 
de l'ICV 

4 

8 ICV 
7.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la 
contractació 

46 

8 ICV 

7.3 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà 
del llenguatge no sexista i inclusiu, en els textos 
normatius, formularis 
normalitzats i imatge pública de l'organisme 
(xarxes socials i webs) 48 

8 ATMV 

3.3 Incloure la perspectiva de gènere en les 
estadístiques i investigacions en l'àmbit de 
l'Autoritat de Transport Metropolità de 
València 20 

8 ATMV 
4.1 Adoptar les mesures apropiades per al foment 
de la igualtat en l'àmbit de la contractació. 46 

22 121.80 
5.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les 
polítiques públiques de la conselleria. 4 

22 121.80 
5.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la 
contractació. 46 

22 121.80 
5.3 Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà 
de llenguatge no sexista i inclusiu en els textos 
administratius. 48 

22 121.10 
3.1 Alt nivell de qualitat en l'atenció a la ciutadania 
tant en les oficines PROP com en els canals no 
presencials. 4 

22 121.10 

5.1 Dirigir accions específiques, en distints àmbits 
de gestió, per a fer un efectiu control de legalitat 
en les actuacions de l'administració de la 
Generalitat i el seu sector públic instrumental. 4 

22 112.90 
9.1 Valorar positivament activitats cíviques, socials 
i culturals, en subvencions, que contemplen 
mecanismes per a corregir desigualtats de gènere. 4 

22 112.90 

9.2 Valorar positivament activitats cíviques, socials 
i culturals, en subvencions, que contemplen 
mesures de discriminació positiva cap 
a la dona. 4 

22 112.90 
9.3 Refermar la paritat equilibrada de dones i 
hòmens en els òrgans col·legiats del programa 
pressupostari. 10 

22 111.80 

1.2 Impulsar les relacions institucionals amb la 
resta de les Administracions Públiques 
relacionades amb cada iniciativa de 
desenvolupament estatutari. 4 

22 111.80 
1.3 Impulsar i orientar les iniciatives de 
desenvolupament estatutari i de responsabilitat 
social d'índole o legislativa. 4 
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22 111.80 

2.1 Impulsar la recuperació i desenvolupament del 
Dret Foral Civil Valencià per totes les vies 
possibles, incloent l'estudi d'actuacions 
dirigides a canvis constitucionals per a garantir-ho, 
així com impulsar totes aquelles iniciatives 
relacionades amb la seua investigació, 
divulgació, promoció, consolidació i implantació en 
la societat. 10 

22 111.80 
4.2 Fomentar la inclusió de polítiques de 
Responsabilitat Social en les organitzacions i 
difondre el seu coneixement entre la ciutadania. 4 

22 111.80 
4.3 Dinamitzar l'aplicació de la Responsabilitat 
Social en les administracions i sector públic 
valencià. 10 

22 111.80 
4.5 Impulsar i orientar iniciatives normatives en 
matèria de responsabilitat social. 10 y 13 

22 134.10 

1.6 Promoure i impulsar programes i projectes de 
cooperació al desenvolupament, amb un 
enfocament estratègic de gènere basat en Drets 
Humans. 4 

22 134.10 

1.7 Promoure i impulsar projectes i actuacions en 
l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global 
(EpCG) i la sensibilització encaminats a enfortir una 
ciutadania valenciana solidària, crítica i 
responsable. 5 

22 134.10 

1.13 Desenvolupar programes de formació en 
cooperació i desenvolupament sostenible dirigida 
a millorar les capacitats del 
professorat i personal docent, del personal de les 
administracions públiques valencianes, dels agents 
de la cooperació valenciana, així 
com la formació d'especialistes en cooperació al 
desenvolupament i del voluntariat internacional de 
cooperació per al desenvolupament. 8 

22 112.80 
4.1 Garantir el principi de transparència i de lliure 
accés a la informació pública reduint possibles 
desigualtats de gènere. 4 

 

 

 


