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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. 

EXERCICI 2019. 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Presidència de la 

Generalitat, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2019, mostra que es van 

aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 152,92%  sobre els valors 

previstos. 

 

No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, sinó 

que ha variat el grau de consecució d'aquests entre el 419,08% del programa 121.20 “Alta 

Direcció i Serveis Generals” i el 76,05% del programa 462.20 “Promoció Institucional i 

Comunicació”. Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien 

classificar en tres grups: 

 

▪ Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100% o 

superior. En aquest grup es troben els següents programes: 121.20 “Alta Direcció i Serveis 

Generals”, 112.40 “Relacions Externes”, 126.20 “Assessorament i Defensa en Judici dels 

Interessos de la Generalitat”, 751.10 “Ordenació i Promoció del Turisme”, 111.40 “Anàlisi i 

Polítiques Públiques”, 125.10 “Administració Local i Organització Territorial del Consell” i 

112.50 “Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia”.  

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 

80%  i el 100% . En aquest grup es troba el programa 111.70 “Gabinet d'Organització”, 

112.20 “Relacions amb les Corts ” i el programa 462.10 ”Relacions Informatives”.   

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80% . En 

aquest grup es troba el programa 462.20 “Promoció Institucional i Comunicació”.  
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Gràfic. Programes pressupostaris de la Presidència de la Generalitat, segons grau 

d'execució dels indicadors a 31 de desembre de 2019. 

 

 

Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius en un 100%  i per 

damunt del que es preveia. 

 

 

Programa 121.20 “Alta Direcció i Serveis Generals”  

 

Execució: 419,08% .  

 

PROGRAMA 12120 ALTA DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 

Coordinació amb els centres directius de la Presidència per a 
aconseguir la major agilitat i eficiència en la tramitació de les 
iniciatives de control i impuls parlamentari i en actuacions de 
caràcter transversal. 

502,42 

OBJECTIU 2.1 

Prestar suport administratiu i tècnic als òrgans superiors i centres 
directius de la Presidència de la Generalitat per a facilitar 
l'execució dels programes i polítiques desenvolupats per la 
Presidència de la Generalitat. 

106,32 

OBJECTIU 3.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la Presidència. 

66,67 

OBJECTIU 3.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 1250,00 

OBJECTIU 3.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu, en els textos administratius. 

170,00 

 

 

419,08%

100,00%

97,43%

124,27%

97,11%

111,18%

100,00%

93,75%

76,05%

127,00%

336,21%

0 1 2 3 4 5

12120 .- Alta Dirección y Servicios Generales

11250 .- Alto Asesoramiento en Ciencia y Tecnología

11170 .- Gabinete de Organización

11140 .- Análisis y Políticas Públicas 

11220 .- Relaciones con Les Corts

12510 .- Administración Local y Organización Territorial del Consell

12620 .- Asesoramiento y Defensa en Juicio de los Intereses de la 
Generalitat

46210 .- Relaciones Informativas

46220 .- Promoción Institucional y Comunicación

75110 .- Ordenación y Promoción del Turismo

11240 .- Relaciones Externas
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Objectiu 1.2. Coordinació amb els centres directius de la Presidència per a aconseguir la major 

agilitat i eficiència en la tramitació de les iniciatives de control i impuls parlamentari i en 

actuacions de caràcter transversal. 

 

Indicador 1. Tramitació en termini de les iniciatives parlamentàries reduint al màxim les 

sol·licituds de pròrroga. Percentatge pròrrogues/total iniciatives tramitades. 

 

En 2019, només s'ha sol·limencionat l’ajornament de la contestació d'un 2,21%  de les 

542 iniciatives parlamentàries escrites assignades a la Presidència (preguntes escrites + 

sol·licituds de documentació). En concret, no es va sol·licitar l'ajornament de cap de les 266 

preguntes tramitades i només es va ajornar la contestació de 12 sol·licituds de documentació 

(sobre un total de 276 tramitades). D'aquesta manera s'ha complit àmpliament l'indicador 

d'eficiència i coordinació, que s'havia fixat en menys d'un 20% . 

 

Indicador 2. Informes sobre temes transversals de la Presidència. Percentatge informes 

elaborats/sol·licitats.  

 

En 2019 s'han elaborat la totalitat de les fitxes i observacions sol·licitades per la 

sotssecretaria. 

 

 

Objectiu 2.1. Prestar suport administratiu i tècnic als òrgans superiors i centres directius de la 

Presidència de la Generalitat per a facilitar l'execució dels programes i polítiques desenvolupats 

per la Presidència de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Tramitació expedientes contractació. Propostes tramitades/rebudes. 

 

L'execució d'aquest indicador ha sigut del 100%. 

 

Respecte a la contractació menor en 2019, els diferents centres directius de la 

Presidència han proposat, i s'ha tramitat per la Sotssecretaria, a través del Servei de 

contractació i assumptes generals, un total de 424 contractes menors. 

 

Quant a la resta de procediments d'adjudicació, exclosos els contractes menors, s'han 

proposat i s'han tramitat 23 contractes de serveis i 8 contractes de subministraments, la qual 

cosa suposa un total de 31 contractes majors. 

 

Atés que en aquest indicador no consta un apartat perquè queden reflectides les 

propostes d'encàrrecs de gestió a ens instrumentals de la Generalitat, ha de posar-se de 

manifest que s'ha tramitat 1 encàrrec a ens instrumentals en 2019. 
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Indicador 2. Gestió del Registre Unificat de Factures. Factures registrades/rebudes. 

 

Al llarg del 2019 es van realitzar informes periòdics i de seguiment i actualització del 

Registre Unificat de Factures (RUF) a fi de col·laborar en el càlcul i la reducció del període mitjà 

de pagament. S'han realitzat 2 informes per a la Subdirecció General de Tresoreria, i es va 

atendre i va respondre les actuacions dutes a terme per al control intern de RUF. 

Indicador 3. Supervisió del Registre d'entrada de documents. Documents registrats/rebuts. 

 

El Registre General de la Presidència ha rebut i registrat un total d'11.337 entrades en 

2019 (documentació presencial, correu i valisa). A això cal afegir els 8.427 registres 

departamentals d'entrada via seu electrònica de la Generalitat i via ORVE. 

 

La gestió d'aquests, traslladant la documentació als corresponents centres directius, 

conselleries o administracions públiques competents, s'ha efectuat en el 100%  dels casos. 

Indicador 4. Elaboració d'informes d'execució pressupostària per als centres gestors. 

 

Entre les actuacions que són competència dels diferents centres directius, 

addicionalment als informes mensuals d'execució pressupostària i a l'informe previ a l'inici de 

l'exercici, es realitza un informe de tancament per a avaluar els resultats de la gestió 

pressupostària. 

 

També en relació directa amb els centres gestors, es duen a terme funcions 

d'assessorament tècnic en totes aquelles matèries que els puguen afectar, així com de 

comunicació amb cada departament en relació amb la situació comptable. 

Indicador 5. Actuacions de control i seguiment de les Caixes Fixes. 

 

S'han donat resposta al llarg del 2019 a 11 informes d'al·legacions corresponents al 

Control Financer Permanent Mensual de les diferents caixes fixes adscrites a Presidència. 

 

Es va respondre també a l'informe de control financer permanent de l'exercici 2019. 

Indicador 6. Informes en resposta a les sol·licituds derivades de l'activitat parlamentària. 

Informes elaborats/sol·licitats. 

 

En el 2019, el Servei de gestió econòmica a través del Gabinet Tècnic, ha contestat a 

la petició d'informació referent a 32 preguntes parlamentàries i sol·licituds de documentació 

presentades pels distints grups parlamentaris de les Corts. 

 

Igualment s'ha contestat a 11 sol·licituds de col·laboració altres conselleries i s'ha 

facilitat una petició d'accés a informació pública. 
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Indicador 7. Depuració del sistema de Registre Unificat de Factures. Informes elaborats/ 

sol·licitats. 

 

Al llarg de l'exercici 2019 s'han realitzat 17 actuacions de depuració sobre el Registre 

comptable de Factures de la Generalitat (RUF), i s’han regularitzat les situacions d'aquelles 

factures susceptibles d'esmena. 

 

D'altra banda, s'ha fet una mitjana de 5 seguiments mensuals de les factures que han 

arribat a RUF, a partir del mes d'octubre el seguiment és més continu i el mes de desembre 

es fa un seguiment diari. 

 

Al llarg de l'exercici 2019 es van realitzar 46 actuacions de seguiment del RUF. 

 

Indicador 8. Expedients derivats sentències fermes. Expedients tramitats/rebuts 

 

A petició d'altres departaments es realitzen habitualment estudis i informes de 

liquidació, així com la seua tramitació i proposta de pagament. En 2019 s'ha tramitat 5 

expedients de sentències d'interessos derivats de procediments judicials.  

 

A més, s'ha tramitat 1 expedient addicional per interessos de demora que es troba 

pendent de sentència ferma. 

 

Quant a sentències condemnatòries al pagament de costes processals s'han tramitat 

14 expedients en l'exercici 2019. 

Indicador 9. Elaboració d'informes comptables per a altres òrgans de l'Administració. Informes 

elaborats/sol·licitats. 

 

També s'ha realitzat al llarg del 2019, a sol·licitud de la Intervenció Delegada, un 

informe relatiu al control financer permanent de 2019, així com 12 informes mensuals de 

seguiment de les obligacions pendents d'aplicació i el qüestionari CIMCA de periodicitat 

mensual. Addicionalment, s'han realitzat informes a requeriment del Ministeri, a través de la 

Intervenció Delegada, així com informes a petició de la Sindicatura de Comptes, així com uns 

altres a sol·licitud de la Tresoreria i de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.    

 

A més, en relació als ingressos, es realitzen actuacions de seguiment i control que 

garantisquen la seua correcta aplicació al pressupost. 

Indicador 10. Tramitació de Modificacions pressupostàries. Expedients tramitats/sol·licitats. 

 

En 2019 s'han tramitat 24 expedients de modificació pressupostària, majoritàriament 

a sol·licitud dels centres gestors, encara que també a instàncies de la Conselleria d'Hisenda i 
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Model Econòmic, a fi d'optimitzar la utilització dels recursos disponibles per a aconseguir els 

objectius proposats.  

 

Indicadors de l’11 al 16. 

 

Aquests indicadors són els que afecten la gestió del Servei de Coordinació i Suport 

Tècnic, la tasca fonamental del qual és tramitar els diferents assumptes que li corresponen, i 

atés que la pràctica totalitat d'assumptes que gestiona s'inicien en els centres gestors, i, per 

tant, no depén del Servei la iniciativa i l'impuls inicial d'aquests, podem concloure que tots els 

assumptes iniciats per qualsevol centre gestor de la Presidència o per qualsevol entitat del 

sector públic instrumental adscrit a aquesta secció, i que requeria una execució dins de 

l'exercici pressupostari, han finalitzat. En aquest sentit, el Servei de Coordinació i Suport Tècnic 

ha possibilitat l'execució de tots els assumptes iniciats dins del termini de l'exercici 

pressupostari, de manera que en els casos en què no s'haja pogut executar el pressupost 

corresponent, això s'ha produït per causes alienes a la gestió d'aquest Servei.  

 

Aportem a continuació un resum dels expedients o informes iniciats durant l'exercici 

2019. La informació de la columna “Expedients tramitats” és coincident amb els procediments 

iniciats, en la mesura que tots els procediments iniciats en 2019 han sigut objecte de 

tramitació. 

 

Dels expedientes que figuren en la columna “Expedients en tramitació” (encara no 

finalitzats), cap d’aquests tenia implicacions pressupostàries en 2019, i que no hagen finalitzat 

en 2019 es deu al fet que han sigut iniciats en els últims mesos de l'any, o bé perquè la 

tramitació ha patit algun endarreriment ocasionat per actuacions del centre gestor. Finalment, 

en la columna “Expedients desistits” es comptabilitzen alguns expedients que han sigut 

paralitzats i arxivats a sol·licitud de l'òrgan gestor, i en la columna “Expedients de la Conselleria 

de Justícia per canvi de competències”, s'inclouen els expedients la tramitació dels quals es va 

iniciar en Presidència però com a conseqüència de la nova estructura del Consell en l'actual 

legislatura, van passar a formar part de l'àmbit de competències de la Conselleria competent 

en matèria de Justícia.  

 

Tipus 

d'actuació 

Actuacions Expedients  

Tramitats 

Expedients 

finalitzats 

Expedients 

En 

tramitació 

Expedients 

desistits 

Expedients a 

C. Justícia  

per canvi 

competències 

Disposicions 

generals i 

actes 

administratius 

Decrets 

Consell 
72 62 - 3 7 

Decrets 

President 
20 18 - 1 1 

Lleis - - - - - 

Decrets llei 2 1 - 1 - 



7 

 

Tipus 

d'actuació 

Actuacions Expedients  

Tramitats 

Expedients 

finalitzats 

Expedients 

En 

tramitació 

Expedients 

desistits 

Expedients a 

C. Justícia  

per canvi 

competències 

Resolucions en 

matèria de 

beques 

41 41 - - - 

Resolucions de 

subvencions 

directes 

127 126 1 - - 

Altres 

resolucions 
67 67 - - - 

Convenis i 

acords 

Convenis que 

no autoritza el 

Consell 

7 7 - - - 

Convenis que 

autoritza el 

Consell 

107 97 - 1 9 

Altres Acords 

del Consell 
93 93 - - - 

Informes  97 96 - 1 - 

Queixes 

Queixes 

telemàtiques 
20 20 - - - 

Resta de 

queixes 
14 14 - - - 

Informació a la 

ciutadania 

Informació a la 

ciutadania 

 

43 

 

43 - - - 

Responsabilitat 

Patrimonial 

Responsabilitat 

patrimonial 
3 3 - - - 

 

Indicador 17. Propostes de modificació de Relació de Llocs de treball. Expedients tramitats/ 

propostes rebudes. 

 

En 2019, s'han tramitat 7 expedients de creació,  modificació i/o reclassificació de llocs 

de treball. 

Indicador 18. Resolucions sobre incidències en l'horari de treball (reducció i flexibilitat). 

Expedients resolts/sol·licituds. 

 

Durant l'exercici 2019 s'han tramitat 131 expedients en matèria de reducció de jornada 

i flexibilitat horària. El 100% dels sol·licitats, dels quals 11 expedientes són de flexibilitat 

horària i 120 corresponen a reducció de jornada. 

 

Tots ells han sigut resolts en termini després de la sol·licitud dels interessats. 
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Indicador 19. Procediment de provisió de llocs de treball. Expedients tramitats/propostes 

rebudes 

 

Durant l'any 2019 s'han tramitat en termini 148 expedients, dels quals: 

 

- 18 relatius a personal eventual. 

 

- 97 relatius a comissions de servei, adscripcions provisionals, cessament lliures 

designacions. 

 

- 21 petició/autorització de provisió de llocs per mitjà de funcionaris interins. 

 

- 12 propostes convocatòria de lliure designació. 

 

 

Objectiu 3.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Presidència. 

 

Indicador 1. Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, beques, etc. que 

inclouen clàusules d'igualtat de gènere sobre el total de bases reguladores. 

 

En relació amb aquest indicador cal assenyalar que en totes les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions, ajudes i beques aprovades en 2019 s'han inclòs les clàusules 

d'igualtat de gènere, de manera que s'ha complit l'indicador assenyalat en un 100% .  

 

Indicador 2. Percentatge de projectes normatius que inclouen clàusules d'igualtat de gènere, 

sobre el total de projectes normatius. 

 

Quant a l'indicador número 2, es destaca que els projectes normatius que així ho 

requereixen han incorporat clàusules d'igualtat de gènere, com és el cas del Decret 50/2019, 

de 29 de març, del Consell, de regulació dels encàrrecs de gestió de proves selectives 

unificades per a l'ingrés en l'escala bàsica dels cossos de policia local de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Indicador 3. Informes d'impacte de gènere realitzats o supervisats per la Unitat d'Igualtat. 

 

La Unitat d'Igualtat s'encarrega d'assessorar els òrgans gestors en l'elaboració dels 

informes d'impacte de gènere que preceptivament s’han d'annexar als projectes de 

disposicions de caràcter general. D'acord amb el que s'estableix en l'article 4 de la Llei 9/2003, 

de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes, els informes els ha d’elaborar el departament 

o centre directiu que propose l'avantprojecte de llei o projecte de norma, pla o programa 

d'acord amb les instruccions i directrius que dicte l'òrgan competent en la matèria. En relació 

amb això, no s'ha sol·limencionat aquest assessorament a la Unitat d'Igualtat per la qual cosa 
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no ha sigut possible complir l'indicador previst. No obstant això, cal tindre en compte que els 

centres gestors tenen a la seua disposició instruccions per a elaborar els informes d'impacte 

de gènere en la pàgina web de la Unitat d'Igualtat de la Conselleria de Presidència, l'adreça és 

la següent:  http://www.presidencia.gva.es/va/guias-para-elaborar-informes-de-impacto-de-

genero. 

 

 

Objectiu 3.2. Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 

 

Indicador 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. 

 

Durant l'exercici 2019, en els plecs de contractació, s'ha inclòs clàusules d'igualtat de 

gènere en compliment de la normativa vigent, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. S'ha complit per tant amb l'indicador ja que s'ha inclòs criteris d'adjudicació 

específics per al desempat, a més del previst en el mateix indicador, el qual haurà de ser 

revisat en el pròxim exercici per a complir amb les modificacions que ha experimentat La Llei 

de contractes del sector públic.  

 

Indicador 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. 

 

Durant 2019 no s'ha produït cap empat. 

 

 

Objectiu 3.3. Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu, 

en els textos administratius. 

 

Indicador 1. Textos revisats per la Unitat d'Igualtat.  

 

Durant l'exercici 2019 s'ha revisat 12 textos, 7 textos més dels previstos en l'indicador 

d'execució, per la qual cosa s'han complit les estimacions.  

 

Indicador 2. Textos amb llenguatge igualitari i no sexista. 

 

En l'exercici 2019 el grau d'execució aconseguit ha sigut del 100%, ja que els 

documents es redacten utilitzant un llenguatge no sexista.  

 

 

Programa 112.40 “Relacions Externes” 

 

Execució: 336,21%  
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PROGRAMA 11240 RELACIONS EXTERNES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Facilitar i impulsar l'acció coordinada del Consell en l'àmbit 

exterior i amb la Unió Europea. 
279,41 

OBJECTIU 2.1 

Enfortir el lobby i la projecció exterior de la Comunitat Valenciana, 
reforçant la presència i la veu de la Comunitat en els fòrums 
europeus i internacionals, i el seu prestigi i imatge en l'àmbit 
exterior, especialment a través de l'oficina de Brussel·les. 

625,05 

OBJECTIU 3.1 
Potenciació de les relacions del Consell i la seua Administració, 
amb l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes. 

104,17 

 

 

Els indicadors d'execució d'aquest programa mostren uns valors de realització molt per 

damunt del que es preveia. 

 

Objectiu 1.1. Facilitar i impulsar l'acció coordinada del Consell en l'àmbit exterior i amb la Unió 

Europea. 

 

Indicador 1. Enviaments d'informació en assumptes europeus a la resta de Conselleries. 

 

En total s'han produït remissions d'informació a altres conselleries, de les quals més 

de1. 200 es deriven de la participació en el Comité de les Regions i de remissió de 

convocatòries i propostes normatives detectades des de Brussel·les, i la resta en relació amb 

Procediments d'incompliment del dret de la Unió Europea, difusió de consultes públiques i 

remissió d'oportunitats de participació en l'activitat i projectes d'organitzacions regionals de 

lobby davant les institucions europees. 

 

Indicador 2. Elaboració d'informes en les matèries UE i acció exterior. 

 

Des d'aquest centre directiu s'han elaborat 85 informes en atenció a les sol·licituds 

formulades des del Gabinet de Presidència (per a atendre les visites de personalitats com 

ambaixadors, cònsols, representants d'entitats i organismes internacionals), així com sobre el 

nomenament d'ambaixadors i d'acords internacionals administratius i no normatius celebrats 

per la Generalitat Valenciana. En el primer cas aquests informes són remesos al MAEC per a 

l'elaboració de les Cartes d'instruccions a entregar als referits ambaixadors, de conformitat 

amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei 2/2014, de 25 de març, de l'acció i del servei 

exterior de l'Estat, i en el segon cas se sol·liciten en aplicació dels articles 5 i 11 de la 

mencionada llei, així com en els articles 2, 52 i 53 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de 

tractats i altres acords internacionals. Així mateix, d'acord amb el que es estableix en l'article 
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12. 5.a) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que 

subscriga la Generalitat i el seu registre.  

 

Finalment, s'han elaborat informes de seguiment en matèria d'assumptes europeus, 

com per exemple, en relació amb el seguiment de la negociació del Brexit i les seues 

conseqüències per a la Comunitat Valenciana, les propostes de modificació de la PAC i la 

negociació del nou Marc Financer Plurianual, juntament amb les múltiples notes derivades de 

reunions mantingudes a Brussel·les.  

 

Objectiu 2.1. Enfortir el lobby i la projecció exterior de la Comunitat Valenciana, reforçant la 

presència i la veu de la Comunitat en els fòrums europeus i internacionals, i el seu prestigi i 

imatge en l'àmbit exterior, especialment a través de l'Oficina de Brussel·les. 

 

Indicador 1. Reunions de treball en les institucions de la UE i entitats a Brussel·les. 

 

A Brussel·les es participà en 559 reunions. entre elles diverses en la REPER i de 

coordinació d'Oficines Regionals a Brussel·les (CORE). 

A més, fora de l'indicador, s'hauria de fer constar altres 5 reunions de treball fora de 

Brussel·les, però relacionades amb la Unió Europea, en les quals es va participar des de la 

DGRUE. 

La participació en reunions és d'especial interés, perquè és en aquestes on 

s'aconsegueix informació i es pot influir realment en la formulació de polítiques abans de la 

seua fixació en propostes formals. 

 

Indicador 2. Activitats organitzades per l'Oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les. 

Es van organitzar un total de3 2 activitats, entre les quals destaquen les realitzades 

amb motiu de la Setmana de la Comunitat Valenciana a Brussel·les. 

 

Indicador 3. Actes de difusió amb ciutadans/es a la Comunitat Valenciana. 

Aquest centre directiu acull les oficines Europe Direct Comunitat Valenciana a València 

i Alacant (aquesta amb suport de la Fundació  Comunitat Valenciana Regió Europea), centres 

d'informació europea que han organitzat i participat en un total de 90 actes de difusió amb 

ciutadans de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 3.1. Potenciació de les relacions del Consell i la seua Administració, amb l'Administració 

de l'Estat i la de les comunitats autònomes. 

 

Indicador 1. Cartes de cooperació  
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Les Cartes de Cooperació, llit d'intercanvi regular entre l'Administració de l'Estat i 

l'Administració de la Generalitat, a través del qual s'intercanvien parers jurídics entre totes 

dues administracions, sobre projectes i proposicions amb rang de llei, i fins i tot sobre lleis ja 

aprovades, quan no existeix indici d'inconstitucionalitat d'aquestes. En 2019 es van rebre un 

total de 7 cartes. 

 

Indicador 2. Comissions i reunions  

 

Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat-Generalitat, que pot ser 

convocada a instàncies de qualsevol de les dues administracions, i que generalment es convoca 

a l'empara del que estableix l'article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, per a 

iniciar les negociacions tendents a evitar, en un primer moment, la suspensió de la llei i, en 

última instància, la interposició del recurs d'inconstitucionalitat allargant a 6 mesos el termini 

de 3 mesos per al mencionat recurs. 

 

En 2019 es van celebrar 9 comissions bilaterals sobre la base del mencionat article i 

es van mantindre 8 reunions, la majoria per videoconferència, més una reunió de la Comissió 

Bilateral al més alt nivell.  

 

 

Programa 126.20 “Assessorament i defensa en judici dels interessos de la 

Generalitat” 

 

Execució: 100% . 

 
 

PROGRAMA 12620 ASSESSORAMENT I DEFENSA EN JUDICI 

DELS INTERESSOS DE LA GENERALITAT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Coordinació i unificació dels criteris de defensa en judici de la 
Generalitat. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Exigir la responsabilitat comptable dels qui tinguen al seu càrrec 
el maneig de cabals públics. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Assistència jurídica de l'administració de la Generalitat sota els 
criteris d'eficàcia, eficiència així com els de comunicació i 
coordinació amb els òrgans gestors. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 
Participació de la Generalitat en reunions de les institucions 
d'àmbit jurídic que puguen millorar les relacions entre elles. 

100,00 

OBJECTIU 5.1 
Augmentar l'ús del valencià en les actuacions de l'Advocacia de la 

Generalitat. 
100,00 

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 

100,00 
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Objectiu 1.1. Coordinació i unificació dels criteris de defensa  en judici de  la Generalitat i 

reducció del nombre  de plets en què la Generalitat  és demandada. 

 

Respecte d’aquest objectiu, ha d'assenyalar-se que, encara que resulta desitjable que 

es reduïsca el nombre de plets en els quals l'Administració és demandada, es tracta d'una cosa 

totalment aliena a l'Advocacia, que es limita a representar processalment i defensar en judici 

els actes administratius (ja que hi ha una gran majoria de processos contenciosos 

administratius) que els interessats han decidit impugnar judicialment.  

 

Indicador 1. Assistència a processos judicials.  

 

En 2019 s'ha arribat a la xifra de 10.690 procediments oberts, que són els plets que 

consten en la Base de dades AGG, utilitzada per l'Advocacia, a Alacant, Castelló i València, la 

qual cosa ha suposat una reducció de quasi 1.000 processos respecte de l'any anterior. 

 

Objectiu 2.1. Exigir la responsabilitat comptable dels qui tinguen al seu càrrec el maneig de 

cabals públics. 

 
Indicador 1. Assistència a procediments d'enjudiciament comptable. 

 

Continua sent una prioritat exigir judicialment la responsabilitat comptable dels 

servidors públics, però pot constatar-se que ha descendit el núm. de plets que en aquesta 

matèria han tingut lloc en l'exercici 2019. Segons els registres de la nostra base de dades, 

AGG, en 2019 es va assistir a 3 procediments davant el Tribunal de Comptes, la qual cosa és 

una dada positiva. 

  

Objectiu 3.1. Assistència jurídica de l'Administració de la Generalitat sota els criteris d'eficàcia, 

eficiència, així com els de comunicació i coordinació amb els òrgans gestors. 

 
Indicador 1. Emissió d'Informes i dictàmens. 

 

L'emissió de nombre d'informes, i acudint així mateix a les dades emmagatzemades 

en la Base de dades AGG, utilitzada per l'Advocacia, trobem que el nombre d'informes (que no 

inclou un altre tipus d'actuacions com a validació o assistència a meses de contractació), arriba 

als 3.834, nombre superior al de l'exercici passat en més de 400 informes. 

 

Indicador 2. Nombre convenis subscrits. 

 

Pel que fa a l'Indicador 2, nombre de convenis subscrits, ha d'indicar-se que l'any 2019 

no s'ha subscrit cap conveni nou, i que en el mateix exercici 2019 s'han revocat dos dels 15 

anteriorment subscrits (en concret, el conveni subscrit amb FEPORTS i el subscrit amb 
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Fundació Servei Valencià d'Ocupació). Les xifres que apareixen en el document adjunt es 

refereixen als 13 convenis que, subscrits amb anterioritat, es mantenen. 

Ara bé, si s'interpreta la dada com a nombre de convenis subscrits en 2019, com ja 

s'ha dit, la interpretació correcta és que no se n'ha subscrit cap. 

 

Objectiu 4.1. Participació de la Generalitat en reunions de les institucions d'àmbit jurídic que 

poden millorar les relacions entre aquestes. 

 

Indicador 1. Assistència a reunions i jornades. 

 

La importància d'aquest indicador radica en el nombre de reunions que hagen sigut 

convocades, o en les quals haja participat l'Advocacia com a cos d'administració especial. 

 

Partint del que s’ha exposat, i en atenció a les dades recaptades, la participació de 

l'Advocacia en diversos fòrums al llarg de 2019 ha suposat l'assistència a 80 reunions. 

 

 

Objectiu 5.1. Augmentar l'ús del valencià en les actuacions de l'Advocacia de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Redacció d'instruccions i documents. 

 

En aquest cas, s'ha passat a 700 actuacions (instruccions i documents) en valencià, 

incloent-se també l'assistència a vistes, la qual cosa ha suposat un important increment 

percentual en l'execució de l'indicador. 

 

 

Objectiu 6: Exercir l'acció popular a la qual es refereix l'article 36 de la Llei 9/2003, de la 

Generalitat, per a la igualtat entre homes i dones 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. 

 
Indicador 1: Personació de la Generalitat en els procediments penals corresponents. 

 
D'acord amb aquest objectiu, la Generalitat Valenciana s'ha personat en tots els 

processos penals oberts en violència de gènere amb resultat de mort o lesions greus, en 

concret, en 2019, en un total de 8 procediments, si bé en aquest cas s'opta per assignar un 

valor “indeterminat”, ja que es tracta d'un valor que no depén de Generalitat. 

 

 

Programa 112.50 “Alt Assessorament en Ciència i Tecnologia”  

 

Execució: 100%  
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PROGRAMA 11250 ALT ASSESSORAMENT EN CIÈNCIA I 

TECNOLOGIA. 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assessorament a la Presidència de la Generalitat i al Consell en 
Investigació, el Desenvolupament i la innovació Tecnològica. 

100 

OBJECTIU 1.2 

Promoció i foment de la I+D+i de la Comunitat Valenciana a 
través de la concessió anual dels Premis Rei Jaume I que 
estimulen i reconeixen la labor científica d'investigadores/és de 
prestigi espanyols destacats en l'àmbit de la I+D+i. 

100 

 

En relació amb l'execució d'aquest programa cal destacar els treballs relacionats 

estrictament amb l'Alt Consell Consultiu d’R+D+I, desenvolupats durant l'exercici 2019, que 

han consistit en la gestió de les línies de subvenció nominatives a la Fundació Premis Rei Jaume 

I, amb la finalitat de finançar les despeses de personal i funcionament d'aquesta fundació. A 

més, s'ha dut a terme la realització del programa anual d'assistència prestada por la Fundació 

Premis Rei Jaume I. En conclusió, les actuacions previstes s’han desenvolupat completament 

i per tant han sigut executades al 100% . 

 

 

Programa 111.40 “Anàlisi i Polítiques Públiques” 

 

Execució: 124,27% . 
 

 

PROGRAMA 11140 ANÀLISI I POLÍTIQUES PÚBLIQUES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Assessorament i assistència al President i el seu Gabinet. 135,40 

OBJECTIU 2.1 
Suport tècnic i documental per a la presa de decisions en la 
Presidència de la Generalitat. 

113,14 

 
 

 
Objectiu 1.1 Assessorament i assistència al President i el seu Gabinet. 

 

En relació a l'objectiu un s'han superat els indicadors previstos, destaca l'elaboració 

dels informes d'anàlisi electoral, a causa de la realització de les 6 convocatòries electorals 

(generals, Comunitat Valenciana, autonòmiques, locals i europees).  

 

En relació al suport documental a l'activitat parlamentària del President, també s'ha 

superat el nombre d'informes previstos, amb la finalitat d'atendre les necessitats de 

documentació per a les seues compareixences en les Corts. 
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Objectiu 2.1. Suport tècnic i documental per a la presa de decisions en la Presidència de la 

Generalitat 

 

També en aquest cas, suport tècnic i documental per a la presa de decisions en la 

Presidència de la Generalitat, s'han superat els indicadors previstos. 

 

Cal assenyalar en relació amb l'indicador de seguiment de polítiques públiques 

comparades, les tasques d'investigació desenvolupades mitjançant la creació de la Càtedra 

Prospect CV 2030, sobre matèries relatives al canvi climàtic, canvi tecnològic i futur de 

l'ocupació, i envelliment. També, ressenyar els informes realitzats, a través de conveni amb 

l’Ivie, sobre immigració, transformació energètica, determinants de la productivitat, accés a 

serveis digitals, sector audiovisual i anàlisi de la competència en els procediments de 

contractació. 

 

Quant als balanços d'activitat, la fi de la legislatura ha suposat l'elaboració d'informes 

sobre quatre anys de govern tant des del punt de vista temàtic com a sectorial, a més de 

l'elaboració de les corresponents fitxes temàtiques.  

 

També destaca la documentació elaborada per al Debat d'Investidura. Suport 

documental per a la realització del Debat realitzat el juny de 2019 i anàlisi de compromisos 

exposats en aquest.  

 

En relació al manteniment i actualització de diferents bases de dades d'interés per a 

l'anàlisi de les polítiques públiques implementades des de la Generalitat Valenciana i la seua 

possible comparació amb altres àmbits territorials, cal destacar el manteniment i l’actualització 

de la base de dades electorals (amb resultats referits a eleccions locals, Comunitat Valenciana, 

autonòmiques, generals i europees) de les 6 convocatòries celebrades en 2019. 

 

A més, cal assenyalar l'actualització de la base de dades municipal (amb informació 

sobre governs locals, resultats electorals, indicadors estadístics), la base de dades d'inversions 

de la Generalitat territorialitzades així com la base de dades d'informació periodística.  

 

 En el cas del manteniment i actualització del portal d'informació Argos cal indicar el 

canvi a un nou gestor de continguts, la qual cosa ha suposat una reestructuració en les pàgines 

del Portal, en el qual s'inclou informació històrica de caràcter institucional, parlamentària, 

electoral, municipal, enquestes d'opinió, repertori bibliogràfic i informació periodística. 

 

Finalment, quant a les beques de pràctiques professionals, al llarg de 2019 s'ha produït 

la pròrroga de la convocatòria de beques 2018. Es manté les 4 modalitats amb un total de 12 

beques. 
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Programa 751.10 Ordenació i Promoció del Turisme 

 

Execució: 127,00%. 

 

PROGRAMA 75110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL TURISME  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Modificació de determinats decrets incorporant les novetats i 
criteris de la Llei 15/2018 de Turisme, Oci i Hospitalitat, criteris 
europeus d'harmonització i unitat de mercat i nous requisits que 
fan més competitiva l'oferta turística valenciana. 

75,00 

OBJECTIU 1.2 
Elaboració i tramitació dels reglaments previstos en la Llei 
15/2018. 

92,50 

OBJECTIU 2.1 
Gestió i seguiment de les inscripcions en el Registre de Turisme 
dels habitatges d'ús turístic. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
El control del compliment de la normativa turística i atenció a la 
usuària/o. 

142,09 

OBJECTIU 4.1 
Verificació del compliment de la normativa en matèria turística i 
d'accessibilitat 

106,43 

OBJECTIU 5.1 Posada en valor turístic de les festes de la Comunitat Valenciana 300,00 

OBJECTIU 6.1 
Adaptació de la professió de Guia de Turisme a les necessitats del 
mercat. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 Actualització del Registre General de Turisme 100,00 

 

 

Objectiu 1.1 Modificació de determinats decrets incorporant les novetats i criteris de la llei 

15/2015 (Indicador 1). 

 

 

Objectiu 1.2 elaboració i tramitació dels reglaments establits en la Llei 15/2018 (Indicadors 1-

4). 

Després de la publicació de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci 

i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, que va establir un marc normatiu per a la promoció i 

ordenació de l'activitat turística de la Comunitat Valenciana, el foment i la modernització del sector 

turístic i la millora i planificació dels seus recursos per a consolidar a la Comunitat Valenciana com 

una destinació turística de qualitat, plural, igualitària, inclusiva, sostenible i hospitalària, es va 

abordar l'elaboració i tramitació de reglaments previstos en desenvolupament d'aquella. 

 

A més, es van tramitar una sèrie de modificacions de la dita Llei mitjançant la Llei 9/2019, 

de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 

d'organització de la Generalitat, a l'efecte de: 
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1r Facilitar el desenvolupament reglamentari dels tres òrgans per a la coordinació de l'acció 

turística previstos en el capítol III del títol I del seu llibre I. 

 

2n La determinació del sentit del silenci administratiu en el tràmit de sol·licitud de dispensa 

de requisits establits per la normativa aplicable. 

 

3r L'ajust al principi de proporcionalitat de les infraccions a aquesta normativa i el règim 

transitori aplicable als procediments sancionadors. 

 

Els decrets tramitats durant 2019 han sigut quatre: 

 

1. Decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell, de regulació de l'estatut del municipi turístic 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Després de la tramitació, durant el 2019, del projecte de decret del Consell, de regulació de 

l'estatut del municipi turístic de la Comunitat Valenciana, la norma va ser aprovada i publicada en 

el DOGV el 17 de gener de 2020. 

 

El decret, que desenvolupa els articles 29 i 30 de la LTOH, regula: 

 

- El reconeixement de la naturalesa turística dels municipis de la Comunitat Valenciana i la 

regulació detallada del seu règim jurídic. 

 

- L'establiment dels criteris i obligacions a complir per al reconeixement de la condició de 

turístic a un municipi. 

 

- El reconeixement dels drets als quals s'accedeix després de l'obtenció de la condició de 

municipi turístic. 

 

- El desenvolupament del procediment per al reconeixement i la pèrdua de la condició de 

municipi turístic. 

 

2. Decret 7/2020, de 17 de gener, del Consell, de regulació dels òrgans per a la coordinació 

de l'acció turística i de l'organisme públic per a la gestió de la política turística. 

 

Després de la tramitació, durant el 2019, del projecte de decret del Consell, de regulació 

dels òrgans per a la coordinació de l'acció turística i de l'organisme públic per a la gestió de la política 

turística, la norma va ser aprovada i publicada en el DOGV el 29 de gener de 2020. 

 

El decret, que desenvolupa els capítols 3 i 4 del Títol I del Llibre I de la LTOH, va satisfer 

oportunament les següents necessitats: 
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-Regular la composició, organització i funcions dels òrgans per a la coordinació de l'acció 

turística: 

 

. El Consell Valencià del Turisme com a òrgan col·legiat superior de consulta i assessorament 

del Consell en matèria de turisme. 

 

. La Comissió Interdepartamental de Turisme com a òrgan col·legiat i transversal del 

Consell, dirigit a facilitar la coordinació, la col·laboració, l'estudi, la proposta, la programació i el 

seguiment de les actuacions institucionals de l'administració autonòmica sobre l'activitat turística. 

 

. El Comité d'Ètica del Turisme, com a òrgan consultiu encarregat d'impulsar la 

implementació dels principis del Codi Ètic Mundial per al Turisme, i en concret, la seua adaptació a 

la idiosincràsia de la Comunitat Valenciana, a través del Codi Ètic del Turisme Valencià. 

 

. Regular la naturalesa i estructura de l'organisme públic per a la gestió de la política 

turística, Turisme Comunitat Valenciana, el seu objecte, organització, règim jurídic, facultats i 

funcionament dels seus òrgans, així com la resta de funcions dels òrgans de l'entitat. 

 

. Regular l'estructura bàsica de Turisme  Comunitat Valenciana, desenvolupant les funcions, 

composició i règim de funcionament del Comité estratègic de Gestió, el Comité de Direcció, la 

Presidència, la Vicepresidència, la Direcció i la Secretaria General. 

 

3. Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística a la Comunitat 

Valenciana. 

 

Després de la tramitació, durant el 2019, del projecte de decret del Consell, de disciplina 

turística en la Comunitat Valenciana, la norma va ser aprovada i publicada en el DOGV el 06 de 

febrer de 2020. 

 

El decret, que desenvolupa el títol II del llibre III de la LTOH, va satisfer oportunament les 

següents necessitats: 

 

- Abordar les singularitats del procediment sancionador i els òrgans competents per a la 

imposició de les sancions, actualitzant-lo i adequant-lo a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 

de règim jurídic del sector públic. 

 

- Garantir una adequada planificació inspectora mitjançant l'elaboració anual d'un pla 

d'inspecció on han d'establir-se els objectius de l'actuació inspectora, els establiments objecte 

d'inspecció i el seu àmbit geogràfic i temporal, prestant especial atenció al contingut i formalització 

de les actes i altres documents elaborats en exercici de funcions inspectores, i al contingut i execució 

del Pla d'inspecció turística previst en l'article 81 de la LTOH, per al qual es determinen zones per 

cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana i s’estableixen percentatges d'efectius 
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d'inspecció tenint en compte l'oferta de serveis i places d'allotjament en les zones litorals i interior 

d'una banda i poblacions de gran afluència turística per una altra. 

 

4. Tramitació del projecte de Decret regulador dels establiments d'allotjament turístic de la 

Comunitat Valenciana. 

 

En desenvolupament del capítol II del títol I del llibre III de la LTOH, l'objecte del projecte 

és regular les activitats i serveis d'allotjament turístic desenvolupats en establiments situats en la 

Comunitat Valenciana, així com les seues modalitats i classificació, règim de funcionament i 

prestació de serveis. 

 

La incessant evolució de les característiques, condicions i circumstàncies de tota mena de 

l'activitat turística ha portat recentment al legislador autonòmic, concernit per aquesta situació de 

canvi pràcticament constant, a abordar l'elaboració d'un nou text legal destinat a regular el sector 

turístic valencià que, adaptat al nou context social, empresarial, professional, tecnològic i normatiu 

sectorial, assegure i fomente amb les majors garanties possibles la qualitat, sostenibilitat i 

competitivitat d'una activitat tan rellevant des de múltiples òptiques per al desenvolupament de la 

nostra comunitat autònoma. 

 

Fins ara, cadascuna de les modalitats d'allotjament compta amb un decret específic. 

Aquesta opció normativa va poder respondre en el seu moment a la necessitat d'anar donant una 

resposta reguladora a les noves manifestacions que s'anaven produint en aquesta matèria 

específica. Ara bé, això ha donat lloc a una evident dispersió normativa sobre un mateix camp, 

apreciant-se per operadors i administració una certa complexitat en punt a la identificació de la 

modalitat del servei d'allotjament a prestar en cada cas i, a més, un risc de disposar de regulacions 

diverses per a atendre realitats en essència similars i, per consegüent, generant certa inseguretat 

jurídica. 

 

Sobre la base d'aquesta consideració, un dels objectius del projecte de decret és unificar, 

en una sola norma els decrets vigents fins ara relatius a les respectives modalitats d'allotjament 

turístic, per a facilitar així l'accés als usuaris i agents del sector al règim administratiu aplicable a 

cadascun d'ells des de l'inici al cessament de la seua activitat. En aquest sentit, el decret tracta 

d'homogeneïtzar la regulació de qüestions coincidents en cada modalitat d'allotjament, a fi d’evitar 

la dispersió normativa i els efectes indesitjats abans assenyalats. 

 

Addicionalment, el projecte de decret conté la regulació del procediment d'inscripció en el 

Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, així com el règim de preus aplicable a les empreses 

prestadores de serveis i el dels distintius de les empreses i establiments d'allotjament turístic. 

 

El projecte, sotmés a informació pública durant 2019, ha sigut posat en coneixement del 

sector i tractat amb les seues associacions més representatives a l'efecte de consensuar el seu 

contingut. 
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Objectiu 3.1 Control del compliment de la normativa turística i atenció a l'usuari 

 

Indicador 1.  Execució del Pla d'Inspecció Turístic 2019 

 

L'augment en un 184%  del nombre d'activitats recollides inicialment  en el quadre 

d'indicadors corresponent a l'execució del pla d'inspecció 2019, ve de la comprovació dels habitatges 

turístics efectuada no solament amb els agents d'inspecció turística, l'eficàcia de la qual s'ha centrat 

més en les empreses gestores d'habitatges turístics així com en blocs i conjunts d'habitatges en les 

actuacions on line relacionades amb els grans portals de reserves nacionals i internacionals, sinó 

també en la col·laboració amb la policia de la Generalitat i les policies locals que ja participaven en 

anteriors exercicis, pertanyents als ajuntaments de Gandia, d'Alacant i de Dénia. A aquestes, cal 

incorporar la policia local de València, que en la campanya d'estiu de 2019 ha dut a terme actuacions 

derivades de la signatura de les bases de col·laboració entre la Secretaria Autonòmica de Turisme i 

l'Ajuntament de València, en el desenvolupament d'accions contra l'intrusisme i la competència 

deslleial en l'allotjament turístic, emfatitzant la coordinació de les administracions públiques. 

 

D'altra banda, cal afegir addicionalment, les activitats d'inspecció que s'han realitzat dins 

de les novetats recollides en l'en el mencionat pla d'inspecció 2019, com a campanyes especials, les 

quals han consistit en l'assessorament i informació a les agències de viatges en el procés de 

substitució de garanties obligatòries per a aquesta mena d'establiments o persones que realitzen 

activitats en aquest subsector turístic, per l'exigència de la legislació europea com per la legislació 

nacional de protecció de consumidors i usuaris i el Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel 

qual s'aprova el reglament d'agències de viatges de la Comunitat Valenciana, normativa autonòmica 

que assenyalava com a termini per a finalitzar la substitució de garantia el 23 d'agost de 2019 i 

d'altra banda en la campanya de comprovació de l'assegurança de responsabilitat civil de les 

empreses de turisme actiu, exigència recollida en el Decret 22/2012,de 27 de gener, del Consell, 

regulador del turisme actiu, que indica que el segur ha d'estar vigent durant el període d'activitat 

per a cobrir els possibles riscos i complir amb la seguretat requerida per la normativa, i que ha 

permés comprovar alhora, possibles activitats clandestines en aquest subsector turístic. 

 

Indicador 2. Realització d'un pla d'actuació contra l'intrusisme en allotjament turístic. 

 

En l'exercici 2019, com a actuació destacable en la lluita contra l'intrusisme des de 

l'administració turística, s'ha dut a terme la contractació externa d'una empresa especialitzada amb 

la finalitat d'efectuar el servei consistent en la cerca i anàlisi dels habitatges turístics comercialitzats 

a través d'Internet i l'encreuament de les dades que figuren en la xarxa amb els que són al Registre 

de Turisme. 

 

Fonamentalment per a això faran la detecció, depuració i actualització de les dades dels 

habitatges turístics de la Comunitat Valenciana comercialitzades a través d'internet. 
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Això està permetent obtindre informació rellevant sobre coincidències i discrepàncies amb 

la informació que figura en el Registre de Turisme, alhora que permetrà analitzar les tendències i 

característiques d'aquest mercat d'allotjament, incloent dades d'ocupació, preus i localització 

espacial de l'oferta, així com obtindre informació rellevant sobre coincidències i discrepàncies amb 

la informació que figura en el Registre, dotant així a la inspecció de turisme de noves eines per a la 

depuració i actualització d'aquest i per a la lluita contra l'intrusisme i l’aflorament d'habitatges no 

declarats. 

 

 

Objectiu 4.1 Verificació del compliment de la normativa en matèria turística d'accessibilitat. 

 

Indicador 1. Comprovació del compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat en els 

allotjaments turístics. 

 

Dins del Pla Estratègic del Turisme Accessible de la Comunitat Valenciana 2017-2020, cal 

destacar que un dels pilars de la política turística de la Generalitat té com a objectiu promoure un 

turisme inclusiu que assegure la igualtat d'oportunitats de totes les persones per a desenvolupar la 

totalitat de les accions que componen l'activitat turística d'una manera segura, còmoda, autònoma 

i normalitzada. 

Amb l'objectiu final d'anar aconseguint una oferta turística competitiva i adaptada a 

persones amb diversitat funcional que permeta al sector accedir a aquest mercat, es realitzen les 

actuacions de comprovació de la disponibilitat d'instal·lacions i serveis accessibles que figuren a 

continuació. 

 

Les auditories de comprovació realitzades a 31 de desembre de 2019 en els allotjaments 

turístics han sigut 149, amb el que s'ha complit amb l'objectiu inicial. 

 

 

Objectiu 5.1 Posada en valor turístic de les festes de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1 Declaracions de festes d'interés turístic. 

 

Com pot veure's en el quadre, en 2019 s'ha produït un increment tremend en el nombre de 

declaracions de festes d'interés turístic sobre les previstes inicialment. Això s'ha degut a determinats 

canvis normatius produïts en la regulació de l'ús del foc en zones forestals. 

 

Les normes de seguretat en prevenció d'incendis en zona forestal són competència de la 

conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i estan 

regulades pel DECRET 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 

98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en 

prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant 

o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal. 
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Aquest decret relaxa les condicions establides en l'anterior regulació, el Decret 98/1995. En 

concret, permet l'ús recreatiu del foc i la pirotècnia en determinats suposats, en els quals s'inclouen 

en l'apartat g) de la mencionada norma: “L'ús festiu-recreatiu del foc amb caràcter excepcional 

en el desenvolupament de celebracions de festes locals o d'arrelada tradició cultural, en les 

quals s'utilitzen artificis de pirotècnia, encés de fogueres, o s'utilitzen dispositius o 

equipaments que usen foc destinats a cuinar o a il·luminació. A l'efecte del que es disposa en 

aquesta lletra, s'entén per festes locals o d'arrelada tradició cultural les declarades com a 

festes d'interés turístic de la Comunitat Valenciana en virtut del que s'estableix en el Decret 

119/2006, de 28 de juliol, regulador de les declaracions de Festes, Itineraris, Publicacions i 

Obres Audiovisuals d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana”. 

 

Les conseqüències d'aquests canvis normatius en la regulació de l'ús recreatiu del foc sobre 

les sol·licituds i posterior tramitació de les festes d'interés turístic han sigut espectaculars. La mitjana 

de declaracions de festes d'interés turístic en el període 2007-2018 ha oscil·lat al voltant de 13-18 

per any. No obstant això, al llarg de 2019 s'han declarat 60 festes d'interés turístic, ja que 

nombrosos ajuntaments han sol·limencionat la declaració a fi de mantindre els actes festius en què 

està implicat l'ús del foc o la pirotècnia. 

 

 

 

Programa 125.10 “Administració Local i Organització Territorial del Consell” 

 

Execució: 111,18% .  

 

PROGRAMA 12510 ADMINISTRACIÓ LOCAL I 

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL CONSELL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Millorar la eficàcia i eficiència dels serveis prestats a les 
administracions locals. 

192,50 

OBJECTIU 1.2 Desenvolupament normatiu del règim local valencià. 100,00 

OBJECTIU 1.3 
Control de legalitat dels actes i acords de les entitats locals de la 
Comunitat Valenciana. 

94,66 

OBJECTIU 2.1 
Millora del sistema de relacions entre l'administració local i 
l'administració autonòmica mitjançant la promoció de llits 
estables de cooperació. 

95,67 

OBJECTIU 3.1 
Exercici de competències en matèria de funció pública local: 
funcionàries/us amb habilitació de caràcter nacional. 

111,96 

OBJECTIU 4.1 
Resoldre els conflictes derivats de l'existència de termes 
municipals discontinus o de línies intermunicipals. 

150,00 

OBJECTIU 5.1 
Potenciar l'autonomia local sobre la base del principi de 
subsidiarietat. 

100,00 
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PROGRAMA 12510 ADMINISTRACIÓ LOCAL I 

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL CONSELL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.2 

Assegurar la cohesió territorial i la vertebració de la Comunitat 
Valenciana, actuant de manera particular sobre les zones en risc 
de despoblació (Agenda AVANT) i/o amb especials dificultats 
econòmiques. 

156,94 

OBJECTIU 5.3 
Desenvolupament de projectes locals d'actuació cofinançats amb 
Fons FEDER. 

102,42 

OBJECTIU 6.1 
Regular i aprovar els símbols, tractaments i honors de les entitats 
locals. 

30,00 

OBJECTIU 7.1 
Coordinar l'activitat de l'administració de la Generalitat a la 
província. 

100,00 

OBJECTIU 7.2 

Actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació 
amb l'Administració General de l'Estat, Diputació i ajuntaments 
de la província, sense perjudici d'altres mecanismes de 
cooperació i col·laboració 

100,00 

 

 

Com a actuacions més destacades en relació amb aquest programa hi ha: 

 

Càtedra Universitària (AVANT)  

 

El 4 de març de 2019 es va signar el conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, 

a través de la Presidència, la Universitat de València  (Estudi General), la Universitat Politècnica 

de València, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant , per a la creació de la 

Càtedra Avance. La creació d'aquesta càtedra té com a finalitat desenvolupar activitats 

d'investigació, docents i de difusió sobre futures estratègies en matèria de despoblament. A 

partir del treball d'aquestes institucions es pretén generar sinergies que permeten avanços en 

el disseny i la implementació de mesures contra el despoblament, i que aquests avanços siguen 

transferits a la societat per a garantir el benestar de la ciutadania de la Comunitat Valenciana. 

 

Amb data 10 d'octubre de 2010 es va signar el conveni específic entre aquestes entitats 

per a instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en la Llei de pressupostos de la 

Generalitat per a l'exercici 2019 a favor de les universitats signatàries d'aquest conveni, i la 

seua finalitat és el finançament de les despeses de funcionament de la Càtedra Avance, a fi 

d'incrementar les possibilitats d'actuació pública en l'àmbit del despoblament. 

 

 En concret, les activitats desenvolupades en execució del conveni al llarg del 2019 

són les següents: 

 

a) Organització de jornades de presentació i difusió de la Càtedra AVANCE 

 

b) Organització de seminaris i jornades 
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c) Producció de vídeos didàctics de sensibilització i divulgació sobre la problemàtica de 

la despoblació. 

 

Altres accions en matèria de despoblament: “Capitalitat de la Muntanya”. 

 

Amb data de 14 de maig de 2019 es va signar un conveni amb l'Associació  Espanyola  

de Municipis  de Muntanya (esMONTAÑAS), entitat sense ànim de lucre que té com a objecte 

reivindicar les necessitats i promoure les millores legislatives i les accions que contribuïsquen 

a millorar la vida dels habitants dels municipis de muntanya, frenar la despoblació d'aquests 

territoris i generar desenvolupament econòmic i social en aquests municipis.  

 

Aquest conveni s'instrumenta amb la finalitat d'incrementar les possibilitats d'actuació 

de les entitats locals en matèria d'estratègies d'impuls i cohesió territorial per a la prestació 

de serveis públics en municipis en risc de despoblament. Aquestes accions es van desenvolupar 

fonamentalment a través del programa “Morella, capital de la Muntanya Espanyola”, projecte 

que té com a fi focalitzar i sustentar els debats imprescindibles de la nostra societat davant 

els reptes del segle XXI des de la perspectiva dels municipis rurals. 

 

Amb l'objectiu de focalitzar i sustentar els debats sobre els problemes en les zones 

rurals com la despoblació naix el projecte “Capitalitat de la muntanya”. Un projecte que tria a 

Morella com a primera a ostentar aquest títol per a liderar les activitats organitzades per a 

potenciar i reivindicar un millor futur per a les zones de muntanya. 

 
Al llarg de l'any 2019 s'han desenvolupat quatre jornades de treball: 

 

• Patrimoni cultural, emocions i paisatge de muntanya com a elements de 

desenvolupament i articulació territorial 

 

• L'esport de muntanya com a element de promoció, agregació i desenvolupament 

sostenible en els territoris de muntanya 

 
• Les arts creatives, cinema i literatura com a aliats indispensables per a crear un relat 

social positiu sobre el territori de muntanya 

 

• Ramaderia extensiva: economia, identitat i paisatge. 

 

Projectes normatius (preparació i elaboració de projectes normatius en matèria d'administració 

local): 
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• Avantprojecte de Llei de governs locals de la Comunitat Valenciana (en redacció, 

finalitzat el tràmit de consulta pública prèvia establit en l'article 133.1 de la Llei 

39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú). 

 

• Avantprojecte de llei de la Llei reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels 

municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana (en redacció, finalitzat 

el tràmit de consulta pública prèvia establit en l'article 133.1 de la Llei 39/2015 d'1 

d'octubre, del procediment administratiu comú). 

 

• Projecte de Decret de creació i regulació de les comissions bilaterals entre la 

Generalitat i les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana (en elaboració). 

 

• Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament de Demarcació Territorial de la 

Comunitat Valenciana (en elaboració). 

 

• Elaboració de l'esborrany del Decret del Consell pel qual es regulen les competències 

de la Generalitat en matèria de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. 

 

• Modificació Llei mancomunitats de la Comunitat Valenciana: Comissió Bilateral Estat-

Generalitat 

 

• Amb data d’11/12/2018, la Direcció General de Règim Jurídic Autonòmic i Local del 

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública va comunicar a la Generalitat que la 

Comissió de Seguiment d'Actes i Disposicions de les Comunitats Autònomes havia 

examinat, en reunió del dia 25/11/2018, la Llei 21/2018, per haver plantejat el 

Ministeri de la Interior discrepàncies en relació amb la seua disposició addicional 

segona. 

 

Després de reunions i converses entre les parts, finalment, en data de 19/07/2019, la 

Comissió Bilateral va arribar a un Acord assumint la Generalitat el compromís de modificar la 

disposició addicional segona de la Llei 21/2018. 

 

En compliment del mencionat Acord de la Comissió Bilateral, la Llei  9/2019,  de 23    

de desembre,    de la      Generalitat,  de mesures    fiscals,  de gestió    administrativa  i 

financera    i d'organització  de la Generalitat (publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana el 30 de desembre de 2019), en l’article 24 modifica la disposició addicional segona 

de la Llei 21/2018, de 16 d'octubre, de la Generalitat, de Mancomunitats de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Ajudes a municipis (gestió de les següents línies de subvencions i transferències): 

 

Fons de cooperació municipal incondicionat de la Comunitat Valenciana (codi de línia 

T4230000) 
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• Import: 40.000.000 €. 

 

• Objectiu: garantir la suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat 

Valenciana i potenciar la seua autonomia local sobre la base del principi de 

subsidiarietat Promoure l'equilibri econòmic dels ens locals de la Comunitat Valenciana 

i la realització interna del principi de solidaritat. 

 

• La regulació es troba en el Decret 51/2017, de 7 d'abril, del Consell, pel qual es regula 

el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.  

 

• Adjudicats els imports corresponents a l'exercici 2019 en els municipis i entitats locals 

menors mitjançant Resolució de 19 de febrer de 2019, del secretari autonòmic de 

Presidència, sobre l'assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat 

Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l'exercici pressupostari 2019. 

 

Fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la 

Comunitat Valenciana (codi de línia T0695000) 

• Import: 3.000.000 € 

 

• Objectiu: col·laborar amb els ajuntaments dels municipis en risc de despoblament per 

a dotar-los de recursos suficients perquè el fenomen de la despoblació no posa en risc 

la seua suficiència financera i puguen disposar de la dotació adequada per a la 

prestació dels serveis locals i implementar les mesures necessàries contra el 

despoblament en coordinació amb la GVA. 

 
• La regulació es troba en el Decret 182/2018, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es 

regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el 

Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.  

 
• Adjudicats els imports corresponents a l'exercici 2019 en els municipis mitjançant 

Resolució de 15 d'abril de 2019, del secretari autonòmic de Presidència. 

  
Foment i manteniment de l'associacionisme municipal (codi de línia T1814000) 

 

• Import: 600.000 €. 

 

• Objectiu: finançament de les despeses corrents en béns i serveis, de funcionament, 

de las mancomunitats de la Comunitat Valenciana, tenint en compte el paper que 

aquestes exerceixen, en constituir-se en un instrument de gran utilitat per a garantir 

als ciutadans la major qualitat possible en la prestació dels serveis municipals. 
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• Convocada per Resolució de 18 de febrer de 2019, del secretari autonòmic de 

Presidència. DOGV número 8492, de 22/02/2019. 

 

• Adjudicades les ajudes mitjançant Resolució de 28 de maig de 2019, del director 

general d'Administració local. DOGV número 8561 de 03/06/2019  

 

Federació valenciana de municipis i províncies (codi de línia T0249000) 

 

• Import: 800.000 € 

 

• Objectiu: finançament de les despeses de funcionament de la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies, associació de entitats locals de la Comunitat Valenciana amb 

més implantació, atenent les actuacions que aquesta exerceix dirigides a les entitats 

locals associades. 

 
• Signat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies per al finançament de les despeses de funcionament d'aquesta 

el 18/04/2019. 

 

Ajudes destinades a afavorir l'accés en els edificis municipals (codi de línia: S0712000). 

 

• Import: 4.000.000 € 

• Objectiu: Facilitar l'accés de tots els veïns dels municipis en els edificis municipals, 

especialment cases consistorials, mitjançant l'eliminació de barreres arquitectòniques. 

 

• Convocada per Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Presidència de la 

Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals 

menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca els 50.000 

habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l'accessibilitat de les 

cases consistorials i altres edificis municipals, per mitjà de l'eliminació de barreres 

arquitectòniques. DOGV número 8461 de 10/01/2019. 

 
• Adjudicades les ajudes mitjançant Resolució de 21 de maig de 2019, del director 

general d'Administració Local. DOGV número 8553 de 22/05/2019. 

 

Ajudes destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni i la 

dinamització cultural (codi de línia S0697000) 

 

Import: 10.681.000 €. 

 

• Objectiu: incidir en l'Objectiu Específic (OE) 6.3.1 del PO FEDER de la CV 2014-2020 

mitjançant la posada en valor del patrimoni cultural dispers per tota la geografia 

valenciana facilitant la seua preservació i al mateix temps la seua consideració com a 
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font d'activitat i de riquesa local, així com el foment de l'aparició i/o augment d'activitat 

turística sostenible que servisca per a proporcionar en la població un mitjà de vida que 

possibilite la permanència en el propi entorn. 

 

• Mitjançant Resolució de 30 d'agost de 2018, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 

8375 de 04.09.2018) es va resoldre la concessió d'ajudes convocades per la Resolució 

de 20 de novembre de 2017, de la Presidència de la Generalitat, destinades a 

subvencionar projectes locals d'actuació de les entitats locals de la Comunitat 

Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació de béns de patrimoni cultural 

valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament  pel Programa 

operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

• Per Resolució de 12 de setembre de 2018, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 

8386 de 19.09.2018) es va ampliar el termini màxim per a presentar el projecte tècnic 

d'actuació, i es va modificar la data límit d'execució i pagament dels projectes fins al 

15/11/2019. 

 

• Mitjançant Resolució de la Presidència d'1 d'octubre de 2019 es va ampliar el termini 

màxim d'execució i pagament dels projectes locals d'actuació de les entitats locals de 

la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de 

patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de cofinançament pel 

PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 fins al 4 de maig.  

 
Ajudes destinades al foment i implementació de plans de mobilitat urbana sostenible (codi de 

línia S0698000) 

 

• Import: 2.300.000 €. 

 

• Objectiu: incidir en l'objectiu específic (OE) OE 4.5.1. "Foment de la mobilitat urbana 

sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de 

la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament 

de sistemes de subministrament d'energies netes". 

 

 

• Convocades les ajudes mitjançant Resolució de 20 de novembre de 2017, de la 

Presidència de la Generalitat (DOGV número 8176 de 23.11.2017) es va resoldre la 

concessió per Resolució de la Presidència de la Generalitat de 18 de maig de 2018 

publicada en el DOGV número 8301 de 23/05/2018). 

 

• Per Resolució de 17 d'octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 8407 

de 22.10.2018) es va modificar la data límit d'execució i pagament dels projectes fins 

al 15/11/2019. 
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• Mitjançant Resolució de la Presidència d'1 d'octubre de 2019 es va ampliar el termini 

màxim d'execució i pagament dels projectes locals d'actuació de les entitats locals de 

la Comunitat Valenciana de foment de la mobilitat urbana sostenible susceptibles de 

cofinançament pel PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 fins al 4 de maig 

de 2020. 

 

Relacions interadministratives entre la Generalitat i les entitats locals  

 

Organització i col·laboració en òrgans de caràcter consultiu i participatiu de la Generalitat amb 

les entitats locals i les seues entitats representatives: 

 

• Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de 

Municipis i províncies: 1 reunió.  

 

• Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana: 

2 reunions. 

 

• Comissió Bilateral Sigut-Generalitat per recurs contra la lleid e Mancomunitats de la 

Comunitat Valenciana: 1 reunió 

 
• Comissió de Coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana: 2 reunions 

 

• Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana: 2 reunions 

 

Coordinació amb les diputacions provincials: 

 

Durant l'any 2019 s'han iniciat les actuacions per a la creació i regulació de les 

comissions bilaterals entre la Generalitat i les diputacions provincials de la Comunitat 

Valenciana. Les comissions bilaterals, una per cada província, tenen per objecte fer efectiva 

de manera institucional i estable les relacions de cooperació entre la Generalitat i les 

diputacions provincials, amb la finalitat d'aprofundir en l'autonomia local i en les polítiques de 

cooperació entre aquestes institucions. 

 

Així mateix, està en preparació el Projecte de llei de governs locals de la Comunitat 

Valenciana. Amb aquesta norma es pretén establir un nou model local valencià per a aclarir 

les competències pròpies i delegades dels municipis i províncies, i regularà detalladament les 

relacions entre la Generalitat i els governs locals, especialment la col·laboració i la coordinació 

en l'àmbit sectorial a través d'una adequada planificació, on participaran les entitats locals 

interessades. 

 

Participació en la comunicació i cooperació de la Generalitat amb les administracions locals: 
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En relació amb l'emissió de circulars informatives a les entitats locals, cal destacar les 

següents:  

 

• Circular 1/2019. Constitució dels ajuntaments 

 

• Circular 2/2019. Constitució ELM. 

 
• Circular 3/2019. Organització i funcionament dels ajuntaments. 

 
• Circular 4/2019. Declaració de Béns i Activitats.  

 
• Circular 1B/2019. Procés Electoral de les Entitats Locals Menors de la Comunitat 

Valenciana: Desenvolupament reglamentari per Decret 8/2019, d'1 de febrer, del 

Consell pel qual es regulen les característiques de les paperetes, dels sobres i un altre 

material electoral a utilitzar en les eleccions a les Entitats Locals Menors (DOGV 8484 

de 12/2/2019). 

 
• Circular 5/2019 per a l'actualització de la base de dades “organització municipal” a fi 

de la inscripció, manteniment i actualització per part de les entitats locals (municipis, 

diputacions, entitats locals, menors mancomunitats i àrees metropolitanes), de les 

dades relatives a la composició dels seus principals òrgans de govern (membres del 

Ple i Junta de Govern). 

 

• Circular 6/2019 relativa al concurs ordinari 2020 per a funcionaris amb habilitació de 

caràcter nacional. 

 

• Circular 1/2019. Constitució dels Ajuntaments. 

 
• Circular 2/2019. Constitució ELM. 

 
• Circular 3/2019. Organització i funcionament dels Ajuntaments. 

 
• Circular 4/2019. Declaració de Béns i Activitats.  

 
• Model de Declaració de Béns i Activitats X 

 

• Circular 1B/2019 Procés Electoral de les Entitats Locals Menors de la Comunitat 

Valenciana: Desenvolupament reglamentari per Decret 8/2019, d'1 de febrer, del 

Consell pel qual es regulen les característiques de les paperetes, sobres i un altre 

material electoral a utilitzar en les eleccions a les Entitats Locals Menors (DOGV 8484 

de 12/2/2019). 

 
• Circular 5/2019 per a l'actualització de la base de dades “organització municipal” a fi 

de la inscripció, manteniment i actualització per les entitats locals (municipis, 

diputacions, entitats locals menors, mancomunitats i àrees metropolitanes), de les 

dades relatives a la composició dels seus principals òrgans de govern (membres del 

Plenari i Junta de Govern). 
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• Circular 6/2019. Concurs Ordinari 2020 per a la provisió de llocs de treball de 

naturalesa funcionarial de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

Finalment, com altres actuacions destaca la contractació del subministrament del llibre 

d'escuts i banderes de les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, de manera que durant 

l'exercici 2019 s'ha realitzat la tramitació i gestió d'aquest contracte, una vegada preparada la 

informació relativa a l'aprovació i/o modificació dels símbols locals (escuts, banderes i 

estendards).      

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80%  i el 

100% . 

 

 

Programa 111.70 Gabinet d'Organització  

 

Execució: 97,43% 

 

PROGRAMA 11170 GABINET D'ORGANITZACIÓ.  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assistència al President i reforç de la imatge institucional de la 
Generalitat. 

23,54 

OBJECTIU 1.2 

Subvencions del President per a la promoció i foment d'activitats 
d'interés públic, sociocultural, econòmic o humanitari de la C.V., 
que per les seues característiques dificulten la seua convocatòria 
pública. 

168,75 

OBJECTIU 1.3 
Promoure per als universitaris i universitàries, la realització de 
programes de postgrau, màster o doctorat. 

100,00 

 

 

L'execució dels objectius d'aquest programa es va situar pràcticament en el 97,43% , 

aproximant-se als valors establits, tot això com a conseqüència d'adequar les actuacions de 

l'exercici 2019 als valors previstos. 

 

 

Objectiu 1.1. Assistència al President i reforç de la imatge institucional de la Generalitat. 

Indicador 1. Actes amb presència del President 
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Els actes amb presència del President, on s'han registrat 370 actuacions, la qual cosa 

suposa el 37%  de l'execució. 

Indicador 2. Audiències rebudes. 

 

Les audiències rebudes que han sigut un total de 73, aconseguint el 10,43%. Aquesta 

actuació ve marcada per l'agenda preestablida del President. 

Indicador 3. Comunicacions de  la ciutadania. 

 

Les comunicacions de la ciutadania, amb un total de 4.639, la qual cosa implica el 23% 

de l'execució per al valor preestablit. En aquest cas, a més de donar resposta a totes les 

qüestions plantejades de la ciutadania en coordinació amb altres departaments de la 

Generalitat, segons l'assumpte a resoldre, es contemplen les comunicacions amb altres 

conselleries per actes on es requereix la presència del President o bé es delega en altres càrrecs 

la seua assistència a aquests. Aquestes actuacions vénen marcades per l'agenda del President 

i per l'agenda de les conselleries en funció de la matèria de què es tracte. 

 

 

Objectiu 1.2. Subvencions del President per raons d'interés públic, social, econòmic, o 

humanitari que per les seues característiques dificulten la seua convocatòria pública. 

 

Es tracta de fomentar aquelles activitats que per les seues característiques tinguen un 

contingut de caràcter social, econòmic, humanitari i d'interés públic. Hem tingut una execució 

del 169%  del valor establit per a aquest objectiu cosa que suposa haver arribat a un gran 

nombre d'entitats de caràcter sociocultural, en concret s'han gestionat 135 expedients. En 

aquest sentit, cal destacar les ajudes excepcionals concedides a un número de 68 persones 

afectades per la denominada síndrome d’Ardystil, en raó al seu caràcter humanitari, i en 

compliment a la voluntat manifestada en la Comissió de Política Social i Ocupació, segons 

declaracions recollides en el Diari de Sessions de les Corts  de data 8 de juny de 1993.  

 

 

Objectiu 1.3. Promoure per als universitaris i universitàries, la realització de programes de 

postgrau, màster o doctorat. 

 

En aquest objectiu es contempla les beques per a la realització de pràctiques 

professionals en protocol, havent sigut 10 les persones beneficiàries, aconseguint un 100% 

del valor establit. Mitjançant Resolució de 30 d'agost del President de la Generalitat, es van 

adjudicar 11 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de protocol, no 

obstant això, una de les becàries va renunciar amb anterioritat a l'inici de la seua posada en 

marxa i no va ser possible la seua substitució perquè no s’ha constituït borsa de reserva. 
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Programa 112.20 “Relacions amb les Corts” 

 

Execució: 97,11% . 
 
 

PROGRAMA 11220 RELACIONS AMB LES CORTS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Tramitació d'actuacions en els Registres de Convenis i d'Òrgans 
Col·legiats de la Generalitat. 

112,11 

OBJECTIU 1.2 
Preparació i seguiment de la planificació i avaluació normativa de 
l'Administració de la Generalitat. 

76,06 

OBJECTIU 2.1 Optimitzar la gestió de l'activitat parlamentària del Consell. 54,92 

OBJECTIU 2.2 
Prestar suport i assistència continuada a les unitats encarregades 
de la tramitació dels assumptes parlamentaris en les Conselleries. 

72,67 

OBJECTIU 3.1 
Publicació i difusió del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV). 

101,00 

OBJECTIU 3.2 Edició i distribució comercial de publicacions institucionals. 69,45 

OBJECTIU 3.3 
Desenvolupament i difusió de la informació continguda en les 
Bases de dades del DOGV. 

202,13 

OBJECTIU 4.1 
Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a recuperar 
recursos en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic. 

88,57 

 

 

Objectiu 1.1 Tramitació d'actuacions en els Registres de Convenis de la Generalitat i òrgans 

col·legiats  

Indicador 1. Desenvolupament de les funcions atribuïdes pel Decret 176/2014, de 8 de febrer, 

del Consell, i manteniment de la base de dades del Registre de Convenis. 

 

La finalitat del Registre de Convenis de la Generalitat és la de servir de registre 

administratiu dels convenis i acords que subscriga la Generalitat, regulats per mitjà del Decret 

176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, que va derogar el Decret 20/1993, de 8 de febrer, del 

Consell. 

Quant a l'execució de l'indicador assenyalat cal destacar el següent:  

1. Informes emesos: s'han emés 1015 informes preceptius, previs a la subscripció del conveni, 

acord o modificació, segons allò que s'ha establit en l'article 16.1 del Decret 176/2014, de 10 

d'octubre, del Consell, sobre l'existència altres convenis ja inscrits i en vigor, o projectes de 

conveni informats, el contingut del qual puga coincidir amb el que es pretén subscriure. 
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2. Convenis inscrits: una vegada verificada la documentació presentada i, si és el cas, 

requerida la no aportada, s'han inscrit, en el Registre de Convenis de la Generalitat 1482 

convenis segons el qual estableix l'article 18 del mencionat Decret 176/2014, i cal comunicar-

ho a qui la va sol·licitar. 

3. Convenis publicats: s'han remés per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana 212 convenis, amb la resolució prèvia del director general de Relacions amb les 

Corts, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 20 del Decret 176/2014. 

4. Digitalització d'expedients: s'ha digitalitzat documentació (complementària) corresponent a 

uns 1600 expedients, i s’ha vinculat aquesta imatge amb la base de dades del Registre. 

5. Sol·licituds de documentació i llistats: s'han atés 40 sol·licituds. 

6. Actualització de les dades que es troben en el Registre de Convenis: 

a) Realització de seguiments periòdics als diferents departaments en què se sol·licita 

informació relativa a la finalització de convenis subscrits en exercicis anteriors, així com sobre 

la subscripció de projectes informats. 

b) Prèvia comunicació pels diferents departaments, anotació en el Registre de totes aquelles 

incidències que afecten els convenis (anul·lacions de projectes ja informats, rescissió, 

finalització o derogació de convenis inscrits…). 

7. Adaptació de la base de dades del Registre de Convenis de la Generalitat: s'està fent 

l'adaptació dels convenis vigents que figuren en la base de dades del Registre (en l'actualitat 

compta amb 40.000 registres, aproximadament), de conformitat amb el que estableix la 

disposició addicional huitena de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 

8. Nova aplicació del Registre de Convenis de la Generalitat: iniciat el procés per a l'elaboració 

de la nova aplicació del Registre de Convenis, atesa la necessitat de disposar d'una aplicació 

on line accessible a totes les conselleries i la resta d'organismes del sector públic de la 

Generalitat, ja que l'actual s'instrumenta a través d'una aplicació no accessible més que al 

personal del Registre de Convenis, s'està treballant en l'adaptació de la informació existent en 

l'actualitat, tant en el que afecta les dades informàtiques, com pel que fa a la imatge 

digitalitzada dels expedients dels convenis, tenint en compte que es tracta d'uns 40.000 

expedients amb diverses imatges associades a cadascun d'aquests, per a la futura migració 

d'aquesta informació, tenint en compte el que disposa la nova normativa bàsica sobre convenis 

(Llei 40/2015), així com el que estableix el Decret 176/2014. 

Indicador 2. Tramitació d'actuacions en el Registre d'Òrgans Col·legiats de la Generalitat. 
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El valor dels indicadors va determinat per l'imperatiu legal (Decret 104/2002, de 10 

d'octubre, del Consell) de la necessitat d'identificar els òrgans col·legiats i entitats en què 

participen persones que representen en la Generalitat, i realitzar el seguiment de la seua 

normativa, composició, funcionament i evolució. 

 

Així, l'indicador 2 refereix el total d'activitats compreses en l'indicador 3, més aquelles 

execucions com les de facilitar informació i llistats a les conselleries; seguiment diari de la 

normativa del DOGV per a verificar incidències que afecten els òrgans i entitats; interactuar 

amb terceres persones per a mantindre actualitzat el registre i per a determinar aquelles que 

han d'exercir la secretaria administrativa de l'aplicació informàtica del registre en les 

conselleries, així com la seua adscripció en cadascun dels òrgans i entitats que ha de portar el 

seguiment; la proposta de millores de funcionament de l'aplicació informàtica del registre, etc. 

Indicador 3. Seguiment de l'evolució dels òrgans col·legiats 

 

Per part seua, l'indicador 3 concreta més el nombre d'actuacions realitzades respecte 

de les altes/baixes dels òrgans col·legiats/entitats; l'actualització de la composició 

(baixes/altes de membres, càrrec que exerceixen en l'òrgan, tipus de nomenament…); revisió 

de la normativa de creació i desenvolupament o modificació; les anotacions dels documents 

de nomenaments/cessaments; les altes de les sessions amb l'anotació de la convocatòria o de 

l'acta, si és el cas; la validació de les propostes d'altes/baixes i modificacions efectuades per 

les persones que actuen com a secretàries administratives de l'aplicació informàtica del 

registre. 

 

Els valors de tots dos indicadors s'han mogut dins del marge de paràmetres previstos, 

amb una lleugera evolució a l'alça derivada de la reestructuració del Consell operada després 

de les eleccions legislatives de l'any 2019 i l'augment d'òrgans col·legiats subsegüent. 

 

Objectiu 1.2. Preparació i seguiment de la planificació i avaluació normativa de l'Administració 

de la Generalitat. 

Indicador 1. Gestió i seguiment de les propostes normatives incorporades a la planificació 

anual i dels informes d'avaluació normativa. 

 

Per a fer efectiu el mandat contingut en l'article 132 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d'elaborar per les 

administracions públiques un pla normatiu que continga totes les propostes amb rang de llei i 

de reglament que s'han d'aprovar l'any següent; i una vegada recopilada la informació sobre 

les iniciatives legislatives i reglamentàries que la presidència i les conselleries de la Generalitat 

volien impulsar i culminar en 2019, el Consell, mitjançant acord de 21 de desembre de 2019, 

va aprovar el pla normatiu de l'administració de la Generalitat 2019, que va ser publicat en el 

portal de transparència de la Generalitat. 
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El nombre total de normes incloses en el Pla Normatiu de l'Administració de la 

Generalitat de 2019 es quantifica en 216, quan la previsió inicial era de 284, segons la 

informació prèvia subministrada pels diferents departaments intervinents. La reducció es 

justifica pel fet que les normes reglamentàries incorporades al pla es limiten a decrets del 

Consell, excloent les de rang inferior. 

 

 

Objectiu 2.1. Optimitzar la gestió de l'activitat parlamentària del Consell i objectiu 2.2. Prestar 

suport i assistència continuada a les unitats encarregades de la tramitació dels assumptes 

parlamentaris en les Conselleries.  

 

Els indicadors d'aquests objectius reflecteixen un descens de valor, conseqüència de 

la dissolució anticipada de les Corts  i de la convocatòria d'eleccions, la qual cosa ha suposat 

una reducció notable de l'activitat parlamentària. No obstant això, després de la constitució 

del nou parlament l'activitat ha représ els indicadors habituals, mantenint la tendència creixent 

que ja es va reflectir en anys anteriors i que, amb seguretat, tornarà a reflectir-se en els 

indicadors d'activitat de l'any 2020. 

 

En l'actualitat es troba plenament implantada l'aplicació GASPAR per a la gestió de 

l'activitat parlamentària, desenvolupada conjuntament per la Direcció General de Relacions 

amb les Corts  i per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, 

en estreta col·laboració amb els gabinets tècnics de les conselleries. La utilització de l'aplicació 

GASPAR està facilitant de manera important la gestió de l'activitat parlamentària, que ha 

experimentat durant aquesta legislatura un fort creixement. Entre els avantatges ja operatius 

cal assenyalar la transmissió i arxivament electrònic de documents, la reducció de la càrrega 

de treball per als usuaris- en consolidar-se en una única aplicació totes les bases de dades 

gestionades abans per les conselleries i el Servei de Relacions amb les Corts-, la possibilitat 

d'investigacions molt més poderoses, incloent criteris com la territorialització, un millor accés 

en els antecedents, la gestió de la tramitació interna a les conselleries, etc., tot això combinat 

amb un estricte sistema de seguretat per a garantir el correcte ús de la informació. 

 

 

Objectiu 3.1. Publicació i difusió del DOGV, Objectiu 3.2. Edició i distribució comercial de 

publicacions institucionals i objectiu 3.3 Desenvolupament i difusió de la informació continguda 

en les bases de dades del DOGV.  

 
Durant l'exercici 2019 s'ha produït un important increment de l'activitat del Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana, com es pot comprovar tant per l'increment del nombre de 

documents publicats (11.227), com per l'augment del nombre de pàgines publicades. D'altra 

banda, la seu electrònica del DOGV ha aconseguit la xifra de 8.827.339 visites. 
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Quant a la Base de dades Legislativa, durant 2019, s'han actualitzat 432 documents, 

el que ha suposat duplicar les previsions realitzades a principis d'exercici. Aquest increment es 

justifica pel nombre de documents que durant 2019 has sigut publicats, així com per l'ampliació 

del camp normatiu de la base de dades. 

 

Quant a les publicacions institucionals, s'ha continuat amb el control de totes les 

propostes d'autorització presentades per les diferents conselleries, a fi de reduir les despeses 

de producció, informant-se un total de 37 projectes. S'observa, no obstant això, una reculada 

en les vendes de la llibreria Llig, cosa que reflecteix una tendència decreixent similar a la que, 

en general, presenta el món editorial.   

 

Objectiu 4.1. Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a recuperar recursos en l'àmbit de 

l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. 

 

Durant l'any 2019 han prosseguit les actuacions dirigides a la recuperació d'actius de 

la Generalitat, destacant la personació de la Generalitat en dos procediments judicials 

(Fundació Cinquena Trobada i contractes menors de l'assumpte Gürtel) així com la recuperació 

via embargament de salaris i pensions d'una part important de les quantitats perdudes com a 

conseqüència d'activitats condemnades penalment. El lleuger descens reflecteix la finalització 

d'assumptes oberts i el descens en el ritme dels processos d'obertura de nous expedients, al 

no haver-se produït nous casos que exigisquen una actuació específica. 

 

 

Programa 462.10 “Relacions Informatives” 

 

Execució: 93,75%  

 

PROGRAMA 46210 RELACIONS INFORMATIVES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar l'emissió i difusió d'informació institucional tant de la 
Presidència com del Consell. 

100,00 

OBJECTIU 1.1 
Analitzar i planificar l'activitat informativa tant de la Presidència 
com del Consell. 

87,50 

 

 

En l'àrea de Relacions Informatives, concretament, des dels serveis de Difusió de 

l'Acció del Consell i de Planificació i Anàlisi Informativa, que participen en el desenvolupament 

dels objectius genèrics d’’impulsar l'emissió d'informació institucional tant de la Presidència 

com del Consell’ i ‘Analitzar i planificar l'activitat informativa tant de la Presidència com del 

Consell’ i vistos els indicadors corresponents a aquests objectius, s’ha de destacar, igual que 

en anys anteriors, el compliment íntegre de pràcticament tots ells, és a dir, s'ha completat 
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l'elaboració de totes les activitats, informes, missatges i actuacions que s'havia previst en 

cadascun d'aquests al llarg de l'exercici 2019. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80% . 

 

 

Programa 462.20 “Promoció Institucional i Comunicació” 

 

Execució: 76,05%. 

 

PROGRAMA 46220 PROMOCIÓ INSTITUCIONAL I 

COMUNICACIÓ 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Control previ i autorització de projectes de manuals d'identitat 
corporativa, marques, distintius, logos o símbols d'identificació 
per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat. 

54,00 

OBJECTIU 1.2 

Supervisió de la creativitat i disseny de projectes i campanyes 
publicitàries de la Generalitat, incorporant la perspectiva de 
gènere i garantint que no s'incloga publicitat institucional en 
mitjans que continguen anuncis de comerç sexual o de foment de 

la prostitució. 

83,93 

OBJECTIU 2.1 
Desenvolupament i execució d'accions i projectes publicitaris de 
promoció institucional. 

120,83 

OBJECTIU 3.1 
Realització d'actuacions d'inspecció i control dels serveis de 
comunicació audiovisual. 

21,50 

OBJECTIU 4.1 
Realitzar actuacions de conscienciació en matèria d'igualtat  de 

gènere des de Presidència de la Generalitat. 
100,00 

 

 

Objectiu 1.1. Control previ i autorització de projectes de manuals d'identitat corporativa, 

marques, distintius, logos o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional de 

la Generalitat. 

 

Indicador 1. Autorització de la imatge institucional de la Generalitat. 

 

S’ha mesurat comptabilitzant el nombre d'autoritzacions dutes a terme a través de 

l'aplicació institucional AMPI. Per mitjà d'aquesta aplicació informàtica, els departaments de la 

Generalitat i els seus organismes dependents, sol·liciten d'aquesta Direcció General 

l'autorització dels seus projectes de manuals d'identitat corporativa, marques, distintius, logos 

o símbols d'identificació per a la difusió d'aquesta, tal com estableix l'article 25 del Decret 

151/2015 del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de 

la Generalitat. El nombre d'autoritzacions tramitades a través de l'esmentada aplicació queda 

reflectit en la taula annexa com a “valor”, que ascendeix a un total de 27. 
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Objectiu 1.2. Supervisió de la creativitat i disseny referits a projectes i campanyes publicitàries 

de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Elaboració de creativitats pròpies per a les conselleries i OA.  

Indicador 2. Supervisió de totes les creativitats de la Generalitat i les seues OA. 

 

S'han valorat, igualment, a través de la mateixa aplicació informàtica, per mitjà de la 

qual i en compliment de les competències atribuïdes pel Reglament Orgànic i Funcional en el 

precepte assenyalat, s'executa la supervisió de les campanyes de les conselleries i organismes 

dependents. S'han comptabilitzat el nombre de supervisions dutes a terme, tal com queda 

reflectit en la taula annexa que han suposat 938 supervisions de conformitat, així com el 

nombre de creativitats elaborades amb mitjans propis punt per a les conselleries són 335. 

 

Objectiu 2.1. Desenvolupament i execució d'accions i projectes publicitaris de promoció 

institucional. 

 

S'executa per mitjà de la licitació de contractes públics que tenen per objecte la difusió 

d'accions de comunicació, campanyes, publicitat i promoció de la Generalitat en mitjans de 

comunicació. En concret, durant l'exercici 2019 per aquesta Direcció General, s'han dut a terme 

un total de 105 accions, segons dades de l'aplicació AMPI. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Presidència de la 

Generalitat mostra que es van aconseguir, de mitjana, els seus objectius en un 152,92% , 

d'acord amb el que es preveia. 

 

No obstant això, el grau d'execució dels programes presenta una elevada disparitat, 

degut principalment a un dels programes pressupostaris que presenta percentatges d'execució 

fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del 121.20 “Alta Direcció i Serveis 

Generals”, amb un grau d'execució de 419,08%  . 

 

En qualsevol cas, l'execució per programes mostra que el 64% d'aquests finalitzen 

l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveu. No obstant això, 

el 27% dels programes van presentar graus de compliment dels seus objectius entre el 80%  

i el 100%  i un 9%  presenta una execució per davall del 80%.  
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L'anàlisi per centres gestors no difereix del ja efectuat per programes pressupostaris. 

Tal com podem observar en el gràfic adjunt, la majoria dels centres directius aconsegueixen 

els seus objectius en el grau previst, i destaca la Direcció General de Relacions amb la UE i 

l'Estat, que aconsegueix un percentatge d'execució del 336,21%, en gestionar el programa 

que presenta un dels millors graus d'execució sobre el que es preveia.  
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA 

D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. EXERCICI 2019 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 

2019, mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 

124,55%. 

 

No obstant això, l’execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris, 

i hi ha una certa dispersió en el grau d’execució d’aquests. Sobre la base d’això, es poden 

classificar els programes pressupostaris en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 

100%. En aquest grup es troben un total de 7 programes pressupostaris, que són els 

següents: el programa 311.10, “Direcció i serveis generals”; 323.10, “Igualtat de gènere”; 

313.50, “Inclusió social”; 313.40, “Diversitat funcional o discapacitat”; 313.10, “Serveis 

socials”; 313.60, “Gestió de centres de persones majors”; 313.70, “Ordenació i prestacions de 

la dependència”.  

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80% 

i el 100%. En aquest grup es troba el programa 313.80, “Igualtat en la diversitat”. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80%. En 

aquest grup es troba el programa 313.30, “Infància i adolescència”.  

 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives segons el grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100% 

 

Programa 323.10, “Igualtat de gènere” 

 

Execució: 138,58% 

 

PROGRAMA 32310 IGUALTAT DE GÈNERE  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Impulsar i fomentar la implantació i el desenvolupament, 
seguiment i avaluació de plans d'igualtat d'oportunitats en 

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. 

308,13 

OBJECTIU 1.2 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 
i actuacions de la Generalitat 

25,00 

OBJECTIU 1.3 
Desenvolupar polítiques d'integració social i protecció de 
col·lectius de dones en risc d'exclusió social 

96,78 

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-la i combatre-
la. 

116,53 

115,52%

138,58%

113,15%

78,09%

93,75%

129,14%

136,02%

184,33%

132,33%
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PROGRAMA 32310 IGUALTAT DE GÈNERE  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.5 Fomentar l'associacionisme femení 108,21 

OBJECTIU 2.1 
Ampliar la xarxa urbana i rural de la Generalitat d'atenció 
social a víctimes de violència i millorar la seua eficàcia. 

189,42 

OBJECTIU 2.2 
Contribuir a eliminar tota situació de violència sobre les 
dones que resideixen en zones urbanes i en zones rurals. 

126,02 

 

La Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones gestiona el programa 

pressupostari 323.10, “Igualtat de gènere”. En els objectius bàsics, integrats en l’FP4 de 

Pressupostos, s’identifica la implicació total del programa 323.10 amb les polítiques d’igualtat 

de gènere. 

 

 

Objectiu 1.1. Impulsar i fomentar la implantació i el desenvolupament, seguiment i avaluació 

de plans d’igualtat d’oportunitats en 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 

 

L’elaboració de plans d’igualtat d’empreses, com a instrument d’incorporació de la 

igualtat entre dones i homes en el funcionament i gestió diària de les empreses, contribueix al 

fet que tot el personal, amb independència del seu sexe, compte amb les mateixes oportunitats 

en l’accés, participació i permanència en el seu lloc de treball i redueix la desigualtat entre 

dones i homes 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, pel qual es van establir directrius per a l’aplicació 

de clàusules de caràcter social en la contractació de l’Administració de la Generalitat i el seu 

sector públic, així com en matèria de subvencions de l’Administració de la Generalitat, ha 

suposat un increment exponencial en la tramitació de plans d’igualtat en les empreses. 

 

En aquest mateix sentit, el Consell ha aprovat com a eines de treball la Guia pràctica 

per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la 

Generalitat i el seu sector públic, aprovada per mitjà de l’Acord de 4 d’agost de 2016, del 

Consell, i la II guia pràctica, aprovada per l’Acord de 9 de març de 2018, del Consell. 

 

Així mateix, la Llei 18/2017, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la 

responsabilitat social, entesa com un sistema innovador de gestió de les empreses i 

organitzacions que s’orienta a incrementar la competitivitat d’aquestes, així com el foment del 

desenvolupament sostenible i la justícia social. 
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Per mitjà de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals de gestió 

administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, es modifiquen diversos preceptes 

de la Llei d’igualtat, entre els quals l’article 20.3. 

 

Indicador 1. Expedients tramitats en relació amb plans d’igualtat. La incorporació dels plans 

d’igualtat, com a mesura o clàusula social, per a la valoració en subvencions i en la contractació 

pública, va portar com a conseqüència un notable increment de la tramitació de plans d’igualtat 

a partir de l’exercici 2016. Entre els anys 2016 i 2018 es va mantindre al voltant de 200 a 212 

sol·licituds. No obstant això, en l’exercici 2019 s’ha produït un increment del cinquanta per 

cent en les sol·licituds per a l’obtenció de visat: s’ha produït una entrada de 337 sol·licituds. 

Això és degut al fet que, a més de la incorporació de clàusules socials en la contractació i en 

les subvencions, el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia 

de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, ha 

modificat l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes, per la qual s’estén l’exigència d’elaborar i implantar plans d’igualtat d’empresa 

a partir de 205 treballadors a empreses de cinquanta o més treballadors. 

 

Així mateix, es produeix l’obligació d’inscriure els plans d’igualtat en el Registre de 

plans d’igualtat de les empreses, com a part dels registres de convenis i acords col·lectius de 

treball dependents de la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i 

Seguretat Social i de les autoritats laborals de les comunitats autònomes. 

 

Indicador 2. Visats emesos a empreses amb pla d’igualtat. Increment en conseqüència amb 

l’indicador 1. 

 

Indicador 3. Assessorament a empreses en elaboració i implantació de plans d’igualtat. 

Increment en conseqüència amb l’indicador 1. 

 

Indicador 4. Persones beneficiades per la implantació de plans d’igualtat en empreses. 

Increment en conseqüència amb l’indicador 1. 

 

 

Objectiu 1.2. 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 es duen a terme des del Consell, 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. 
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Les unitats d’igualtat són el fil conductor de la transversalitat de gènere en les seues 

conselleries respectives, i continuen reunint-se periòdicament amb la coordinació del Servei 

de Coordinació de les Unitats d’Igualtat i l’assistència de la Direcció General de l’Institut 

Valencià de les Dones. 

 

L’inici del treball del Servei de Coordinació de les Unitats d’Igualtat va comportar una 

sèrie de reunions amb cada una de les unitats per a constatar la seua situació, necessitats i 

expectatives, i una reunió conjunta, que va tindre lloc el 25 de gener de 2019, a fi de presentar 

oficialment el servei i un primer programa d’actuació d’aquest. Les reunions de coordinació 

d’unitats en 2019 han sigut de caràcter bilateral, per a l’assessorament del personal de les 

unitats d’igualtat, organització d’activitats formatives i amb motiu de l’elaboració dels informes 

d’impacte de gènere. 

 

Indicador 1. Reunions amb les unitats d’igualtat.  

 

En el Decret 14/2018, de 23 de febrer, que va aprovar el Reglament orgànic i funcional 

de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es va especificar que al 

Servei de Coordinació de les Unitats d’Igualtat, adscrit a l’actual Secretaria Autonòmica 

d’Igualtat i Diversitat, li correspondria la coordinació de les unitats d’igualtat de tots els 

departaments de la Generalitat, amb el principal objectiu de promoure la transversalitat. El 25 

de gener de 2019 es va mantindre una reunió entre el Servei de Coordinació de les Unitats 

d’Igualtat i les unitats d’igualtat de totes les conselleries. 

 

Indicador 2. Convocatòria del Consell Valencià de les Dones. 

 

El Consell Valencià de les Dones és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, en relació 

amb polítiques d’igualtat. La previsió és que es reunisca una vegada a l’any. S’està tramitant 

un nou decret del Consell en el qual es modificarà la composició d’aquest i s’hi integraran 

noves associacions; en atenció a l’àmbit territorial i sectorial, s’ha donat més representació a 

associacions de famílies monoparentals i de dones supervivents. Si bé l’any 2019 no s’ha 

reunit, el Consell Valencià de les Dones ha format part del jurat del Premi de Festes Inclusives 

i no Sexistes i també s’ha comptat amb la seua col·laboració per als actes institucionals del 8 

de març i del 25 de novembre. 

 

 

Objectiu 1.3. Desenvolupar polítiques d’integració social i protecció de col·lectius de dones en 

risc d’exclusió social 

 

Les dones tenen més probabilitats que els homes de veure’s atrapades en situacions 

d’exclusió social. Situacions de pobresa, discapacitat, ruptura familiar, immigració o prejudicis 

ètnics, entre altres, afecten el ple exercici dels seus drets de ciutadania, la qual cosa fa 

necessari prendre mesures que garantisquen la seua atenció, milloren la seua situació i 
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promoguen la seua inserció social i laboral, de cara a aconseguir la seua plena integració en 

la societat. 

 

Indicador 1. Dones acollides en centres residencials per a dones en risc d’exclusió social.  

 

Durant 2019 es va incrementar la demanda de sol·licituds d’ingrés en els centres 

d’acolliment i habitatges tutelats per a dones en risc d’exclusió social. En 2019 es va obrir 

l’habitatge tutelat El Faro, en règim de concert, situat a Castelló de la Plana. Es preveu que el 

nombre de dones en risc d’exclusió acollides, amb els seus fills i filles menors d’edat, 

augmenten per a l’any 2021, a causa de la situació de crisi en què ens trobem. 

 

Indicador 2. Participació de dones residents en centres residencials per a dones en risc 

d’exclusió social en accions dirigides a la inserció sociolaboral.  

 

A causa de l’increment d’usuàries dels centres i dels habitatges tutelats per a dones 

en risc d’exclusió social s’ha incrementat el nombre de dones que participen en les accions 

d’inserció destinades a aconseguir la inserció sociolaboral. Es preveu que el nombre de dones 

residents en centres residencials per a dones en risc d’exclusió social en accions dirigides a la 

inserció sociolaboral augmenten, per a l’any 2021, a causa de la situació de crisi en què ens 

trobem, que ha generat més desocupació. 

 

Indicador 3. Reunions de la Mesa per la Igualtat Salarial i contra la Feminització de la Pobresa.  

 

La taula per la igualtat laboral i salarial i contra la feminització de la pobresa no es va 

reunir durant 2019. 

 

Indicador 4. Entitats beneficiàries d’ajudes per a programes de serveis socials especialitzats 

en l’atenció a dones en situació d’exclusió social.  

 

Es pretén donar continuïtat a aquelles entitats que presten serveis en aquest camp, 

per tractar-se de serveis socials especialitzats. En 2019, van augmentar en 34 les entitats 

subvencionades i s’espera que es mantinga en exercicis posteriors el nombre de sol·licituds. 

 

En 2019 es va publicar una nova ajuda per al desenvolupament de programes que 

fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones i promoure les 

mesures necessàries perquè la igualtat entre homes i dones siga més efectiva, ja que en 

l’àmbit inferior a la província és on les dones tenen més dificultats d’accés a serveis, a treballs 

i a la informació necessària per a millorar la seua situació. Es van concedir ajudes a 30 entitats 

locals en 2019. Es concretarà en un nou indicador. 
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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-la i combatre-la 

 

Fer visible tota contribució de les dones a la societat, així com les dificultats a què 

s’enfronten per a desenvolupar els seus talents, treballs i activitats en igualtat de condicions, 

respecte als homes, són eixos fonamentals de les polítiques de gènere. 

 

És fonamental que la projecció de la imatge de les dones no caiga en el sexisme, la 

cosificació, la sobreexplotació de la seua imatge o la perpetuació de rols sexistes. 

 

Indicador 1. Organització d’actes dirigits a conscienciar i sensibilitzar la societat valenciana 

sobre la discriminació que pateixen les dones.  

 

Es va realitzar el lliurament del Premi Isabel Ferrer en la localitat de Borriana, i així 

mateix es va llançar una campanya de sensibilització en els mitjans, amb edició de cartelleria 

i marxandatge. En 2019 es va entregar el Premi de Festes Inclusives i no Sexistes, també es 

va entregar el Premi de Narrativa de Dones i es va presentar la col·lecció Amb Veu Pròpia, 

amb la publicació del seu primer libre Regreso a la ciudad del mar, de Maria Beneyto. 

 

Indicador 2. Ajudes concedides per a la consolidació de la Xarxa Valenciana d’Igualtat. 

 

La Xarxa Valenciana d’Igualtat es va crear l’1 d’abril de 2017 i començà a treballar en 

la promoció de la igualtat entre homes i dones fent tasques d’informació i assessorament 

personalitzat a dones sobre recursos i serveis; creació d’empreses i millora de l’activitat 

empresarial i/o autònoma; elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat 

municipals, i incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals, 

entre altres funcions. Així mateix, es van desenvolupar tasques de prevenció i detecció de la 

violència de gènere actuant en coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat. 

 

Indicador 3. Participació en el Premi de Narrativa.  

 

Fa vint-i-un anys que es convoca el Premi de Narrativa de Dones. El nombre total de 

participants fins a l’actualitat ha sigut de 3.223 dones. Es concedeixen tres premis amb dotació 

econòmica. La convocatòria d’aquest premi dona lloc a la publicació d’un llibre. 

 

Fins a 2018, es van publicar les premiades i les finalistes, amb el llibre disponible per 

a l’edició següent. En 2019 s’han publicat únicament els relats de les premiades i la menció 

especial, tant de 2018 com de 2019. La previsió per a 2020 és que seguisca en augment el 

nombre de participants i es publicarà en el mateix any de la convocatòria el llibre amb les 

premiades i/o mencions especials, si n’hi ha. 

 

Indicador 4. Actuacions de promoció de les dones en l’àmbit cultural.  
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La contribució femenina a la cultura és un factor fonamental en l’impuls de la igualtat 

efectiva entre dones i homes.  

 

Per a assegurar que s’incloguen les aptituds, experiències, capacitats i energies de les 

dones és necessari emprendre accions amb aquesta intencionalitat i polítiques que incloguen 

aquestes finalitats. 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. 

 

La seu de València, situada al carrer de Nàquera, ha incrementat considerablement el 

seu servei. El nombre d’usuàries i usuaris segueix augmentat. Es desenvolupen diverses 

activitats de promoció de les dones en l’àmbit cultural, en diferents formats: 2 jornades, 39 

presentacions, 13 recitals, 8 exposicions, 3 tallers, 7 visites a la seu de la Biblioteca, 13 

reunions i 1 reunió de grup. 

 

En la seu d’Alacant s’han desenvolupat dues activitats culturals: una és el grup de 

lectura amb reunions periòdiques, i l’altra la col·laboració en l’exposició “De súbdites a 

ciutadanes. Espanya 1965-1995”, organitzada pel Museu de la Universitat d’Alacant i 

l’Associació de Fets i Drets de les Dones d’Alacant. 

 

Indicador 5. Volum total de carnets de la Biblioteca de la Dona.  

 

En la seu de València, continua augmentant el nombre de carnets. En la seu d’Alacant 

es manté un increment modest però constant. 

 

Indicador 6. Préstecs de la Biblioteca de la Dona.  

 

S’ha reduït lleugerament la quantitat de préstecs, possiblement producte de la 

implantació de la modalitat de lectura en llibre electrònic a la qual s’adaptaran gradualment 

les seus de la Biblioteca de la Dona. 

 

Indicador 7. Expedients tramitats sobre mitjans de comunicació i publicitat sexista.  

 

En 2019 es van obrir 29 expedients. El nombre d’expedients oberts és inferior al de 

les denúncies pel fet que un mateix expedient pot contindre més d’una denúncia. Així mateix, 

es destaca una major conscienciació i capacitat per part de la societat per a detectar el possible 

contingut sexista en la publicitat i, així mateix, l’acció de detecció i denúncia, per part de 

l’Administració, pot actuar com a catalitzador de l’acció publicitària dissuadint accions 

publicitàries amb contingut sexista. 
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Indicador 8. Denúncies presentades sobre mitjans de comunicació i publicitat sexista.  

 

En 2019, es van rebre 37 denúncies. 

 

Es concretarà, en un pròxim indicador, la quantificació de la participació en el Premi 

de Festes Inclusives i no Sexistes. Per mitjà de la Resolució de 17 de juliol de 2019 es va 

convocar el primer premi de Festes Inclusives i no Sexistes, dirigit a les entitats locals, amb la 

finalitat de promoure la igualtat de gènere en les seues festes i la participació de les dones en 

condicions d’igualtat, així com la ruptura d’estereotips de gènere. En 2019, es van presentar 

40 sol·licituds de participació. 

 

 

Objectiu 1.5. Fomentar l’associacionisme femení 

 
Promoure l’associacionisme constitueix una eina fonamental per a la conscienciació de 

les mateixes dones per mitjà del seu empoderament 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. 

 

Indicador 1. Locals destinats a associacions de dones.  

 

La Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones posa a disposició de les 

associacions de dones que ho sol·liciten i posseïsquen una sèrie de requisits dos locals. 

 

Indicador 2. Commemoració del 8 de març, xarrades dirigides a associacions de dones.  

 

Celebració de l’acte institucional del Dia Internacional de les Dones. 

 

Indicador 3. Entitats beneficiàries d’ajudes per al desenvolupament de programes que 

fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l’associacionisme de dones a la CV.  

 

En 2019 es van subvencionar 86 entitats. Això ha suposat un augment respecte al 

2018, i és previsible que continue incrementant-se. 

 

 

Objectiu 2.1. Ampliar la xarxa urbana i rural de la Generalitat d’atenció social a víctimes de 

violència i millorar la seua eficàcia 

 

La violència de gènere és la màxima expressió de la desigualtat entre dones i homes. 

Els serveis i la xarxa de centres d’atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere 

i als seus fills i filles menors han de proveir-se de professionals amb àmplia qualificació en 

l’àmbit jurídic, psicològic i social, que presten una atenció integral, preventiva i rehabilitadora 
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a tota dona o menor víctima. Els recursos ambulatoris i residencials han de prestar una atenció, 

especialitzada i integral de qualitat que permeta l’eixida efectiva de les víctimes de la situació 

de violència de gènere i les seues conseqüències. 

 

És necessària la formació i sensibilització de tots els agents implicats en la detecció i 

atenció a les situacions de violència de gènere: personal sanitari, educatiu, policial, judicial i 

societat en general. 

 

Durant 2019 es van incorporar els centres Dona Rural i Interior, que tenen un equip 

especialitzat en formació i sensibilització en la violència de gènere. Aquests equips estan 

compostos per figures professionals d’educadors socials i tècnics d’inserció social. 

 

Indicador 1. Organització de cursos específics dirigits al personal especialitzat en atenció de 

víctimes de violència.  

 

Durant 2019 s’han realitzat un total de 8 actuacions formatives (IVAP) amb la 

denominació “Abordatge de la violència de gènere” dirigides a personal públic que atén les 

víctimes de violència de gènere. De les 8 actuacions formatives, 5 van estar dirigides al 

personal de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i 3 a personal d’ajuntaments. 

 

Indicador 2. Reunions de coordinació amb altres institucions.  

 

Durant 2019 han tingut lloc 17 reunions de coordinació amb altres institucions: 4 amb 

l’Ajuntament de València (comissió de seguiment del protocol de tràfic i prostitució, comissió 

de seguiment del protocol de violència, acord de cessió d’habitatges, seguiment del conveni 

JERELERE), 3 amb l’EVHA (projecte de conveni i coordinació), 5 reunions amb la Conselleria 

de Sanitat Universal (elaboració del protocol d’actuació en agressions sexuals) i 5 amb la 

Conselleria de Justícia (elaboració del protocol de coordinació amb la xarxa d’oficines d’atenció 

a víctimes del delicte). 

 

Indicador 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).  

 

El compliment d’aquest indicador pretén donar una major qualitat de servei a les 

víctimes, amb la finalitat d’acostar els recursos a les dones i no prolongar el seu patiment. 

S’ha complit en un 95% de casos, amb una mitjana total de 7 dies d’espera. 

 

 

Objectiu 2.2. Contribuir a eliminar tota situació de violència sobre la dona 

 

La violència de gènere té entre les seues causes la desigualtat en els processos de 

socialització i, per tant, és imprescindible fomentar una sensibilitat i consciència social que 
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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. 

Estudiar i buscar formes d’abordatge, noves i ajustades, a la realitat canviant permetrà ser 

més eficaços en la prevenció i atenció de la violència exercida sobre la dona. 

 

Els diferents centres que pertanyen a la Xarxa de Centres Dona de la Direcció General 

de l’Institut Valencià de les Dones, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives, han atés un total de 5.960 dones, víctimes de problemàtiques de maltractaments 

físics i/o psíquics, abús sexual, agressió sexual i assetjament sexual en l’àmbit laboral, de les 

quals 3.206 dones han sigut nous casos i 2.754 casos d’anys anteriors i seguiments. 

 

Indicador 1. Actuacions de prevenció i sensibilització.  

 

En aquest indicador es reflecteix una actuació específica consistent en xarrades de 

prevenció i sensibilització en centres escolars, en l’etapa de l’ESO, jornades formatives en 

col·lectius professionals de policia, serveis socials, advocats/ades, personal sanitari, etc. S’han 

realitzat accions formatives. 

 

Indicador 2. Commemoració del 25 de novembre. 
 

 

Es va realitzar una campanya de sensibilització i prevenció de les agressions sexuals 

dirigida especialment a la població jove, amb edició de cartelleria, falques publicitàries i 

radiofòniques. 

 

Indicador 3. Atenció a dones víctimes de violència de gènere en centres residencials. 
 

 

S’ha atés, a nivell residencial, un total de 429 dones acompanyades de 327 menors al 

seu càrrec, i se’ls ha prestat una atenció integral a nivell residencial a més de la protecció i 

intervenció psicosocial especialitzada que se’ls ha oferit. 

 

 

Programa 313.50, “Inclusió social” 

 

Execució: 113,15% 

 

PROGRAMA 31350 INCLUSIÓ SOCIAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 
1.1. 

Potenciar, coordinar i impulsar projectes d'aprenentatge 
d'habilitats socials i foment de l'autonomia i integració de les 
persones, famílies i grups que es troben en situació o risc 
d'exclusió social. 

100,00 
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PROGRAMA 31350 INCLUSIÓ SOCIAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Finançament de necessitats bàsiques alimentàries de persones en 
risc d'exclusió social. 

100,00 

OBJECTIU 1.3 
Promoció, execució i coordinació del Programa operatiu del Fons 
Social Europeu 2014-2020 en l'àmbit de competències d'aquest 
centre directiu. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 
Execució de plans relacionats amb la inclusió social. Comissió de 
Seguiment del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social 2017-2022. 

0,00 

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. 

276,00 

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. 

91,93 

OBJECTIU 3.1 Foment de la participació de la societat en accions de voluntariat. 100,00 

OBJECTIU 4.1 

Gestió i manteniment de prestacions: renda valenciana d'inclusió, 
pensions no contributives, ajudes del Fons d'Assistència Social 
(FAS) i les relacionades amb la Llei d’integració social dels 
minusvàlids (LISMI). 

163,58 

OBJECTIU 4.2 
Implementació i desenvolupament de la Llei 19/2017, de 20 de 
desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió. 

100,00 

OBJECTIU 4.3 
Foment de programes d'interés social per a atendre finalitats 
d'interés social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de 
l'IRPF a la Comunitat Valenciana. 

100,00 

  

La Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió 

(DOGV núm. 8196, de 22 de desembre de 2017), d’acord amb el que es preveu en la seua 

disposició final segona, entra en vigor als quatre mesos de la publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat Valenciana. 

 

La disposició transitòria primera, relativa als expedients de renda garantida de 

ciutadania pendents de resoldre a l’entrada en vigor de la llei, va establir que la gestió i 

tramitació d’aquests expedients correspondria a les direccions territorials de la conselleria 

competent en matèria de renda valenciana d’inclusió. Això va suposar que les direccions 

territorials hagueren d’assumir la resolució de tots els expedients pendents de resoldre de 

renda garantida de ciutadania que gestionaven les entitats col·laboradores a l’entrada en vigor 

de la renda valenciana d’inclusió. És a dir, que a partir del 23 d’abril de 2019 les direccions 

territorials van passar a resoldre tots els expedients de renda garantida de ciutadania, els 

resolts en sentit favorable dels quals ascendien a un total de 14.003 expedients. 
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D’altra banda, la disposició transitòria segona va establir durant el primer any de 

vigència de la llei un termini de resolució de 9 mesos des de l’entrada de la sol·licitud en el 

registre de la Generalitat i la documentació pertinent. Els òrgans gestors de l’extinta renda 

garantida de ciutadania eren els mateixos que els de la nova renda valenciana d’inclusió, es 

van emetre les primeres resolucions de renda valenciana d’inclusió a final del mes de setembre 

de 2019 i les resoltes de manera favorable en tot l’any 2019 ascendien a un total de 4.405. 

 
Per això, el percentatge d’execució de l’any 2019 (326,10%) és molt superior a 

l’estimat inicialment (10%) com a conseqüència del termini establit en la llei per a la resolució 

de les sol·licituds en el primer any de vigència i de l’assumpció de la gestió dels expedients de 

renda garantida de ciutadania pendents de resoldre de les entitats col·laboradores per les 

direccions territorials, una circumstància que va suposar que l’any 2018 el nombre de titulars 

ascendira a 4.405 davant dels 18.770 de l’any 2019. 

 

 

Programa 313.40, “Diversitat funcional o discapacitat” 

 

Execució: 129,14% 

 

PROGRAMA 31340 DIVERSITAT FUNCIONAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Promoure la inclusió en la vida social, laboral i cultural de les 
persones amb diversitat funcional o discapacitat. 

158,56 

OBJECTIU 2,1 
Garantir els serveis d'atenció social a les persones amb diversitat 
funcional o discapacitat. 

114,42 

OBJECTIU 3.1 Potenciar l'autonomia personal i l'eliminació de barreres. 153,24 

OBJECTIU 4.1. 

Exercir la funció tutelar i coordinar l'actuació de l'atenció integral 
de les persones subjectes a tutela per la Generalitat, així com 
protegir els interessos patrimonials dels càrrecs tutelars de la 
Generalitat. 

142,38 

OBJECTIU 5.1 
Agilitar la gestió de la valoració de les sol·licituds de grau de 
discapacitat. 

106,25 

OBJECTIU 6.1 
Millorar les competències i qualificacions de les / dels 
professionals en l'àmbit de l'atenció a persones amb diversitat 
funcional o discapacitat. 

100,00 

 

 

 

 

 



55 

 

Objectiu 1.1. Promoure la inclusió en la vida social, laboral i cultural de les persones amb 

diversitat funcional o discapacitat 

 

Indicador 1. Programes i serveis de promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat 

funcional o discapacitat. 

 

Quant al compliment de l’indicador 1 per damunt del que es preveu (186%), és degut 

a les subvencions que es van concedir a través del Decret 244/2019, de 8 de novembre, del 

Consell, d’aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa de 

subvencions a entitats d’iniciativa social per a garantir el desenvolupament de programes i 

serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional, amb la finalitat de 

millorar la seua atenció i qualitat de vida. 

 

Indicador 2. Servei d’intèrprets i guies intèrprets de llengua de signes per a persones sordes i 

sordcegues de la Comunitat Valenciana.  

 

El compliment de l’indicador 2 en un 126,45% és degut a un increment de la demanda 

d’aquest tipus de serveis, bàsics per a la integració social de les persones amb diversitat 

funcional, per damunt dels valors inicialment previstos. 

 

Indicador 3. Programes d’ocupació amb suport per a persones amb diversitat funcional o 

discapacitat.  

 

En relació amb l’execució de l’indicador 3, en un 187%, és degut a la priorització 

d’aquesta tipologia de programes en la valoració de les sol·licituds, la qual cosa ha permés que 

es resolguera favorablement un major nombre d’aquests programes, en detriment d’altres 

tipologies menys prioritàries. Es tracta de programes que contribueixen a afavorir la 

incorporació de les persones amb diversitat funcional al mercat laboral i milloren la seua 

integració i la seua inclusió en la societat, objectiu fonamental de la Direcció General de 

Diversitat Funcional. 

 

Indicador 4. Estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. 

 

El compliment de l’indicador 4 d’estades vacacionals en un 135% és degut igualment 

a un augment de la dotació pressupostària en la línia el 2019, la qual cosa va permetre 

augmentar el nombre d’entitats beneficiàries de les ajudes. 

 

 

Objectiu 2.1. Garantir els serveis d’atenció social a les persones amb diversitat funcional o 

discapacitat 

 

Indicador 2. Places finançades en centres especialitzats per a persones amb diversitat funcional 

o discapacitat de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 
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En l’exercici 2019 cal significar l’increment de 44 places en els centres propis de gestió 

indirecta, principalment en els centres d’atenció diürna. L’augment de places noves s’ha 

produït amb motiu de la creació d’un nou centre de dia i l’ampliació de places en un centre 

ocupacional, tal com es detalla a continuació:  

 

- CD La Xara: 40 places noves 

- CO Maigmó: ampliació de 4 places (total 72 places) 

 

Indicador 3. Places finançades en centres especialitzats per a persones amb diversitat funcional 

o discapacitat d’entitats locals. 

 

Durant l’exercici 2019 cal destacar la posada en funcionament de 6 centres nous, i els 

68 centres existents inicialment en l’exercici han passat a ser-ne 74 al final d’aquest. 

 

Això suposa l’increment en l’exercici 2019 d’un total de 209 places finançades, de les 

quals 194 són places de centres nous posats en funcionament al llarg d’aquest exercici i 15 

places d’ampliació d’un centre ja existent. 

 

Indicador 4. Places concertades en centres d’atenció social a persones amb diversitat funcional 

o discapacitat. 

 

Les previsions inicials han sigut per a finançar aquelles places que no van ser resoltes 

en la convocatòria de l’exercici 2018, així com places noves. L’increment total de places 

finançades en l’exercici 2019 ha sigut de 787 places, i és rellevant l’increment de places en els 

centres de dia i els centres d’atenció ambulatòria: centres d’atenció primerenca i CRIS. 

 

Indicador 6. Actuacions en equipaments i obres en centres especialitzats per a persones amb 

diversitat funcional o discapacitat de l’IVASS. 

 

Indicador 7. Actuacions en equipaments i obres en centres especialitzats per a persones amb 

diversitat funcional o discapacitat de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 

Indicador 8. Projectes d’inversió en equipaments i obres en centres d’atenció a persones amb 

diversitat funcional o discapacitat la titularitat dels quals correspon a entitats locals o entitats 

sense fi de lucre. 

 

En relació amb els tres indicadors assenyalats (6, 7 i 8), cal assenyalar que s’ha 

disposat crèdit per import total de 6.755.716,65 euros amb l’objectiu de millorar les 

instal·lacions i equipaments dels centres per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, 

amb el detall següent en funció de la titularitat dels centres: 
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TIPUS DE CENTRE IMPORT (€) 

IVASS 3.931.665,27 

CENTRES PROPIS 1.249.093,35 

SUBVENCIONATS  1.574.958,03 

TOTAL  6.755.716,65 

 

S’observa en general un creixement considerable de les actuacions en els centres de 

titularitat pública, així com els subvencionats, tal com es detalla a continuació: 

 

 

ACTUACIONS EN REFORMES I EQUIPAMENTS EN CENTRES DE TITULARITAT 

PÚBLICA      

PROJECTES  ALACANT  CASTELLÓ VALÈNCIA  TOTAL  

ER240 Reformes centres persones amb 

discapacitat  
4 5 3 12 

ER241 Reformes centres persones amb 

malaltia mental  
2 1 2 5 

ER270 Reformes edificis administratius  0 1 2 3 

QN240 Equipament/posada en marxa 
centres discapacitats 

1 0 1 2 

QR240 Equipament centres persones 
amb discapacitat  

4 5 6 15 

QR241 Equipament centres persones 

amb malaltia mental 
2 0 4 6 

QR270 Equipament edificis 
administratius  

1 1 1 3 

TOTAL ACTUACIONS  14 13 19 46 

 

 

 

PROJECTES D'INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS DE CENTRES DE PERSONES 

AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O DISCAPACITAT 

SUBVENCIONS EN 

EQUIPAMENT 
ALACANT  CASTELLÓ VALÈNCIA  TOTAL  

Nº EXPEDIENTES  23 17 79 119 

 

 Les dades que reflecteixen aquests indicadors demostren que s’ha aconseguit 

l’objectiu, i en bona part és degut al fet que s’ha incrementat el nombre de subvencions 

destinades a l’adquisició d’equipament per a l’obertura de nous centres. Cal destacar 

l’increment de subvencions concedides per a l’equipament de centres en 2019 respecte a 2018 

(69 subvencions concedides en 2018 i 108 en 2019), amb una variació del 39%. 
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A continuació es detallen, segons la distribució per províncies, els imports concedits en 

les subvencions tant per a l’equipament de centres com per a l’adquisició de vehicles adaptats, 

així com el nombre de centres beneficiaris: 

 

  ALACANT  CASTELLÓ VALÈNCIA  TOTAL  

IMPORT CONCEDIT 
EQUIPAMENT 390.273,73 242.828,88 604.058,21 1.237.160,82 

CENTRES 19 16 73 108 

IMPORT CONCEDIT VEHICLES 
ADAPTATS 118.105,98 24.678,00 171.540,31 314.324,29 

CENTRES 4 1 6 11 

TOTAL CONCEDIT 508.379,71 267.506,88 775.598,52 1.551.485,11 

TOTAL CENTRES 
SUBVENCIONATS  23 17 79 119 

 

 

Indicador 9. Centres d’atenció primerenca 

 

L’any 2018, formen part de la xarxa pública 45 centres d’atenció primerenca, i això 

suposa un increment de 5 nous centres sobre l’any anterior i el finançament de 2.412 places. 

L’any 2019 s’ha incrementat el nombre de centres fins a 51 i el nombre de places a 2.772. 

 

L’increment de centres i places per províncies és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLACES ATENCIÓ PRIMERENCA 

PROVÍNCIA 2018 2019 %INCREMENT 

ALACANT 960 1.129 17,60 % 

CASTELLÓ 265 425 60,38 % 

VALÈNCIA 1.187 1.218 2,61 % 

TOTAL 2.412 2.772 14,93 % 

CENTRES ATENCIÓ PRIMERENCA 

PROVÍNCIA 2018 2019 %INCREMENT 

ALACANT 16 18 12,50 % 

CASTELLÓ 5 9 80,00 % 

VALÈNCIA 24 24 0,00 % 

TOTAL 45 51 0,1333 
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Objectiu 3.1. Potenciar l’autonomia personal i l’eliminació de barreres 

 

Indicador 1. Prestacions econòmiques individualitzades dirigides a l’atenció, desenvolupament 

i promoció de l’autonomia personal, benestar i qualitat de vida en el domicili. 

 

El compliment de l’indicador de prestacions econòmiques individualitzades dirigides a 

l’atenció, desenvolupament i promoció de l’autonomia personal, benestar i qualitat de vida en 

el domicili per damunt del que s’havia previst inicialment (186,76%) és degut fonamentalment 

a l’increment de la dotació pressupostària i, sobretot, a les mesures de foment adoptades, 

entre les quals destaca la consideració d’aquestes ajudes com d’emergència social. 

 

Indicador 2. Estudi i anàlisi dels punts de platja accessibles a la Comunitat Valenciana. 

 

El compliment de l’indicador d’estudi i anàlisi dels punts de platja accessibles a la 

Comunitat Valenciana per damunt del valor previst inicial (106,85%) és degut a l’obertura 

durant l’any 2019 de nous punts de platja accessibles a la nostra Comunitat, amb les 

instal·lacions i l’equipament necessari perquè les persones amb diversitat funcional puguen 

gaudir de les nostres platges. 

 

Indicador 4. Inscripció en el Registre autonòmic de les targetes d’estacionament per a vehicles 

que transporten persones amb mobilitat reduïda. 

 

En relació amb l’indicador d’inscripció en el Registre autonòmic de targetes 

d’estacionament, la posada en marxa del registre a final de 2017 va suposar l’obligatorietat 

de registrar, amb caràcter previ a l’emissió, totes les targetes que es concedisquen a la 

Comunitat Valenciana. El control i seguiment que des d’aquesta direcció general es fa als 

ajuntaments, competents en l’emissió de targetes, ha provocat l’execució d’aquest indicador 

molt per damunt del valor inicialment previst. 

 

Objectiu 4.1. Exercir la funció tutelar i coordinar l’actuació de l’atenció integral de les persones 

subjectes a tutela per la Generalitat, i també protegir els interessos patrimonials dels càrrecs 

tutelars de la Generalitat 

 

Indicador 1. Càrrecs tutelars. 

 

L’any 2019, el nombre de persones majors d’edat la tutela/curatela/defensa judicial i 

administració de béns de les quals correspon a la Generalitat Valenciana és de 4.129, la qual 

cosa suposa un increment del 20% respecte a l’any 2018. 

 

Amb l’aprovació del Decret 180/2017, s’estableix que siga l’IVASS l’entitat pública que 

es farà càrrec de l’exercici de la funció tutelar de les persones majors d’edat, amb capacitat 



60 

 

modificada judicialment, assignats a la Generalitat pels òrgans judicials de la Comunitat 

Valenciana. A partir de l’1 de gener de 2018, l’IVASS assumeix els nous càrrecs tutelars i 

s’inicia un calendari de traspàs progressiu dels càrrecs tutelars preexistents. 

 

Programa 313.10, “Serveis socials” 

 

Execució: 136,02% 

 

PROGRAMA 31340 DIVERSITAT FUNCIONAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Promoure la inclusió en la vida social, laboral i cultural de les 
persones amb diversitat funcional o discapacitat. 

158,56 

OBJECTIU 2,1 
Garantir els serveis d'atenció social a les persones amb diversitat 
funcional o discapacitat. 

114,42 

OBJECTIU 3.1 Potenciar l'autonomia personal i l'eliminació de barreres. 153,24 

OBJECTIU 4.1 

Exercir la funció tutelar i coordinar l'actuació de l'atenció integral 
de les persones subjectes a tutela per la Generalitat, així com 
protegir els interessos patrimonials dels càrrecs tutelars de la 
Generalitat. 

142,38 

OBJECTIU 5.1 
Agilitar la gestió de la valoració de les sol·licituds de grau de 
discapacitat. 

106,25 

OBJECTIU 6.1 
Millorar les competències i qualificacions de les / dels 
professionals en l'àmbit de l'atenció a persones amb diversitat 
funcional o discapacitat. 

100,00 

 

 

Programa 313.60, “Gestió de centres de persones majors” 

 

Execució: 184,33% 

 

PROGRAMA 31360 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES 

MAJORS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Millora de la xarxa assistencial destinada a persones 
majors. 

111,00 

OBJECTIU 1.2 Modernització d'infraestructures i instal·lacions. 320,00 

OBJECTIU 1.3 Millora de la qualitat i atenció residencial. 122,00 
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Programa 313.70, “Ordenació i prestacions de la dependència” 

 

Execució: 132,33% 

 

PROGRAMA 31370 ORDENACIÓ I PRESTACIONS DE LA 

DEPENDÈNCIA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Estendre les prestacions previstes en la Llei de la 
dependència a totes les persones en situació de 

dependència. 

99,00 

OBJECTIU 1.2 

Desenvolupar les prestacions previstes en el Catàleg de la 

Llei de dependència, assignant-les a cada persona 

dependent per mitjà de l'elaboració del Programa individual 
d'atenció (PIA). 

295,00 

OBJECTIU 2.1 
Afavorir la permanència de les persones en situació de 
dependència en el seu entorn social i familiar. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Establir els procediments dirigits a millorar l'assignació, 
gestió i supervisió de serveis i prestacions derivades del 
PIA. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 

Millorar la coordinació entre els sistemes públics de sanitat 
i serveis socials, perquè permeta optimitzar els recursos i 
les prestacions actuals. Impulsar la formació i la qualitat de 
les prestacions. 

100,00 

OBJECTIU 2.4 
Establir un sistema de prestacions de dependència de 
caràcter universal. 

100,00 

  

En el programa pressupostari 313.70, “Ordenació i prestacions de dependència”, es 

van proposar 13 indicadors, 9 dels quals s’han complit al 100% o han superat la previsió 

realitzada, mentre que 4 han quedat un poc per davall de l’objectiu fixat. Es tracta de les 

persones amb grau II i I que gaudeixen d’una prestació de dependència, en les quals l’objectiu 

ha quedat al 97% en favor de les persones amb grau III, que han arribat al 103%. 

 

D’altra banda, quant a l’execució dels indicadors de les persones que perceben 

prestacions vinculades al servei de centre de dia (86%) i al servei d’ajuda a domicili (80%), 

s’observa que les preferències de les noves persones dependents que cobren prestació en 2019 

s’ha dirigit majoritàriament a la prestació vinculada al servei de residència, que ha augmentat 

un 292%, i a la prestació d’atenció en l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals, 

que ha augmentat un 115%. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80% i el 100% 

 

Programa 313.80, “Igualtat en la diversitat” 

 

Execució: 93,75% 

 

PROGRAMA 31380 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Fomentar el valor de la diversitat com una eina de cohesió i 
enriquiment social. 

150,00 

OBJECTIU 1.2 
Dur a terme accions per a acabar amb la desigualtat de lesbianes, gais, 
transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com donar un servei 
de suport i assessorament a aquest col·lectiu. 

75,00 

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, 
adolescència i joventut i la igualtat entre homes i dones. 

150,00 

OBJECTIU 1.4 Fomentar el respecte a la diversitat religiosa i cultural. 0,00 

OBJECTIU 2.1 
Promoure la visibilitat de la diversitat familiar i donar suport a tots els 
tipus de famílies. 

100,00 

OBJECTIU 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. 

100,00 

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, situació de pobresa, religió, cultura o qualsevol altra situació 
personal o social. 

125,00 

OBJECTIU 2.4 Donar suport i atenció a les víctimes de violència i delictes d'odi. 50,00 

  

La Direcció General d’Igualtat en la Diversitat gestiona el programa pressupostari 

313.80, “Igualtat en la diversitat”. En els objectius bàsics, integrats en l’FP4 de Pressupostos, 

s’identifica la implicació total del programa 313.80 amb les polítiques d’igualtat en la diversitat. 

 

Objectiu 1.1. Fomentar el valor de la diversitat com una eina de cohesió i enriquiment social 

 

Es plantegen dos indicadors per al compliment de l’objectiu. D’una banda, la realització 

de campanyes de sensibilització: se’n van fer dues durant 2019, amb motiu del Dia 

Internacional del Poble Gitano i del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia. 
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S’inclou també com a part d’aquest objectiu els convenis establits amb les cinc 

universitats públiques valencianes a través dels quals es financen actuacions dirigides a 

promoure la igualtat en la diversitat en l’àmbit universitari, tant en la part de serveis a la 

comunitat universitària com en la realització d’accions de sensibilització i impuls de la formació 

i la investigació en els col·lectius de la diversitat. Un any més, l’execució d’aquests convenis 

ha sigut molt satisfactòria, perquè estan contribuint a implementar la cultura de la diversitat 

en l’àmbit universitari. 

 

Objectiu 1.2. Realitzar accions per a acabar amb la desigualtat de lesbianes, gais, transsexuals, 

bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com donar un servei de suport i assessorament a aquest 

col·lectiu 

 

En aquest objectiu es planteja principalment el desenvolupament de la Llei 8/2017, de 

7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de 

gènere a la Comunitat Valenciana, i la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, 

d’igualtat de les persones LGTBI. 

 

Per a això estava prevista la posada en marxa del Consell Consultiu Trans, la regulació 

del qual es va aprovar en el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de desenvolupament 

de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a 

la Comunitat Valenciana. No obstant això, hi hagué dificultats en el procés de presentació de 

candidatures, i posteriorment les diferents convocatòries electorals van paralitzar la seua 

constitució, per la qual cosa finalment no es va realitzar cap reunió. És per això que no s’ha 

aconseguit l’objectiu del primer indicador plantejat. 

 

En 2019 sí que es va iniciar el desenvolupament reglamentari de la Llei 23/2018, es 

va iniciar el tràmit del decret corresponent i es va fer un primer procés de participació amb les 

entitats representatives de les persones LGTBI. A més, durant 2019 es va realitzar la 

convocatòria d’acció concertada per a la gestió del servei d’atenció i assessorament al col·lectiu 

LGTBI, denominat Oficines Orienta, que es van posar en marxa al juliol d’aquest mateix any. 

Finalment, es va convocar i es va resoldre la convocatòria de programes per a la població 

LGTBI.  

 

Objectiu 1.3. Coordinar i impulsar projectes i actuacions que fomenten la igualtat i la inclusió 

del poble gitano, especialment els dirigits a la infància, adolescència i joventut i la igualtat 

entre homes i dones 

 

Quant a la població gitana, com un dels principals indicadors d’aquest objectiu es troba 

el desenvolupament de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano. 

Per a això es van fer set reunions, una de la comissió mixta i la resta dels diferents grups de 

treball sectorials corresponents a les línies estratègiques. 
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En 2019 es van mantindre els programes subvencionadors a través de diferents 

fórmules: les línies nominatives per als municipis, el conveni per al cofinançament del 

programa operatiu del Fons Social Europeu amb incidència en la població gitana, el conveni de 

la Càtedra de Cultura Gitana i les subvencions als programes de les entitats socials. 

 

 

Objectiu 1.4. Fomentar el respecte a la diversitat religiosa i cultural 

 

A pesar dels indicadors d’aquest apartat, s’ha continuat treballant en el foment de la 

diversitat religiosa amb la interlocució amb les diferents religions, i fins i tot d’atendre 

situacions específiques. 

 

No obstant això, no s’ha realitzat cap reunió per al seguiment de la instrucció relativa 

a aquesta qüestió, i a les dues convocatòries de la Fundació Pluralisme i Convivència no va ser 

possible acudir per qüestions d’agenda, encara que sí que hi hagué un seguiment dels temes 

tractats posteriorment. 

 

 

Objectiu 2.1. Promoure la visibilitat de la diversitat familiar i donar suport a tots els tipus de 

famílies 

 

En relació amb aquest objectiu, s’han complit els tres indicadors proposats. D’una 

banda, mantenint la convocatòria de subvencions, que en 2019 a més va augmentar 

considerablement la línia fins als 300.000 euros. Quant als altres dos, es va realitzar una 

campanya amb vídeo explicatiu i fullets informatius sobre el reconeixement de les famílies 

nombroses i monoparentals, en les quals a més es visualitzava la diversitat pròpia existent en 

totes les famílies. 

 

 

Objectiu 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 

 

S’ha complit l’acció prevista relativa a la convocatòria d’ajudes. 

 

 

Objectiu 2.3. Contribuir a l’erradicació de les conductes intolerants i violentes en raó de 

l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’ètnia, la diversitat funcional, situació de pobresa, 

religió, cultura o qualsevol altra situació personal o social. 

 

Quant a les campanyes de sensibilització, se’n van fer dues relatives al poble gitano i 

al col·lectiu LGTBI. A més, en 2019 es va aprovar l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de 

Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi, encara que només es va realitzar 

una reunió de la comissió mixta i va quedar pendent la posada en marxa dels grups de treball. 
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Objectiu 2.4. Donar suport i atenció a les víctimes de violència i delictes d’odi 

 

S’ha complit l’indicador relatiu a la subvenció de programes de les entitats que donen 

suport a les víctimes de delictes d’odi i discriminació, encara que no es va poder realitzar 

finalment cap jornada sobre aquesta temàtica. 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80%. 

 

Programa 313.30, “Infància i adolescència” 

 

Execució: 78,09% 

 

PROGRAMA 31330 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar la normativa autonòmica necessària per a fer efectius 
els drets de la infància i adolescència reconeguts en la 
normativa estatal i internacional. 

47,50 

OBJECTIU 1.2 
Planificar una política integral d'infància i adolescència basada 
en l'enfocament de drets. 

78,00 

OBJECTIU 1.3 
Promocionar els drets de la infància, la seua participació com a 
ciutadania activa i el seu benestar. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 
Impulsar accions formatives sobre l'aplicació dels drets de la 
infància i adolescència. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Actualitzar la normativa autonòmica en matèria de protecció de 
la infància i l'adolescència. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Coordinació en el marc local dels agents implicats en la detecció 
i abordatge de les situacions de risc de desemparament infantil. 

96,67 

OBJECTIU 2.3 
Establir mesures d'atenció i suport a persones menors d'edat en 
situació de risc de desprotecció. 

100,00 

OBJECTIU 2.4 Telèfon d'atenció a la infància i a l'adolescència. 100,00 

OBJECTIU 3.1 

Revisar els procediments, instruments i mecanismes per a 
millorar la presa de decisions, la seua efectivitat i la seua agilitat 
en relació amb persones menors d'edat en situació de 
desprotecció social. 

100,00 

OBJECTIU 3.2 
Optimització i especialització en l'atenció a les persones menors 
d'edat des dels recursos d'adopció, acolliment familiar i 
acolliment residencial. 

81,00 

OBJECTIU 3.3 
Potenciació de l'acolliment familiar de persones menors d'edat 
enfront de l'acolliment residencial. 

60,00 
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PROGRAMA 31330 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 Suport als processos d'adopció. Valoració d'idoneïtats i formació. 100,00 

OBJECTIU 4.2 
Agilitació i millora en la tramitació d'adopcions i en la seua 
transparència. 

80,00 

OBJECTIU 4.3 Suport als processos d'acolliment. 100,00 

OBJECTIU 5.1 
Optimitzar els recursos socioeducatius i de reinserció social 
d'adolescents en conflicte amb la llei. 

62,50 

OBJECTIU 5.2 
Afavorir la solució de conflictes extrajudicials d'adolescents en 
conflicte amb la llei. 

0,00 

OBJECTIU 6.1 
Implementació d'un nou model en matèria d'emancipació i 
autonomia personal d'adolescents. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 
Creació i implantació del nou model de gestió dels punts de 
trobada familiar. 

0,00 

 

 

OBJECTIU 1.1. Impulsar la normativa autonòmica necessària per a fer efectius els drets de la 

infància reconeguts en la normativa estatal i internacional 

 

 

La Direcció General d’Infància i Adolescència participa en la formulació d’al·legacions 

a tots els projectes normatius presentats per la Generalitat Valenciana promovent la inclusió 

de la perspectiva d’infància i adolescència en els diferents textos legislatius. 

 

Des d’aquest enfocament es pretén garantir la promoció dels drets dels xiquets, 

xiquetes i adolescents, al mateix temps que millora la qualitat normativa de l’Administració, 

ateses les necessitats específiques del col·lectiu de la infància i adolescència. 

 

Durant l’exercici 2019 s’han estudiat 37 projectes normatius dels diferents 

departaments de la Generalitat. 

 

 

OBJECTIU 1.2. Planificar una política integral d’infància i adolescència basada en l’enfocament 

de drets 

 

A través del servei de promoció dels drets de la infància i adolescència s’ha estructurat 

un procés de participació infantil i adolescent pel qual els menors d’edat han pogut plasmar 

les seues propostes d’actuació davant diferents necessitats. 

 



67 

 

Tot això s’ha vehiculat a través del marc establit en el procés d’elaboració de 

l’Estratègia Valenciana d’Infància i Adolescència, la qual recull una línia de treball directa amb 

els consells municipals d’infància. 

 

D’aquesta manera, es va elaborar material adaptat i amigable per a la infància, i es 

van establir programes i problemàtiques sobre les quals es podrien realitzar propostes 

concretes. 

 

Aquest material es va repartir entre 32 consells municipals d’infància i adolescència, i 

a través d’aquests materials es van detectar diferents necessitats entre la població infantil i 

adolescent, de manera que en els seus consells respectius, per mitjà de processos de 

participació deliberatius, es van anar abordant temàtiques diverses. 

 

El procés conclou amb propostes d’actuació concretes per part dels xiquets, xiquetes i 

adolescents. 

 

D’altra banda, durant l’any 2019 es va iniciar el desenvolupament i impuls del procés 

d’elaboració de l’Estratègia Valenciana d’Infància i Adolescència. 

 

Al març de 2019 es va publicar el “Diagnòstic de la situació de la infància i 

l’adolescència a la Comunitat Valenciana”, el qual es troba disponible en la pàgina web de la 

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives, en l’apartat referent a infància. 

Aquest document servirà com a punt de partida per a la detecció de necessitats i 

desenvolupament dels programes que ha d’abordar la futura Estratègia. 

 

A través d’una sèrie de dades i entrevistes amb experts del sector d’infància i 

adolescència, es plasma d’una manera més ajustada quina és la situació actual en l’àrea 

d’infància i adolescència. 

 

Posteriorment es dissenya una versió amigable i adaptada a la infància i adolescència, 

que serveix de guia de participació infantil en el procés. 

 

Aquesta guia es va repartir entre tots els consells municipals d’infància i adolescència, 

i arribà a 32 consells de tota la Comunitat Valenciana. 

 

 

OBJECTIU 1.3. Promocionar els drets de la infància, la seua participació com a ciutadania activa 

i el seu benestar 

 
1. Conscienciar la societat i donar visibilitat a la infància com a subjecte de ple dret. 

Al novembre de 2019 es va celebrar, com en altres ocasions, el dia dels drets de la 

infància i adolescència. 
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A través d’aquesta celebració es commemora la signatura de la convenció dels drets 

del xiquet, document on es recull la consideració de la infància com a subjecte de ple dret. 

Aquesta acció, a més serveix per a visibilitzar els xiquets, xiquetes i adolescents com a 

col·lectiu actiu en el seu entorn, i consciencia la societat sobre la importància de respectar els 

seus drets. 

 

En el marc d’aquesta actuació es va difondre un fullet informatiu amb el conjunt 

d’activitats desenvolupades pels diferents municipis de la Comunitat Valenciana. 

 

2. Impulsar programes dirigits a la promoció dels drets de la infància i adolescència i de 

la participació infantil. 

 

A través de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció 

dels drets de la infància i de participació infantil per a l’exercici 2019. 

 

Es van presentar 42 sol·licituds, de les quals 7 van ser desestimades per diferents 

motius, i 34 van ser adjudicades per mitjà de la Resolució de 6 de novembre de 2019, de la 

directora general d’Infància i Adolescència. 

 

 

OBJECTIU 1.4. Impulsar accions formatives sobre l’aplicació dels drets de la infància i 

adolescència 

 

Al setembre de 2019 es van signar diversos convenis de col·laboració entre la 

Generalitat i diferents col·legis professionals per a la formació contínua dels professionals de 

l’àmbit de la infància i l’adolescència per a l’exercici 2019. Aquest conveni va ser subscrit amb: 

 

• Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. 

• Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana. 

• Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials d’Alacant. 

• Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló. 

• Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de la Comunitat Valenciana. 

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de València. 

• Col·legi Oficial de Treball Social de València. 

 

A través d’aquests convenis es van desenvolupar diverses accions formatives. Les 

accions proposades van englobar dos tipus de desenvolupament: 

 

1. Formació de caràcter bàsic, que engloba una edició en cada província. 

 
2. Formació de caràcter específic proposada i impartida pels diferents col·legis 

professionals, amb el desenvolupament dels cursos següents: 
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• COL·LEGI PROFESSIONAL ACTIVITAT FORMATIVA 

• TREBALL SOCIAL VALÈNCIA El procés d’emancipació després de la protecció. 

• EDUCADORS/ORES SOCIALS La intervenció social amb perspectiva de gènere. 

• PSICOLOGIA Protecció i tractament amb infància i adolescència víctimes de 

violència de gènere. 

• PEDAGOGS I PSICOPEDAGOGS La promoció de la coparentalitat, processos i 

tècniques d’actuació. 

• ADVOCATS Infància i adolescència en risc. Respostes des de la protecció i des de la 

justícia juvenil. 

 

 

OBJECTIU 2.2. Coordinació en el marc local dels agents implicats en la detecció i abordatge de 

les situacions de risc de desemparament infantil 

 

En primer lloc, entre les accions realitzades cal destacar que s’ha formalitzat un conveni 

de col·laboració entre la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la 

Universitat de València (Estudi General) per al desenvolupament i validació d’un instrument 

d’avaluació de les situacions de risc i desemparament, així com de factors de protecció de la 

infància i adolescència, destinat a les i els professionals dels serveis socials de la Comunitat 

Valenciana. 

 

L’activitat objecte del conveni consisteix en el desenvolupament i validació posterior 

de l’instrument d’avaluació de les situacions de risc i desemparament, que inclourà: 

 

- El disseny d’una versió inicial de l’instrument, susceptible de ser posada a prova per 

mitjà de la seua aplicació a una mostra representativa de la població a la qual va dirigit. 

- La formació dels i les professionals dels serveis socials encarregats de posar a prova 

aquesta versió inicial. 

- L’aplicació, l’avaluació dels resultats, la revisió tècnica i el disseny d’una versió final 

de l’instrument. 

 

En segon lloc, una altra actuació que cal assenyalar és el suport als centres de dia 

dependents d’entitats locals i col·laboradores i l’estudi d’un nou model d’atenció des d’una 

xarxa pública. 

 

En aquest sentit, se ha elaborat el nou model de centres de dia, que s’ha recollit en 

una guia sobre centres de dia: “El nou model d’atenció diürna, un repte per a la igualtat 

d’oportunitats”. En aquesta guia es conté una explicació sobre la normativa reguladora, la 

tipologia i funcionament dels centres de dia d’infància i adolescència, evolució de places, 

recursos i pressupostos, tipus i programes d’intervenció, així com el procés de derivació i 

coordinació amb els equips d’atenció primària bàsica. 
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D’altra banda, es van fer els treballs de preparació i elaboració del concert social de 

centres de dia que es van convocar per tramitació anticipada per al seu inici l’1 d’abril de 2020. 

 

En tercer lloc, s’han realitzat actuacions orientades a la consolidació dels programes i 

equips específics d’intervenció en l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència. 

 

En l’exercici 2019 es va finançar a través de subvenció nominativa per import de 

7.296.810,00 € un total de 116 equips específics d’intervenció amb infància i adolescència de 

la Comunitat Valenciana, dels quals 61 pertanyen a la província de València, 20 a la província 

de Castelló i 35 a la província d’Alacant. 

 

En aquest exercici es va incrementar al 100% el percentatge de finançament d’aquests 

equips, així com els mòduls econòmics corresponents a cada categoria professional amb la 

finalitat d’equiparar-los als mòduls del mateix personal tècnic de la línia nominativa de serveis 

socials. 

 
 
OBJECTIU 2.3. Establir mesures d’atenció i suport a persones menors d’edat en situació de 

risc de desprotecció 

 

Les mesures assenyalades consisteixen en el següent:  

 

1. Seguiment d’ajudes econòmiques i de processos d’intervenció educatius i 

socialitzadors. 

 

2. Atenció psicològica a persones menors d’edat que han patit abusos sexuals, tràfic 

i/o explotació sexual. 

 

El servei d’atenció psicològica a xiquets, xiquetes i adolescents víctimes d’abusos 

sexuals del sistema de protecció a la Comunitat Valenciana va atendre durant l’any 2019 un 

total de 334 persones menors d’edat. 

 

3. Revisió dels expedients de menors d’edat compresos entre 0 i 6 anys que es troben 

ingressats en centres de protecció gestionats per la Generalitat Valenciana. 

 
 

OBJECTIU 2.4. Telèfon d’atenció a la infància i l’adolescència 

 

Atenció telefònica relativa a possibles situacions de risc i/o desprotecció de xiquets, 

xiquetes i adolescents. 

 

Al llarg de tot l’any 2019, s’han rebut un total de 30.296 telefonades al telèfon d’atenció 

a la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana, de les quals 28.885 es van realitzar 

per xiquets, xiquetes i adolescents, i les 1.411 restants per persones adultes. 
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Si atenem la disgregació per sexe de les telefonades realitzades per xiquets, xiquetes 

i adolescents (28.885), un 30% van ser realitzades pel sexe masculí, i el 70% restant pel sexe 

femení. 

 

En canvi, en les telefonades realitzades per les persones adultes (1.411), aquest 

percentatge s’equipara, i correspon un 44,5% a les realitzades pel sexe masculí i el 55,5% 

restant, al sexe femení. 

 

D’altra banda, es van fer els treballs de preparació i elaboració del concert social que 

es va convocar per tramitació anticipada. 

 

 

OBJECTIU 3.2. Optimització i especialització en l’atenció a les persones menors d’edat des dels 

recursos d’adopció, acolliment familiar i acolliment residencial 

 

En primer lloc, destaca com a actuació realitzada en 2019 per a la consecució de 

l’objectiu descrit el seguiment i implantació del nou model d’acolliment residencial. 

 

L’article 4 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de protecció 

integral de la infància i l’adolescència a la Comunitat Valenciana, estableix l’impuls de la 

iniciativa privada i la participació social en les actuacions que desenvolupen les administracions 

públiques. 

 

A través de la Resolució de 18 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d’acció concertada en 

matèria de serveis socials en el sector d’infància i adolescència per als anys 2019 i 2020, 

s’implanta a la Comunitat Valenciana el nou model d’acolliment residencial. 

 
Aquest nou model suposa un increment de ràtios de perfils professionals, de programes 

diferenciats i de dotació pressupostària, així com una reducció del nombre de places de les 

llars i residències. 

 

El nou model preveu: 

 
- Increment de la qualitat assistencial que permet una atenció integral especialitzada 

i individual. 

 

- Ofereix a la població infantil i adolescent un lloc confortable i acollidor que facilite 

experiències positives de vinculació i suport. 
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- Les residències o llars d’acolliment com a llocs confortables, acollidors, càlids i segurs, 

constituïts com un entorn de convivència tranquil i de promoció de vincles afectius i de suport 

amb adults i iguals. 

 

En segon lloc, cal assenyalar la revisió i millora dels plans d’intervenció en acolliment 

residencial. 

 

La posada en marxa del nou model residencial suposa una millora en l’atenció integral 

dels xiquets, xiquetes i adolescents. L’acció concertada suposa un impuls per al 

desenvolupament de situacions dirigides a l’adquisició d’habilitats per a l’autonomia i 

independència, com ara programes de desenvolupament d’hàbits, labors, habilitats socials, 

habilitats cognitives, de vida independent, de benestar personal, resolució de problemes, de 

relacions sanes de parella, que promoguen l’empoderament dels xiquets, xiquetes i 

adolescents. 

 

En tercer lloc, com a mesures implantades per a la consecució de l’objectiu destaquen 

les accions de supervisió i control dels centres d’acolliment. 

 
Anualment es realitza des de la Direcció General d’Infància i Adolescència un pla 

d’inspecció que es remet al Servei d’Acreditació i Inspecció de Centres i Serveis. El pla proposat 

per a l’exercici 2019 va ser dirigit principalment a la inspecció dels nous recursos residencials 

que havien de subscriure acord d’acció concertada. 

 

Així mateix, es reben les actes d’inspecció de Fiscalia en virtut de les funcions 

inspectores atribuïdes al Ministeri Fiscal pels articles 174 del Codi Civil, l’article 93 del Decret 

93/2001, de 22 de març del Govern Valencià, l’article 4 del seu estatut orgànic, l’article 21.4 

de la Llei orgànica 1/96, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, l’article 21.5 de la 

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència 

i l’article 139.7 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties 

de la infància i l’adolescència. 

 

Tot això comporta que des de la Direcció General, a més de les visites que es puguen 

realitzar puntualment a les llars i centres, es conega la situació d’aquests i es mantinga el 

seguiment a fi d’esmenar possibles deficiències. 

 
En quart lloc, destaca la formació contínua de les famílies acollidores. Les entitats 

contractades en cada província per a la prestació del servei d’intervencions tècniques en 

matèria d’acolliment familiar en execució del que es preveu en el plec de prescripcions 

tècniques corresponent han desenvolupat accions formatives. 

 

Com a cinquena actuació és rellevant fer referència a la formació contínua de les 

persones que s’ofereixen per a l’adopció. La Fundació Diagrama, entitat concertada per a la 
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prestació del servei d’intervencions tècniques en matèria d’adopció, ha programat i impartit 

un total de 6 tallers a famílies que s’ofereixen per a l’adopció. 

 
En sisé lloc, destaca la revisió i millora de la gestió del Registre de famílies educadores. 

 
Al llarg de 2019 s’han revisat les funcionalitats del Registre de famílies educadores de 

la Comunitat Valenciana i s’han mantingut diverses reunions amb la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions amb la finalitat de valorar els canvis que 

serien necessaris per a adaptar aquest registre a les necessitats actuals derivades en gran part 

per les modificacions legislatives produïdes, en què destaca la Llei 26/2018, de drets i garanties 

de la infància i l’adolescència. 

 
Com a setena actuació, cal destacar el foment de la participació social a través de 

grups de treball amb entitats del sector. Es manté una coordinació fluida amb les entitats del 

sector; així mateix, s’ha d’assenyalar que hi ha reunions amb aquestes a través de les 

comissions de treball per a la protecció de la infància i l’adolescència. 

 

En huité lloc, s’ha dut a terme la coordinació i supervisió de les inversions realitzades 

en els centres públics d’infància i adolescència. A més, es manté la coordinació amb l’Oficina 

Tècnica de Projectes i Obres de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

S’han realitzat obres en la residència Les Rotes, en la residència Els Estels, en la residència 

Campanar i en la residència L’Horta. 

 

Finalment, destaca l’atenció integral en acolliment residencial a víctimes de tràfic 

menors d’edat amb finalitats d’explotació sexual. A través de la Instrucció 5/2017, de 20 de 

setembre de 2017, relativa a les mesures que cal adoptar en cas de possible fet constitutiu de 

delicte, es garanteix el seguiment i l’actuació davant d’aquests fets i es garanteix l’atenció 

integral a les persones menors d’edat que s’han trobat exposades a aquestes situacions. 

 

 

OBJECTIU 3.3. Potenciació de l’acolliment familiar de persones menors d’edat davant de 

l’acolliment residencial 

 

Per a la consecució d’aquest objectiu s’han realitzat les actuacions següents:  

 

En primer lloc, s’ha dut a terme el suport i la supervisió d’accions i activitats de difusió, 

captació i aproximació de l’acolliment familiar en família educadora a la població en general i 

als candidats potencials. S’han realitzat dues reunions de treball amb totes les entitats sense 

ànim de lucre subvencionades per la Generalitat per a la realització de programes de foment 

de l’acolliment familiar, i s’han establit les pautes per a l’execució d’una actuació coordinada 

amb la finalitat d’obtindre uns millors resultats, per la qual cosa el contacte al llarg de l’any ha 

sigut constant. 
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En total s’ha realitzat un total de 152 actuacions, consistents en activitats lúdiques, 

xarrades, tallers i estands informatius, entre altres. 

 

En segon lloc, destaca la regulació de l’Estatut de les Famílies Acollidores de la 

Comunitat Valenciana i la configuració del règim d’acreditació de la condició de família 

acollidora i efectes associats. 

 
El 29 de gener de 2019 es va iniciar el còmput del termini per a la realització de la 

consulta pública a la ciutadania a l’empara de l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

de procediment administratiu comú, respecte del projecte de decret relatiu a l’Estatut de les 

Famílies Acollidores. El 20 de març del mateix any, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives va signar la resolució per la qual s’acordava iniciar la tramitació del 

projecte normatiu referit. No obstant això, abans de l’aprovació pel Consell, es va considerar 

oportú i convenient retirar la proposta de tramitació del projecte i iniciar la tramitació d’una 

nova proposta de decret l’objecte del qual siga desenvolupar la Llei 26/2018 en tot allò que es 

refereix a l’acolliment familiar, inclosa la prestació econòmica per a la sustentació de la criança 

de les persones acollides. 

 
En tercer lloc, s’ha realitzat el desenvolupament d’actuacions formatives relatives a la 

formació i valoració de les famílies extenses en l’àmbit municipal. 

 

A l’empara de la disposició final tercera de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 

modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, la Comissió Tècnica 

Interautonòmica de Protecció a la Infància, en la seua sessió de 18 d’octubre de 2017, va 

acordar constituir, entre altres grups de treball, el relatiu a acolliment familiar, en el qual 

participen diverses comunitats autònomes, a saber, Castella-la Manxa, Galícia, Madrid, Múrcia, 

País Basc i Comunitat Valenciana, i aquesta última és la que va assumir la tasca de liderar i 

coordinar el grup. Va ser resultat d’aquest treball un document final de data 14 de març de 

2019, en el qual s’aborden i es consensuen una sèrie de criteris comuns en matèria d’acolliment 

familiar, que tracten entre altres les característiques i peculiaritats de la formació i valoració 

de l’aptitud de les famílies extenses. 

 

Aquest treball ha servit de punt de partida a una sèrie d’actuacions dirigides a 

l’elaboració d’una eina de treball per a les persones professionals que han de realitzar aquesta 

formació i valoració, i han sigut convocats els professionals dels serveis socials d’atenció 

primària a sessions presencials d’intercanvi i posada en comú d’experiències conjuntament 

amb altres persones tècniques i professionals implicades en el procés de l’acolliment familiar. 
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OBJECTIU 4.1. Suport als processos d’adopció. Valoració d’idoneïtats i formació 

 
 

1. Actualització del programa de formació de les famílies que s’ofereixen per a 

l’adopció. 

 

En 2019 s’han realitzat un total de 18 cursos de formació de preparació previs a la 

valoració d’idoneïtat per a adoptar de les persones que s’han oferit formalment. 14 dels quals 

respecte d’adopció nacional i 4 d’adopció internacional. 

 

2. Actuacions de millora del servei postadoptiu. 

 

En matèria de postadopció i a l’empara del que es preveu en l’article 157 de la Llei 

26/2018, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, s’ha inclòs en l’acord d’acció 

concertada formalitzat amb l’entitat Fundació Diagrama al juny de 2019, a més de la realització 

d’accions formatives tant a persones professionals com a famílies adoptives, un seguiment 

trimestral durant el primer any, sense perjudici de proporcionar el suport que les famílies i 

persones adoptades menors d’edat requereixen a demanda d’aquestes. 

 

 

OBJECTIU 4.2. Agilitació i millora en la tramitació d’adopcions i en la seua transparència 

 
Per a la consecució d’aquest objectiu, destaca en primer lloc, la publicitat i 

transparència en les gestions derivades de procediments relacionats amb famílies que 

s’ofereixen per a l’adopció. 

 

El Consell d’Adopció de Menors de la Comunitat Valenciana (Comissió d’Adopció i 

Alternatives Familiars) és l’òrgan col·legiat al qual correspon, entre altres, acordar les 

assignacions de persones menors d’edat a famílies que s’hagen oferit per a l’adopció i han 

sigut declarades aptes. D’acord amb el seu règim de funcionament, es reuneix amb caràcter 

ordinari una vegada al mes, excepte el mes d’agost, per la qual cosa després de cada sessió 

del Consell s’actualitza i es publica la llista de famílies declarades idònies pendents de rebre 

informació, així com la llista de famílies idònies per a adoptar persones menors de 12 mesos 

d’edat sense problemes rellevants de salut, l’assignació de les quals es realitza entre sessions 

del referit òrgan col·legiat que, al seu torn, aprova l’actualització de la llista en cada sessió. 

 

En segon lloc, cal assenyalar la implantació i millora en l’eina informàtica per a la gestió 

dels expedients d’adopció. 

 

S’han mantingut algunes reunions amb la Direcció General de Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions en les quals s’han abordat les deficiències i possibilitats de 

millora de l’aplicació JADOP, a l’efecte de detectar els problemes per a buscar les opcions que 

millor donen resposta a les necessitats plantejades. 
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OBJECTIU 4.3. Suport als processos d’acolliment 

 
En primer lloc, destaca la millora del suport tècnic als acolliments familiars. 

 

S’ha treballat coordinadament amb les entitats contractades per a la prestació del 

servei de suport tècnic en matèria d’acolliment familiar perquè es preste el suport necessari a 

totes les famílies i xiquets, xiquetes i adolescents acollits, a l’empara de les condicions 

contractuals establides, en les quals s’inclouen noves figures professionals i s’incrementa el 

nombre de professionals per equip alhora que es redueix el nombre d’acolliments que 

correspon a cada un d’aquests. 

 

En segon lloc, cal assenyalar el suport als procediments d’identificació, documentació 

i obtenció de la nacionalitat. S’han mantingut diverses reunions amb persones responsables 

de Subdelegació del Govern amb el Ministeri a través de la comissions interautonòmiques, així 

com amb Romania per a tractar la falta de reconeixement de la legitimació de l’entitat pública 

tutora de les persones menors d’edat per a sol·licitar la documentació dels seus xiquets, 

xiquetes i adolescents tutelats. 

 

Finalment, s’ha dut a terme el finançament universal de les despeses de sustentació a 

la criança en famílies acollidores. 

 

Al 100% de famílies acollidores que durant l’any 2019 han realitzat un acolliment 

familiar se’ls ha reconegut el dret a percebre la prestació i se’ls ha concedit l’import que els 

corresponia atenent la vigència de l’acolliment, excepte les famílies declarades aptes per a 

realitzar acolliments d’urgència a les quals el dret a la prestació se’ls ha reconegut pel temps 

en què han estat disponibles per a acollir durant 2019. 

 

 

OBJECTIU 5.1. Optimitzar els recursos socioeducatius i de reinserció social d’adolescents en 

conflicte amb la llei 

 
En primer lloc, destaca la millora de la xarxa de centres i consolidació de la segona 

part de l’internament (llibertat vigilada) en el contingut dels centres socioeducatius. A través 

de la comissió de seguiment en matèria de mesures judicials es realitza una valoració de la 

xarxa de centres i s’estableixen punts de millora. Se n’han celebrat 1 a València, 1 a Alacant i 

2 a Castelló. 

 

En segon lloc, s’ha millorat la coordinació entre els òrgans judicials, equips tècnics i 

entitats públiques en execució de mesures. Es manté coordinació puntual, amb els òrgans 

judicials, equips tècnics i entitat pública, a fi de procedir a les mesures cautelars i fermes 

d’internament, consensuant el recurs més adequat. 
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OBJECTIU 6.1. Implementació d’un nou model en matèria d’emancipació i autonomia personal 

d’adolescents 

 

1. Impuls de programes d’emancipació i autonomia personal de joves que hagen sigut 

atesos en el sistema de protecció i en el socioeducatiu de persones menors d’edat. 

 

A través de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions dirigides a programes 

de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l’exercici 2019, s’impulsa 

la implantació de la xarxa pública de pisos d’emancipació i unitats externes (programa 

Mentora) 

 

2. Creació del model d’una xarxa pública de pisos d’emancipació. 

 

L’aprovació al juliol de 2015 de la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, i la Llei 26/2015, 

de 26 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, va suposar 

un avanç molt significatiu a nivell jurídic en relació amb el col·lectiu de joves sense suport 

familiar a Espanya. 

 

Amb la posada en marxa del nou model d’atenció residencial, com ja s’ha referit, a 

través del concert social, es reconeixen com a marc d’actuació l’establiment de sis grans àrees 

d’actuació, una de les quals és la promoció de la vida independent i l’emancipació. 

 

Per a la seua materialització s’ha constituït la Xarxa Pública d’Emancipació de la 

Comunitat Valenciana, i això es materialitza en: 

 

• Programes de transició a la vida adulta en totes les residències i llars que 

atenen persones menors d’edat en el sistema de protecció. 

 

• Llars per a la preparació de l’emancipació i vida independent amb les ràtios de 

protecció i amb una atenció d’intensitat alta atesa la necessitat de major 

tutorització d’aquests xics i xiques (16-23 anys). 

 

• Llars d’emancipació (de 18 a 25 anys), amb un nivell d’intensitat mitjà i baix, 

segons les necessitats d’aquests i aquestes joves. 

 

• Espais d’orientació i suport. Amb data 1 de juny de 2019, es van posar en 

funcionament els serveis concertats que formen la nova Xarxa d’Emancipació, 

estructurada en dues modalitats: 

 

- Unitats externes: servei de suport a l’emancipació i autonomia personal de joves 

extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d’edat i altres persones joves que encara es 
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troben en situació de guarda o tutela o mesura judicial sense programa d’allotjament 

incorporat; existeix una unitat externa per província. 

 

- Llars d’emancipació: servei de suport a l’emancipació i autonomia personal de joves 

extutelats/ades que hagen arribat a la majoria d’edat amb programa d’allotjament incorporat. 

 

  

CONCLUSIONS 

 

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha complit, en termes 

globals, els seus objectius, sobre la base de la informació subministrada pels seus indicadors 

de resultats a 31 de desembre de 2019. En concret, els objectius dels seus programes 

pressupostaris s’han aconseguit, de mitjana, amb un grau d’execució del 125%. Això és molt 

positiu, atesa la rellevància de les competències de la Conselleria i el seu impacte sobre el 

benestar de la població. 

 

L’execució per programes mostra que un 78% d’aquests finalitzen l’exercici havent 

aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveu: un 11% té un grau d’execució 

comprés entre el 80% i el 100%, i el mateix percentatge un grau d’execució per davall del 

80%.  

  

 

 

 

 

 

11,11%

11,11%

77,78%

Programes pressupostaris amb un grau d'execució
inferior al 80 %

Programes pressupostaris amb un grau d'execució
comprés entre el 80 % i el 100 %

Programes pressupostaris amb un grau d'execució
igual o superior al 100 %
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L’anàlisi per centres gestors no difereix del ja efectuat per programes pressupostaris. 

Tal com podem observar en el gràfic adjunt, la majoria de centres gestors presenten una 

execució dels seus objectius per damunt del 100%, i en destaquen diversos, com la Direcció 

General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, així com la Direcció General 

de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.  
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INFORME D'EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I 
CONSELLERIA D'HABITATGE  I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. EXERCICI 2019. 
 

 

L'avaluació de resultats del seu únic programa pressupostari, segons l'execució dels 

seus indicadors en data 31 de desembre de 2019, mostra que es van aconseguir els objectius 

en un 147,32 % sobre els valors previstos. 

 

 

 

 

Programa 431.10. Arquitectura, habitatge i projectes urbans  

 

Execució: 147,32 % 

 

PROGRAMA 43110 ARQUITECTURA, HABITATGE I 

PROJECTES URBANS  
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Frenar la pèrdua d'habitatge habitual. 129,08 

OBJECTIU 1.2 Consolidar el marc legal de garanties en matèria d'habitatge. 100,00 

OBJECTIU 2.1 Mobilització de l'habitatge buit. 36,47 

OBJECTIU 2.2 
Impulsar el mercat de lloguer i ajudar els inquilins amb 
problemes econòmics. 

223,89 

OBJECTIU 3.1 
Conéixer la situació dels habitatges buits amb vista a la seua 
identificació i mobilització. 

278,00 

OBJECTIU 4.1 
Impulsar el coneixement de l'estat dels edificis mitjançant les 
inspeccions tècniques. 

259,67 

OBJECTIU 4.2 
Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de la 
qualitat, sostenibilitat i la conservació en els edificis 

d'habitatges. 
170,57 

147,32%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00%

431.10.- Arquitectura, Habitatge i 
Projectes Urbans
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PROGRAMA 43110 ARQUITECTURA, HABITATGE I 

PROJECTES URBANS  
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.3 
Millorar les condicions d'accessibilitat i adaptació en edificis i 
habitatges. Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora 
de l'accessibilitat en els edificis d'habitatges. 

207,45 

OBJECTIU 4.4 
Impulsar la rehabilitació per a millorar la qualitat dels 
habitatges. 

71,17 

OBJECTIU 5.1 
Adequar els habitatges del parc públic per a disponibilitat de la 
demanda vulnerable. 

120,79 

OBJECTIU 5.2 Abordar un pla de conservació de tot el parc públic d'habitatges. 52,00 

OBJECTIU 6.1 
Millorar els instruments i serveis de gestió pública destinats a la 
rehabilitació. 

100,00 

OBJECTIU 6.2 Formació i informació en matèria de rehabilitació. 300,00 

OBJECTIU 7.1 

Millorar les àrees urbanes degradades amb una regeneració 
urbana integrada i promoure espais públics de qualitat, per a 
aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles 

88,66 

OBJECTIU 8.1 

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 i sostenible. 

158,34 

OBJECTIU 9.1 
Enfocar l'atenció en la prestació del servei d'habitatge cap a la 
ciutadania. 

41,67 

OBJECTIU 10.1 
Consensuar un pacte per la rehabilitació i la construcció 
sostenible. 

200,00 

OBJECTIU 11.1 

Fomentar l'erradicació de la violència de gènere, especialment 
manifestada en l'entorn familiar, i totes les formes 
d'assetjament per raó de gènere i promoure l'atenció a les 

dones víctimes de violència de gènere. 

152,62 

OBJECTIU 12.1 
Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la 
política urbana i d'habitatge. 

108,78 

 

 

L'execució per objectius no va ser homogènia i el grau de consecució d'aquests va 

variar entre el 300 % de l'objectiu 6.2. “Formació i informació en matèria de rehabilitació” i el 

36,47 % de l'objectiu 2.1, ”Mobilització de l'habitatge buit”.  

 

 

Objectiu 1.1. Frenar la pèrdua d'habitatge  habitual 

 

Indicador 1. Disminució del nombre de desnonaments  

 

Per a l'obtenció d'aquest indicador s'ha comparat el nombre de llançaments efectuats 

en habitatges en règim de lloguer durant l'exercici 2019 amb el nombre de solucions 

habitacionals en què ha mediat la Conselleria. 
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La dada referent a llançaments s'ha obtingut a partir de la informació publicada pels 

jutjats de primera instància corresponent als tres primers trimestres de 2019, ja que la dada 

corresponent al quart trimestre encara no ha sigut publicada. El valor corresponent a aquesta 

última s'ha obtingut com a mitjana aritmètica dels valors dels tres primers trimestres. 

 

La dada referent a les solucions habitacionals oferides s'obté com el sumatori del 

nombre d'habitatges de parc públic de la Generalitat adjudicats per l'Entitat Valenciana 

d'Habitatge i Sòl, del nombre d'habitatges HPO titularitat d'aquesta entitat assignats amb 

criteris socials, denominat lloguer assequible, i de les solucions habitacionals de què s'ha tingut 

constància en les quals hi ha hagut mediació de serveis socials municipals. 

 

Així doncs, el nombre total de llançaments efectuats durant l'exercici 2019 s'ha estimat 

en 4.439. El 7 % d'aquesta quantia és de 311 i el nombre de solucions habitacionals oferides 

durant l'exercici 2019 ha sigut de 273. En conseqüència, el grau d'execució en data 31 de 

desembre de 2019 ha sigut del 6,15 % respecte al total de llançaments i el percentatge 

d'execució sobre el valor inicial de referència és del 87,86 %. 

 

Indicador 2. Disminució del nombre d'execucions hipotecàries  

 

En aquest indicador es consideren els casos d'execucions hipotecàries a què s'ha donat 

una solució habitacional mitjançant la concessió de subvencions al lloguer. El grau d'execució 

s'obté mitjançant la comparació entre el nombre d'execucions hipotecàries realitzades durant 

l'exercici 2019 i el nombre d'ajudes al lloguer atorgades a beneficiaris que provenien d'un 

desnonament. 

 

La dada referent a execucions hipotecàries s'ha obtingut a partir de la informació 

proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística per als tres primers trimestres de l'exercici 

ja que la dada corresponent al quart trimestre encara no ha sigut publicada per aquest institut. 

Per a obtindre aquesta última dada s'ha calculat la tendència en l'evolució dels valors dels tres 

primers trimestres i a partir d'aquesta dada s'ha obtingut per extrapolació el valor corresponent 

al quart trimestre. Aquest valor hauria de ser revisat quan l'Institut Nacional d'Estadística 

publique la dada corresponent. 

 

Així mateix, el nombre d'ajudes al lloguer atorgades a sol·licitants que provenen de 

situacions de desnonaments s'obté de la mateixa base de dades de l'aplicació informàtica 

corporativa de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana. 

 

Així doncs, el nombre total d'execucions hipotecàries durant l'exercici 2019 s'ha 

estimat en 5.437. El 7 % d'aquesta quantia és de 381 i el nombre d'ajudes al lloguer atorgades 

durant l'exercici 2019 a beneficiaris en situació de desnonament ha sigut de 636. En 

conseqüència, el grau d'execució en data 31 de desembre de 2019 ha sigut de l'11,70 % 

respecte al total d'execucions hipotecàries i el percentatge d'execució sobre el valor inicial de 

referència és del 167,14 %. 
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Objectiu 1.2. Consolidar el marc legal de garanties en matèria d'habitatge 

 

Indicador 1. Llei per la funció social de l'habitatge 

 

La Llei per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana va ser publicada 

en el DOGV de data 9 de febrer de 2017, i la seua entrada en vigor es va produir l'1 de març 

de 2017. A partir d'aqueix moment s'ha iniciat el desplegament, implantació i aplicació de la 

llei pel que fa als preceptes que no van ser objecte de recurs d'inconstitucionalitat (registre de 

demandants d'habitatge, labors de mediació davant desnonaments, creació de la plataforma 

Infohabitatge, etc.). Així mateix, en desenvolupament del que preveu aquesta llei, s'han 

convocat ajudes al lloguer d'habitatge, que han sigut atorgades mitjançant el procediment de 

concessió directa, per a atendre situacions d'emergència habitacional.  

 

Per tot això, s'ha considerat que el nombre d'actuacions per a l'exercici 2019 al voltant 

del que s'ha preceptuat en la llei indicada, el registre de demandants, les tasques de mediació 

davant desnonaments, les iniciatives d'ajudes públiques per a subvencionar el lloguer 

d'habitatge, l'elaboració del Reglament de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, 

etc., s'ha continuat mantenint durant l'exercici 2019. En conseqüència, el percentatge 

d'execució sobre el valor inicial de l'indicador és del 100 %. 

 

 

Objectiu 2.1. Mobilització de l'habitatge buit 

 

Indicador 1. Nombre d'entitats amb què es negocia 

 

En aquest indicador s'inclouen les entitats financeres amb què s'ha mediat per a 

aconseguir solucions habitacionals davant de casos de desnonament. S'ha mediat amb un total 

de tres entitats financeres, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor inicial de 

l'indicador és del 27,27 %. 

 

Indicador 2. Nombre d'habitatges buits posats en el mercat 

 

El nombre d'habitatges buits posats en el mercat durant l'exercici 2019 ha sigut de 

137, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor de referència de l'indicador, que 

és  de 300, és del 45,67 %, segons dades proporcionades per l'Entitat Valenciana d'Habitatge 

i Sòl. 

 

 

Objectiu 2.2. Impulsar el mercat del lloguer i ajudar els inquilins amb problemes econòmics 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes de lloguer gestionades per dones 
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El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la suma del nombre d'ajudes 

al lloguer sol·licitades amb càrrec a la convocatòria derivada de l'execució del Pla estatal 

d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019. En conseqüència, el nombre total d'ajudes al 

lloguer gestionades per a dones ha sigut de 4.572, per la qual cosa el percentatge d'execució 

sobre el valor de referència de l'indicador, que és de 6.840, és del 66,84 %. 

 

Indicador 2. Nombre d'ajudes de lloguer gestionades per a homes 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la suma del nombre d'ajudes 

al lloguer sol·licitades amb càrrec a la convocatòria derivada de l'execució del Pla estatal 

d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019. En conseqüència, el nombre total d'ajudes al 

lloguer gestionades per a homes ha sigut de 15.065, per la qual cosa el percentatge d'execució 

sobre el valor de referència de l'indicador, que és de 5.160, és del 291,96 %. 

 

Indicador 3. Nombre d'ajudes de lloguer gestionades per a dones joves 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la suma del nombre d'ajudes 

al lloguer sol·licitades amb càrrec a la convocatòria derivada de l'execució del Pla estatal 

d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019. En conseqüència, el nombre total d'ajudes al 

lloguer gestionades per a dones joves ha sigut de 1.878, per la qual cosa el percentatge 

d'execució sobre el valor de referència de l'indicador, que és de 1.980, és del 94,85 %. 

 

Indicador 4. Nombre d'ajudes de lloguer gestionades per a homes joves 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la suma del nombre d'ajudes 

al lloguer sol·licitades amb càrrec a la convocatòria derivada de l'execució del Pla estatal 

d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019. En conseqüència, el nombre total d'ajudes al 

lloguer gestionades per a homes joves ha sigut de 5.568, per la qual cosa el percentatge 

d'execució sobre el valor de referència de l'indicador, que és de 1.260, és del 441,90 %. 

 

 

Objectiu 3.1. Conéixer la situació dels habitatges buits amb vista a la seua identificació i 

mobilització 

 

Indicador 1. Nombre d'estudis 

 

Segons dades proporcionades per l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, el nombre 

d'estudis realitzats durant l'exercici 2019 ha sigut de 139, per la qual cosa el percentatge 

d'execució sobre el valor de referència de l'indicador, que és de 50, és del 278 %. 
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Objectiu 4.1. Impulsar el coneixement de l'estat dels edificis mitjançant les inspeccions 

tècniques 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes d'IAE gestionades 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la suma del nombre d'ajudes a 

la implantació de l'informe d'avaluació de l'edifici atorgades a partir de la convocatòria 

corresponent a l'exercici 2019. En conseqüència, el nombre total d'ajudes a la implantació de 

l'informe d'avaluació de l'edifici gestionades ha sigut de 1.558, per la qual cosa el percentatge 

d'execució sobre el valor de referència de l'indicador, que és de 600, és del 259,67 %. 

 

 

Objectiu 4.2. Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de la qualitat, sostenibilitat 

i conservació en els edificis d'habitatges 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes gestionades per a la millora de la qualitat, sostenibilitat i  

conservació 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la suma del nombre d'ajudes 

per a la millora de la qualitat, sostenibilitat i eficiència energètica gestionades a partir de la 

convocatòria derivada de l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019. 

En conseqüència, el nombre total d'ajudes per a la millora de la qualitat, sostenibilitat i  

conservació gestionades ha sigut de 962, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el 

valor de referència de l'indicador, que és de 564, és del 170,57 %. 

 

 

Objectiu 4.3. Millorar les condicions d'accessibilitat i adaptació en edificis d'habitatges. 

Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de l'accessibilitat en els edificis 

d'habitatges 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes gestionades per a la millora de l'accessibilitat 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté de la suma del nombre d'ajudes per a la 

millora de l'accessibilitat i l'adaptació en edificis d'habitatges gestionats a partir de la 

convocatòria derivada de l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019. 

En conseqüència, el nombre total d'ajudes per a la millora de l'accessibilitat i l'adaptació en 

edificis d'habitatges ha sigut de 1.170, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor 

de referència de l'indicador, que és de 564, és del 207,45 %. 

 

 

Objectiu 4.4. Impulsar la rehabilitació per a millorar la qualitat dels habitatges 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes gestionades per a rehabilitació interior dels habitatges a dones 
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El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la suma del nombre d'ajudes 

per a la rehabilitació interior d'habitatges, en les quals consta com a beneficiària una dona, 

gestionades a partir de la convocatòria derivada de l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-

2021 per a l'exercici 2019 i del Pla RENHATA de foment de la qualitat de l'habitatge a la 

Comunitat Valenciana. En conseqüència, el nombre total d'ajudes per a la rehabilitació interior 

d'habitatges ha sigut de 337, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor de 

referència de l'indicador, que és de 427, és del 88,29 %. 

 

Indicador 2. Nombre d'ajudes gestionades per a rehabilitació de l'interior dels habitatges a 

homes 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la suma del nombre d'ajudes 

per a la rehabilitació interior d'habitatges, en les quals consta com a beneficiari un home, 

gestionades a partir de la convocatòria derivada de l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-

2021 per a l'exercici 2019 i del Pla RENHATA de foment de la qualitat de l'habitatge a la 

Comunitat Valenciana. En conseqüència, el nombre total d'ajudes per a la rehabilitació interior 

d'habitatges ha sigut de 320, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor de 

referència de l'indicador, que és de 592, és del 54,05 %. 

 

 

Objectiu 5.1. Adequar els habitatges del parc públic per a disponibilitat de la demanda 

vulnerable 

 

Indicador 1. Import de les inversions en habitatge públic 

 

Segons dades proporcionades per l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, la inversió 

realitzada durant l'exercici 2019 en habitatge públic ha sigut de 8.758.696,00 €, per la qual 

cosa el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és de 7.250.940,00 €, és del 

120,79 %. 

 

 

Objectiu 5.2. Abordar un pla de conservació de tot el parc públic d'habitatges 

 

Indicador 1. Nombre d'acords 

 

S'inclouen els set acords bilaterals subscrits amb el Ministeri de Foment i determinats 

ajuntaments per a l'execució d'actuacions de regeneració i renovació de diversos grups 

d'habitatges del parc públic de la Generalitat (grup Sant Llorenç a Castelló de la Plana, grup 

La Coma a Paterna, grup Bajo Vías a Sagunt, grup Miguel Hernández a Alacant, barri del Carme 

a Alacant, barri dels Palmerars a Elx i barri Barbacana a Alcoi), en el marc del Pla estatal 

d'habitatge i rehabilitació 2013-2016, prorrogat a 2017, i el termini d'execució dels quals pot 

prorrogar-se fins al 31 de desembre de 2019, en virtut de la disposició transitòria primera del 
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Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021. 

Així mateix, s'inclouen actuacions de regeneració i renovació urbana realitzades en grups 

d'habitatges de la Generalitat situats a Almoradí (grup núm. 030920), Monòver (grup núm. 

030828 i grup núm. 030928), Santa Pola (grup núm. 030924 i grup núm. 030956), Borriana 

(grup núm. 127027), la Vall d'Uixó (grup núm. 124279 “Jesús Obrero” i grup núm. 120918 “la 

Moleta II”), Alfafar (grup núm. 460955), Alberic (grup núm. 460823 i grup núm. 460923), 

Benaguasil (grup núm. 460858 i grup núm. 460958) i Riba-roja de Túria (grup núm. 460808 i 

grup núm. 460908); Benifaió (grup núm. 460942), Massamagrell (grup núm. 460816 i grup 

núm. 460916) i Picassent (grup núm. 460944). Totes les actuacions indicades està gestionant-

les l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl. El nombre d'acords i actuacions és de 26 i el 

percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és de 50, és del 52,00 %. 

 

 

Objectiu 6.1. Millorar els instruments i serveis de gestió pública destinats a la rehabilitació 

 

Indicador 1. Nombre d'acords 

 

S'inclouen els acords adoptats amb diversos ajuntaments dins de l'àmbit de la xarxa 

OIR (oficines d'informació de rehabilitació) per a la difusió de la informació relativa al Pla 

estatal d'habitatge 2018-2021 i la gestió de les ajudes i subvencions derivades d'aquest. En 

aquest sentit, s'han realitzat jornades informatives als municipis següents: València, Elx, 

Castelló, Gandia i la Vila Joiosa. 

 

Per a l'obtenció del grau i el percentatge d'execució sobre el valor inicial es poden realitzar les 

dues consideracions següents: 

 

• Que el nombre total d'acords és el sumatori del nombre de municipis en els 

quals es té un conveni subscrit en el marc de la xarxa OIR i s'han realitzat jornades 

informatives, la qual cosa suposa un total de 5 acords i un 500 % d'execució sobre el valor de 

referència. 

 

• Que tots els convenis queden inclosos en l'àmbit de la xarxa OIR i, així mateix, 

entendre, en conseqüència, aquesta xarxa com un únic acord, la qual cosa suposa un total d'1 

acord i un 100 % d'execució sobre el valor inicial. 

 

En conseqüència, el percentatge d'execució de l'indicador oscil·laria entre un mínim de 

100 % i un màxim de 500 % de tal manera que sota qualsevol dels dos supòsits s'iguala o 

supera el valor establit de referència que és 1. No obstant això, per analogia amb el criteri 

emprat en la valoració dels indicadors per a exercicis anteriors s'opta per la segona opció, amb 

la qual cosa el % d'execució sobre el valor inicial que es considera és 100 %. 
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Objectiu 6.2. Formació i informació en matèria de rehabilitació 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions 

 

1. Jornades informatives tècniques i cursos: 

 

• Jornades informatives de les ajudes del Pla RENHATA de reforma interior 

d'habitatges i del Pla estatal d'habitatge: València (28/01/19, 21/02/19), Elx (31/01/19), 

Castelló de la Plana ( 31/01/19), Gandia (19/02/19), la Vila Joiosa (20/02/19). 

• Màster RERU (Rehabilitació d'Edificis i Regeneració Urbana) iniciat al setembre 

de 2019 i amb una duració total de 780 hores, que finalitzarà el 2020. 

• Jornada tècnica sobre inspecció i diagnòstic de l'estructura, en data 

18/02/2019. 

• Jornada tècnica sobre inspecció i diagnòstic de l'envolupant, en data 

21/02/2019. 

• Jornada tècnica sobre eines per a la gestió de projectes, en data 28/03/2019. 

• Jornada tècnica sobre eines per a la gestió de les obres i el manteniment dels 

edificis, en data 03/03/2019. 

• Jornada tècnica sobre eines per a la gestió de projectes, les obres i el 

manteniment dels edificis, en data 26/07/2019. 

• Presentació de l'aplicació de gestió de residus en l'ETSAV dins del projecte 

CODERREF. 

• Jornada tècnica de presentació de la Guia de paviments asfàltics, en la UPV en 

data 28/05/2019. 

• Jornada tècnica sobre millora en les condicions d'accessibilitat, en data 

30/05/2019. 

• Jornada tècnica sobre informe d'avaluació de l'edifici, 2a edició, en data 

05/07/2019. 

•  Exposició "Laminoflèxia", inaugurada l'11/07/2019. 

• Curs Rehabilitació i Regeneració Urbana EVETU-IVAP, en data 02/10/2019. 

• Jornada tècnica sobre procediments en la regeneració urbana, en data 

14/10/2019. 

• Jornada tècnica sobre intensificació de la gestió de la regeneració urbana 

(GRU), en data 14/10/2019. 

• Jornada tècnica sobre tècniques de diagnòstic i anàlisi per a la RU, en data 

28/10/2019. 

• Jornada sobre tècniques de planificació i prospecció a llarg termini, en data 

28/10/2019. 

• Jornada tècnica sobre intensificació de tècniques de regeneració urbana, en 

data 28/10/2019. 

• Jornada tècnica sobre ciutats circulars. Economia circular i hàbitat, en data 

13/11/2019. 
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• Jornada tècnica sobre l'informe d'avaluació de l'edifici CTAC, en data 

15/11/2019. 

• Jornades "Habitar és cuidar" ETSAV, del 12 al 14 de novembre de 2019. 

 

2. Documents i eines: 

 

• Quaderns de lesions. Nous quaderns: acer i fonaments. 

• Pla d'accessibilitat de Bonrepòs i Mirambell. 

• Catàleg de sòls per a habitatge protegit a la Comunitat Valenciana. 

• Informe anual d'actuacions de l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana. 

• Informe de polítiques d'habitatge 2015-2018 per a l'Observatori de l'Hàbitat i 

Segregació Urbana. 

• Estudi de les necessitats i demanda d'habitatge a la Comunitat Valenciana 

(2017-2020). 

• Butlletins CaLab en els blocs temàtics d'ajudes econòmiques a l'habitatge, 

actuacions en matèria d'habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana. En total 15 

butlletins. 

• Base de dades de construcció 2019. 

• Aplicació on line per a la redacció de l'Estudi de gestió d'RCD i el càlcul dels 

residus generats. Nova versió que calcula els residus a partir de mesurament realitzat amb la 

base IVE. 

• Guia de paviments asfàltics per a vies de baixa intensitat de trànsit. 

• Guia de la rajola ceràmica. Versió 2019. 

 

3. Portals web: 

 

• www.renhata.es: informació actualitzada de forma continuada sobre ajudes 

econòmiques per a la rehabilitació, consells per a rehabilitar habitatges i una altra informació 

tècnica relacionada amb la rehabilitació i renovació d'habitatges. 

• www.calab.es: portal de comunicació en matèria d'habitatge organitzat en 

tres blocs: Innovació, Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, i Càtedra d'Habitatge). 

 

Si bé el nombre total d'actuacions realitzades és de 38, atés que totes elles s'inclouen 

en algun dels tres grups relacionats (jornades informatives tècniques i cursos, documents i 

eines, i portals web) es considerarà que el nombre d'actuacions és de 3, per la qual cosa el 

percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és d'1, és del 300 %. 

 

 

Objectiu 7.1. Millorar les àrees urbanes degradades amb una regeneració urbana integrada i 

promoure espais públics de qualitat, per a aconseguir que les ciutats i els assentaments 

humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles 

 

http://www.renhata.es/
http://www.calab.es/
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Indicador 1. Nombre de municipis amb ajudes gestionades per a la regeneració urbana 

 

S'inclouen els municipis en què s'estan executant actuacions de regeneració i renovació 

urbana. La majoria d'aquestes actuacions s'estan realitzant a l'empara d'acords bilaterals 

subscrits amb el Ministeri de Foment vinculats al Pla estatal d'habitatge i rehabilitació per al 

període 2013-2016, prorrogat a 2017, i al Pla estatal d'habitatge per al període 2018-2021. 

Aquestes actuacions es desenvolupen als municipis de València, Llíria, Xàtiva, Ontinyent, Oliva, 

Elx, Sant Vicent del Raspeig, Alcoi, Onda, Olocau, Morella, Elda i Callosa de Segura. Així 

mateix, hi ha altres actuacions de regeneració i renovació urbana, que no estan cofinançades 

pel Ministeri de Foment, als barris de Sant Jordi d'Alcoi, Joan XXIII d'Alacant i la Vila 

d'Ontinyent, així com actuacions de reurbanització d'espais públics i intervencions de millora 

en equipaments públics als municipis de Segorbe, Bocairent, Agost i Rafal. En conseqüència, 

el nombre de municipis en què s'estan desenvolupant actuacions de regeneració i renovació 

urbana és de 18 i el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és de 30, és del 

60,00 %. 

 

Indicador 2. Població municipis afectats per les ajudes gestionades per a la regeneració urbana 

de determinades àrees 

 

La població global dels municipis afectats és d'1.715.148 habitants, segons dades de 

l'INE corresponents a l'exercici 2019, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor 

de referència, que és d'1.820.644 habitants, és del 94,21 %. 

 

 

Objectiu 8.1. 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 i sostenible 

 

Indicador 1. Nombre de trobades, fòrums i jornades per al diagnòstic, anàlisi i propostes 

d'actuació 

 

S'hi inclouen les actuacions següents: 

 

• Taller d'eines dirigides a les administracions públiques vinculades a 

PAES/PACES realitzat en data 09/04/2019. 

• Taller d'eines dirigides a les administracions públiques vinculades a 

PAES/PACES realitzat en data 16/04/2019. 

• Taller Teulada realitzat del 4 al 6 de juliol de 2019. 

• Trobada d'Observatoris d'Habitatge d'Espanya, realitzat en data 04/12/2019. 

• Seminari (re)construir (re)habitar (re)pensar realitzat en data 12/12/2019. 
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En conseqüència, el nombre d'actuacions realitzades és de 5 i el percentatge d'execució 

sobre el valor de referència, que és de 3, és del 166,67 %. 

 

Indicador 2. Nombre d'estratègies, orientacions 

 

En aquest indicador s'inclou el text de les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions per a finançar actuacions de regeneració i renovació urbana, així com 

l'actualització del Visor d'Espais Urbans Sensibles que avalua el nivell de degradació de 

diferents àrees urbanes en funció d'uns indicadors sintètics amb informació socioeconòmica, 

sociodemogràfica i residencial, i especificats en les esmentades bases per a ser considerats en 

les sol·licituds d'ajudes presentades per part dels ajuntaments. 

 

Una altra fita és la creació d'eines per a l'anàlisi i la definició d'intervencions en el teixit 

existent a les ciutats. En concret s'han desenvolupat els visors següents: 

 

• CASOLHAP: visor de sòl disponible per a la construcció d'habitatge de protecció pública. 

• Georeferenciació de preus de lloguer d'habitatge privat a la Comunitat Valenciana. 

 

En conseqüència, el nombre d'actuacions és de 3 i el percentatge sobre el valor de 

referència, que és de 2, és del 150 %. 

 

 

Objectiu 9.1. Enfocar l'atenció en la prestació del servei d'habitatge cap a la ciutadania  

 

Indicador 1. Nombre de models de gestió 

 

En aquest indicador s'inclou la implantació de la plataforma Infohabitatge prevista en 

la Llei per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana com a model de gestió en 

l'atenció a la ciutadania, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor de referència, 

que és de 3, és del 33,33 %, és a dir, similar al de l'exercici 2018 ja que durant l'exercici 2019 

s'ha mantingut el procés d'implantació d'aquesta plataforma. 

 

Indicador 2. Nombre d'acords 

 

S'inclouen els diferents departaments i entitats constituents de la plataforma 

Infohabitatge al tancament de l'exercici, que són la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació 

i Regeneració Urbana, els serveis territorials d'Habitatge i Rehabilitació d'Alacant, Castelló i 

València, i l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, per la qual cosa el percentatge d'execució 

sobre el valor de referència, que és de 10, és del 50 %, és a dir, similar al de l'exercici 2018 

ja que es mantenen els acords i punts de gestió. 
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Objectiu 10.1. Consensuar un pacte per la rehabilitació i la construcció sostenible 

 

Indicador 1. Nombre de plans 

 

En aquest indicador s'inclou el Pla d'acció per a la rehabilitació i renovació d'habitatges 

a la Comunitat Valenciana (RENHATA) a través del qual es contribueix a millorar les condicions 

d'habitabilitat dels habitatges de la Comunitat Valenciana. En conseqüència, el percentatge 

d'execució sobre el valor de referència, que és d'1, és del 100 %. 

 

Indicador 2. Nombre d'estratègies 

 

S'inclouen les estratègies següents: 

 

• Participació en l'Estratègia intel·ligent de la Comunitat Valenciana RIS3CV, a 

través de totes les tasques que es desenvolupen anualment en matèria d'investigació en 

habitatge. 

• Participació en el Partenariat de regions europees en edificis sostenibles 

(Partenariat of European  Regions on Sustainable buildings). 

 

En conseqüència, el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és d'1, és 

del 200 %. 

 

Indicador 3. Nombre d'accions 

 

En aquest indicador s'inclou el nombre de reunions de la Mesa per la Rehabilitació, i 

l'Observatori 2030 (promogut pel Ministeri de Foment i el CSCAE per al desenvolupament de 

l'Agenda Urbana Europea), ambdós d'àmbit estatal. Durant l'exercici 2019, els grups de treball 

de la mesa indicada es van reunir en una ocasió (en data 14 de març de 2019), on es van 

presentar les ajudes a la rehabilitació i renovació, així com diverses eines desenvolupades en 

aquesta matèria. L'Observatori d'Arquitectura del CSCAE es va reunir sobre la Mesa 

d'Accessibilitat Universal en dates 4 de març i de 4 d'abril, i sobre la Mesa d'Accés a l'Habitatge, 

el 4 de març. En conseqüència, el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és 

d'1, és del 300 %. 

 

 

Objectiu 11.1. Fomentar l'eradicació de la violència de gènere, especialment manifestada en 

l'entorn familiar, i totes les formes d'assetjament per raó de gènere, i promoure l'atenció a les 

dones víctimes de violència de gènere 

 

Indicador 1. Nombre de dones víctimes de violència de gènere que han accedit a ajudes de 

lloguer 
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El nombre de dones víctimes de violència de gènere que han accedit a ajudes de lloguer 

és de 360. En conseqüència, el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és de 

324, és del 111,11 %. 

 

Indicador 2. Nombre de dones víctimes de violència de gènere que han accedit a l'habitatge 

públic de la Generalitat Valenciana 

 

El nombre de dones víctimes de violència de gènere que han accedit a l'habitatge públic 

de la Generalitat Valenciana és, segons la informació proporcionada per EVHA, de 33. En 

conseqüència, el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és de 17, és del 

194,12 %. 

 

 

Objectiu 12.1. Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la política urbana i 

d'habitatge 

 

Indicador 1. Dones que han sol·licitat ajudes per a pagar el lloguer de l'habitatge 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la comparació entre el sumatori 

del nombre d'ajudes al lloguer sol·licitades per dones amb càrrec a les convocatòries de lloguer 

derivades de l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019 i el sumatori 

d'ajudes totals sol·licitades amb càrrec a aqueixes mateixes convocatòries. En conseqüència, 

el percentatge d'ajudes al lloguer sol·licitades per dones respecte al total d'ajudes al lloguer 

sol·licitades en l'exercici 2019 ha sigut el 23,81 %, per la qual cosa el percentatge d'execució 

sobre el valor de referència de l'indicador, que és el 55 %, és del 43,29 %. 

 

Indicador 2. Homes que han sol·licitat ajudes per a pagar el lloguer de l'habitatge 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la comparació entre el sumatori 

del nombre d'ajudes al lloguer sol·licitades per homes amb càrrec a les convocatòries de lloguer 

derivades de l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019 i el sumatori 

d'ajudes totals sol·licitades amb càrrec a aqueixes mateixes convocatòries. En conseqüència, 

el percentatge d'ajudes al lloguer sol·licitades per homes respecte al total d'ajudes al lloguer 

sol·licitades en l'exercici 2019 ha sigut el 76,19 %, per la qual cosa el percentatge d'execució 

sobre el valor de referència de l'indicador, que és el 45 %, és del 76,19 %. 

 

Indicador 3. Percentatge de dones que han accedit a ajudes al lloguer 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la comparació entre el sumatori 

del nombre d'ajudes al lloguer atorgades a dones amb càrrec a les convocatòries de lloguer 

derivades de l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019 i el sumatori 

d'ajudes totals atorgades amb càrrec a aqueixes mateixes convocatòries. En conseqüència, el 

percentatge d'ajudes al lloguer atorgades a dones respecte al total d'ajudes al lloguer 
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atorgades en l'exercici 2019 ha sigut del 23,71 %, per la qual cosa el percentatge d'execució 

sobre el valor de referència de l'indicador, que és el 58 %, és del 40,88 %. 

 

Indicador 4. Percentatge d'homes que han accedit a ajudes al lloguer 

 

El grau d'execució d'aquest indicador s'obté a partir de la comparació entre el sumatori 

del nombre d'ajudes al lloguer atorgades a homes amb càrrec a les convocatòries de lloguer 

derivades de l'execució del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 per a l'exercici 2019 i el sumatori 

d'ajudes totals atorgades amb càrrec a aqueixes mateixes convocatòries. En conseqüència, el 

percentatge d'ajudes al lloguer atorgades a homes respecte al total d'ajudes al lloguer 

atorgades en l'exercici 2019 ha sigut del 76,29 %, per la qual cosa el percentatge d'execució 

sobre el valor de referència de l'indicador, que és el 42 %, és del 181,64 %. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica mostra que es van aconseguir els seus objectius, d'acord amb el que 

es preveu, en un 147,32 % de mitjana. 

 

No obstant això, el grau d'execució d'objectius presenta una elevada disparitat. Així, 

l'execució per objectius mostra que el 73,68 % d'aquests finalitzen l'exercici havent aconseguit 

els seus valors o per damunt del que es preveu. El percentatge restant es reparteix entre els 

objectius que aconsegueixen valors entre el 80 % i el 100 % (5,26 %) i els que no arriben al 

80 % d'execució (21,05 %).  
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL 

ECONÒMIC. EXERCICI 2019 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Hisenda i 

Model Econòmic, segons els indicadors a 31 de desembre de 2019, mostra que es vs’han assolit 

els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 162,50 % sobre els valors previstos. 

 

No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no ha sigut homogènia i el 

grau de consecució ha variat entre el 366,49 % del programa 631.50 “Actuacions sobre el 

sector financer” i el 77,50 % del programa 611.40 “Finançament autonòmic”.  

 

Tenint en compte el nivell d’execució, els programes pressupostaris es podrien 

classificar en tres grups:   

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o 

superior. En aquest grup hi ha els següents programes: el programa 121.60 “Sistemes 

d’informació”, amb un percentatge d’execució del 322,25 %; el programa 421.90 “Innovació 

tecnològica educativa”, amb un percentatge d’execució del 207,47 %; el programa 612.10 

“Fons europeus”, amb un percentatge d’execució del 133,82 %; el programa 612.30 “Patrimoni 

de la Generalitat”, amb un percentatge d’execució del 146,51 %; el programa 121.70 

“Telecomunicacions i societat digital”, amb un percentatge d’execució del 124,07 %; el 

programa 631.50 “Actuacions sobre el sector financer”, amb un percentatge d’execució del 

366,49 %; el programa 613.10 “Tributs de la Generalitat i joc”, amb un percentatge d’execució 

del 156,84 %; el programa 612.80 “Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat”, amb 

un percentatge d’execució del 316,66 %; el programa 612.70 “Ciutat Administrativa 9 

d’Octubre”, amb un percentatge d’execució del 129,02 %; el programa 612.40 “Control intern 

i comptabilitat”, amb un percentatge d’execució del 106,31 %; el programa 631.60 “Política 

financera”, amb una execució del 118,38 %, i el programa 615.20 “Model econòmic i 

actuacions sobre el sector públic”, amb un percentatge d’execució del 110,86 %.  

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 

80 % i el 100 %. En aquest grup hi ha el programa 611.10 “Direcció i serveis generals”, amb 

un percentatge d’execució del 92,19 %; el programa 612.50 “Pressupostos de la Generalitat i 

administració de nòmines”, amb un percentatge d’execució del 95,20 %, i el programa 612.20 

“Tresor de la Generalitat”, 96,44 %. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.  En 

aquest grup hi ha el programa 611.40 “Finançament autonòmic” amb un percentatge 

d’execució del 77,50 %. 

 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, segons grau 

d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris que arriben als objectius en un 100 % i per damunt del 

que es preveia. 

 

 

Programa 631.50 “Actuacions sobre el sector financer” 

   

Execució: 366,49 % 

 

PROGRAMA 63150 ACTUACIONS SOBRE EL CONTROL 

FINANCER 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Establir mecanismes que faciliten l'accés al finançament a les 
empreses de la Comunitat Valenciana per als seus projectes, així 
com subscriure acords que fomenten l'ús dels diferents 
instruments financers oferits per l'IVF. 

800,00 

OBJECTIU 2.1 
Gestionar la cartera d'actius crediticis generats com a 
conseqüència del finançament facilitat al sector privat 

99,47 

OBJECTIU 2.2 Augmentar l'eficiència de l'IVF. 200,00 

 

 

92,19%

156,84%

96,44%

322,25%

124,07%

207,47%

146,51%

129,02%

316,66%

110,86%

133,82%

77,50%

118,38%

106,31%

366,49%

95,20%

0 1 1 2 2 3 3 4 4

611.10.- Direcció i Serveis Generals

613.10.- Tributs de la Generalitat i Joc

612.20.- Tesoro de la Generalitat

121.60.- Sistemes d'Informació

121.70.- Telecomunicacions i societat digital

421.90.- Innovació Tecnològica Educativa

612.30.- Patrimoni de la Generalitat

612.70.- Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

612.80.- Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la Generalitat

615.20.- Model Econòmic i Actuacions sobre el Sector Públic

612.10 .- Fons Europeus

611.40.- Finançament Autonòmic

631.60._Política Financera

612.40.- Control Intern i Comptabilitat

631.50.- Actuacions sobre el Sector Financer

612.50.- Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines
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Programa 121.60 “Sistemes d’informació”  

 

Execució: 322,25 % 

 

PROGRAMA 12160 SISTEMES D'INFORMACIÓ  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.4 
Aposta pel Programari Lliure, els estàndards i el compliment del 
marc legal 

33,33 

OBJECTIU 1.5 Aposta per les Dades Obertes 1.030,00 

OBJECTIU 2.1 Sistemes i Aplicacions Consolidats i Optimitzats 188,56 

OBJECTIU 2.2 Administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada 644,69 

OBJECTIU 2.3 Una Administració de Justícia moderna i eficient 62,50 

OBJECTIU 2.4 Servei d'Hisenda efectiu, innovador i integrat 75,00 

OBJECTIU 2.5 Equipament i infraestructura moderna i adaptada a les necessitats 117,33 

OBJECTIU 2.6 Producció i gestió optimitzada 100,00 

OBJECTIU 3.1 Confiança en la Seguretat dels Serveis Electrònics 648,87 

 

 

Els indicadors d’execució del programa mostren en la seua gran majoria que els 

objectius es compleixen per damunt del que es preveu. Això, en alguns casos, és a causa 

d’unes previsions una mica conservadores, però amb caràcter general d’un esforç notable dels 

diversos serveis. Així doncs, s’ha arribat a aconseguir i superar la major part dels valors dels 

indicadors establits per a 2019.  

 

 

Objectiu 1.4 Aposta pel programari lliure, els estàndards i el compliment del marc legal. 

 

Hi ha hagut casos, com en els indicadors 2 i 3 (“Preparació i publicació de l’ordre 

d’estàndards” i “Catàleg de productes estàndard”), els valors dels quals queden per davall del 

que es preveia inicialment, fonamentalment, per la falta de recursos de personal durant l’any 

2019. Això ha obligat a atendre altres necessitats que en aquests moments s’han considerat 

prioritàries. 

 

 

 

 



98 

 

Objectiu 2.2 Administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada. 

 

En alguns casos, com en l’indicador 4 (“Nombre de notificacions telemàtiques”) o 

l’indicador 5 d’aquest mateix objectiu (“Nombre de pagaments per Internet”), s’han superat 

molt àmpliament els valors previstos, atesa la implantació de les plataformes de tramitació 

telemàtica i l’ús que en fan tant ciutadans com institucions. 

 

En general, cal destacar que l’alt grau d’execució d’aquest objectiu està justificat en 

part perquè el Pla de transformació digital va donant fruits. 

 

• D’una banda, la DGTIC ha posat a la disposició dels funcionaris de 

l’Administració del Consell els components d’administració electrònica que fan possible la 

signatura de documents electrònics (Port@firmas), la notificació telemàtica des del registre 

d’eixida o departamental, els pagaments per Internet i la consulta als serveis de verificació 

que permeten no haver de sol·licitar al ciutadà documents que ja estan en poder de 

l’Administració. 

 

• D’altra banda, l’esforç que ha fet la DGTIC de facilitar al ciutadà l’ús de les 

eines que li permeten dirigir-se per mitjans electrònics amb l’Administració, especialment la 

plataforma de tramitació telemàtica, la carpeta ciutadana i el mòdul de notificacions, que s’han 

redissenyat perquè tinguen una aparença més actualitzada, senzilla i que s’adapta als 

dispositius mòbils. A més, s’ha integrat amb Cl@ve i amb autosignatura per a pal·liar els 

problemes que sempre planteja l’ús de certificats digitals en l’àmplia varietat de plataformes 

que utilitzen els ciutadans. 

 

• Finalment, la conscienciació més forta entre els gestors respecte a la necessitat 

de complir els preceptes que marca la Llei 39/2015 respecte a l’ús de mitjans electrònics fa 

que s’estenga l’ús dels components esmentats anteriorment, a més dels recursos que ha 

dedicat la DGTIC per a integrar aquests components en els diversos sistemes d’informació que 

utilitzen els gestors. 

 

 

Objectiu 2.3 Una administració de justícia moderna i eficient. 

 

En aquest objectiu també hi ha casos, com en l’indicador 7 (“Nou sistema 

d’enregistrament de vistes judicials”), en el qual el retard en la preparació dels contractes que 

han de donar suport a les actuacions que xifren l’indicador n’ha fet impossible la consecució. 

 

 

Objectiu 2.5 Equipament i infraestructura moderna i adaptada a les necessitats. 

 

Hi ha diverses circumstàncies que justifiquen que s’hagen complit els valors previstos 

pels indicadors, com ara: 
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• Trasllats de personal a seus ja existents. 

• Identificació de noves seus en campus amb serveis corporatius centralitzats. 

• Racionalització dels serveis corporatius en seus amb serveis compartits per 

diferents departaments de la Generalitat. 

• Transformació de solucions de telefonia a través de centraletes locals cap als 

nuclis de veu de la Generalitat. 

• Renovació de 2.700 extensions telefòniques en l’àmbit de sanitat, mitjançant 

la instal·lació de telèfons IP. En general, es continua amb la substitució d’extensions 

analògiques per IP. 

• Més de mil altes d’extensions ARENA en l’àmbit de justícia. 

• Increment dels perfils NEON (telèfons intel·ligents), i sobretot dels M2M. 

 

 

Programa 612.80 “Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat”  

 

Execució: 316,66 % 

 

PROGRAMA 61280 CENTRE LOGÍSTIC, ARXIU I PARC 

MÒBIL DE LA GENERALITAT  
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Funcionament de la primera i segona fase del Centre que reculla 
la gestió documental i Arxiu de la Generalitat, dels Tribunals de 
Justícia, d'Històriques Clíniques Passives, i de Material Escolar. 
Centre d'emmagatzematge de receptes mèdiques,  per a millorar 
els lliuraments dels proveïdors als Centres Sanitaris, reducció de 
stoks, millora en la gestió logística i reducció de cost. Posada en 
marxa de l'Arxiu Intermedi de la Generalitat. Gestió del Centre de 
Custòdia de Mobles. 

777,08 

OBJECTIU 2.1 
Optimitzar els recursos materials al Parc Mòbil del Consell i la 
seua Administració. 

99,28 

OBJECTIU 2.2 
Control econòmic i de costos en la gestió del Parc Mòvil del Consell 
i la seua Administració. 

73,63 

 

 

Amb un crèdit definitiu per a 2019 de 3.802.820,28 €, destinat a garantir l’impuls i el 

funcionament correcte del centre logístic i l’arxiu de la Generalitat, així com a l’execució 

d’actuacions dirigides al control, conservació i gestió del parc mòbil del Consell i 

l’Administració, a més del manteniment i l’actualització de l’Inventari general de vehicles. 

Quant al parc mòbil de la Generalitat, cal assenyalar que està en plena renovació de la flota 

de vehicles del parc mòbil centralitzat, que es culminarà en l’exercici 2019. 

 

Pel que fa a l’objectiu 1.1, l’increment en l’indicador 1.1.2 de l’arxiu de Riba-roja ha 

sigut gràcies a la incorporació de personal al Servei.  
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Pel que fa a l’objectiu 2.1, indicador 6 (“Gestió de les peticions de vehicles de parc 

mòbil”) cal destacar que, el 2019, s’ha ampliat la utilització de l’aplicació PARMO a quasi la 

totalitat de conselleries. 

 

 

Programa 421.90 “Innovació tecnològica educativa”  

 

Execució: 207,47 % 

 

PROGRAMA 42190 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EDUCATIVA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Impuls a la Innovació Educativa. 163,59 

OBJECTIU 1.2 
Actualització, evolució i racionalització de les aplicacions de gestió 
educativa 

176,25 

OBJECTIU 1.3 Integració de les TIC en les activitats docents 282,56 

 

 

L’execució dels objectius del programa 421.90 mostra valors per damunt dels 

inicialment previstos en quasi la totalitat dels indicadors.  

 

 

Objectiu 1.1 Impuls a la innovació educativa. 

 

Indicador 1. Nombre d’usuaris (docents) del mòdul docent 2 (MD2) del sistema ITACA. 

 

Amb la incorporació de nous ensenyaments en ITACA i, per tant, de centres educatius, 

el nombre de docents ha augmentat. El número és de 74.181. 

 

Indicador 2 Nombre de docents que han fet tràmits a través de l’OVIDOC (oficina virtual del 

docent). 

 

El 2019 ha proliferat el nombre de tràmits dins de la plataforma de l’OVIDOC. Així 

mateix, els docents que han presentat sol·licitud a les oposicions del cos de secundària i al 

concurs de mèrits han pogut accedir a la informació de serveis prestats. El nombre és de 

43.319 docents. 

 

Indicador 3. Nombre de seus de centres educatius amb fibra òptica. 

 

Entenent per seu edifici o conjunt d’edificis corresponent a un centre educatiu amb alta 

de connexió a Internet en el domicili postal, el nombre de seus amb fibra òptica puja a 1680. 
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No obstant això, el nombre de connexions de fibra en aquestes seus arriba a 1.743 per diversos 

motius: 

 

• Dues seus del mateix centre que no estan interconnectades entre si i tenen 

dues altes de fibra. 

• Dues connexions en un mateix edifici perquè els armaris de comunicacions no 

estan ben cablejats. 

• Reformes en l’edifici principal amb mòduls prefabricats que requereixen 

diverses connexions per a poder donar un servei complet o sense. 

 

 

Objectiu 1.2 Actualització, evolució i racionalització de les aplicacions de gestió educativa. 

 

Indicador 1. Nombre de centres en ITACA. 

 

Durant 2019 es van incorporar a ITACA nous centres privats no concertats, i també 

conservatoris de música GVA, escoles oficials d’idiomes i centres de formació d’adults tant de 

l’àmbit de la Generalitat com municipals. La xifra actual és de 2.376 centres educatius. 

 

Indicador 2 Incidències ateses sobre el funcionament de les aplicacions informàtiques de gestió 

educativa (ITACA i altres). 

 

Durant 2019 es van atendre 44.105 incidències, principalment d’ITACA, però també 

cal destacar les relacionades amb temes de personal docent (OVIDOC, oposicions) i altres com 

EDIFICANT per a ajuntaments. 

 

Indicador 3. El nombre d’usuaris d’aplicacions de gestió educativa (ITACA i altres). 

 

Acabat 2019, hi ha un total de 115.050 usuaris donats d’alta en el gestor d’identitats 

NAUSICA d’accés a les aplicacions principals de gestió educativa. 

 

Indicador 4. Nous procediments informatitzats o redissenyats associats amb la gestió 

educativa. 

 

Els procediments o aplicacions es distribueixen en diversos blocs, que suposen un total 

de 62: 

 

• Processos o procediments en ITACA1 (7 destacables). 

• Procediments dins del nou sistema ITACA3 (5 destacables). 

• Procediments electrònics dins d’OVICE - Oficina virtual per als centres 

educatius (28 destacables). 

• Procediments electrònics de gestió de personal docent, exclosos els de 

l’OVIDOC (8 destacables). 
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• Procediments electrònics per a la concertada (2). 

• Procediments de gestió de subvencions dins de SUGUS - Sistema unificat de 

subvencions de la Generalitat (6 convocatòries noves). 

• Altres procediments o aplicacions amb reenginyeria de procediments (6 

destacables): 

1. Sistema ARTIC: centres d’ensenyaments artístics superiors de l’ISEACV. 

Implantació d’un nou sistema centralitzat per a la gestió acadèmica i 

administrativa d’aquests 13 centres (5.000 alumnes). 

2. Beques universitàries. Tramitació electrònica de totes les beques 

universitàries, inclosa l’autorització per mitjà de l’EDESP de la consulta de 

dades tributàries. 

3. Preinscripció universitària. Procediment electrònic complet de preinscripció i 

de presentació de documentació. 

4. EDIFICANT: gestió econòmica i anualització del pla. 

5. Bo infantil: s’han incorporat els beneficiaris de la renda valenciana d’inclusió 

com a beneficiaris directes en les ajudes de transport i menjador i del bo 

infantil. 

6. Ajudes de transport i menjador. 

 

Indicador 5. Nombre de procediments electrònics disponibles per al personal docent en la 

plataforma OVIDOC. 

 

Cadascun dels procediments no implica necessàriament un formulari electrònic, ja que 

cada cos docent suposa una convocatòria diferent. Durant 2019 s’han implementat 11 

procediments en OVIDOC. 

 

Indicador 6. Nombre de centres educatius amb Web Família 2.0. 

 

El grau de satisfacció que està suposant en els centres la utilització de Web Família ha 

fet que el nombre de centres es dispare. S’hi inclouen tant centres públics com concertats.  

Durant 2019, 2.172 centres estan potencialment operatius en WF2. 

 

ITACA Web Família 2.0 és l’aplicació web mitjançant la qual els responsables familiars 

dels alumnes poden consultar horaris i avaluacions, així com comunicar-se de manera 

bidireccional amb els docents i tutors. El total de comunicacions electròniques registrades entre 

famílies i docents va ser de 5,5 milions el 2018. 

 

Indicador 7. Nombre d’usuaris de Web Família 2.0. 

 

Continuant amb l’anterior, com més alt siga el nombre de centres, més alt és el nombre 

de responsables familiars que en fan ús. Durant 2019, un total de 281.884 usuaris (familiars i 

alumnat) s’han connectat a l’aplicació. 
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Indicador 8. Nous procediments informatitzats o redissenyats associats amb la gestió de 

cultura i esports. 

 

En total se n’han redissenyat 16: 10 procediments d’ajudes i subvencions amb SUGUS 

i 6 procediments d’esports. 

 

 

Objectiu 1.3 Integració de les TIC en les activitats docents. 

 

Indicador 1.  Jornades/Cursos/Seminaris de difusió de les TIC per a l’educació. 

 

Se n’han fet 85, sense comptar les visites d’assessorament tècnic i pedagògic als 

centres que no estaven emmarcats en una acció formativa o informativa. 

 

• Curs de seguretat TIC i tractament de dades. Ús de llicències per a la creació, 

reutilització i distribució de continguts (2). 

• Jornada sobre protecció i tractament de dades en centres educatius (1). 

• Seminaris específics per a la coordinació TIC 2019 Gandia (1). 

• Jornades de difusió en àmbit TIC CEFIRE (10). 

• Curs de propietat intel·lectual a l’aula (1). 

• Jornada de benvinguda de coordinació TIC (14). 

• Curs inicial CTIC 2018-2019 (1). 

• Difusió a claustres educatius (26). 

• Curs de dinamització de l’ús de les TIC en un centre educatiu (1). 

• Col·laboració amb la jornada “Castellonada 2019” (1). 

• Jornades d’introducció a AULES per a ús educatiu als CEFIRE (3). 

• Jornades d’introducció a Portal.edu per a ús educatiu als CEFIRE (3). 

• Participació en jornades “UjiLliurex 2019” (1). 

 

Indicador 2. Nombre d’ordinadors personals adquirits per als centres. 

 

Durant 2019 s’han adquirit 32.000 ordinadors de taula i 4.000 ordinadors portàtils per 

als centres educatius. 

 

Indicador 3. Usuaris actius en les plataformes web i d’aprenentatge en línia. 

 

En total, hi ha 155.000 usuàries/aris actius en les plataformes web i d’aprenentatge 

on line. 

 

S’han analitzat els accessos als diversos portals web i les instal·lacions de Moodle 

(sense comptar-hi Linucentres). Per al càlcul global de 155.000 s’han descartat els usuaris 

repetits que poden haver accedit a més d’una de les eines. Les xifres detallades per eina es 

detallen a continuació: 
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• Portals: 

◦ Mestreacasa: 7.000 usuaris actius, dels quals 1.900 són docents. 

◦ PortalEdu:       500 docents. 

 

• Moodle: 

 

◦ Aules: (projecte que consisteix en un únic moodle multiplataforma): 135.000 

usuaris. 

◦ CEFIRE: moodles no integrats encara en AULES: 30.000 usuaris. 

 

Indicador 4. Nombre de portals web de centres educatius. 

 

En total tenim 1.134 centres amb pàgines web distribuïdes en les diverses eines 

mantingudes per SICE. Per al càlcul global de 1.134 s’han descomptat els centres repetits, ja 

que poden haver generat més d’un portal o haver utilitzat més d’una plataforma al mateix 

temps. Les xifres detallades per eina web es detallen a continuació: 

• Mestreacasa: 1.048 portals. 

• PortalEdu:        264 portals. 

• Linucentres:     175 portals. 

 

Indicador 5. Nombre mitjà d’alumnes per ordinador destinats a tasques d’ensenyament i 

aprenentatge (FEDER R021A). 

 

Per a l’obtenció d’aquest indicador, s’ha considerat tant el material distribuït com el 

que ja està en els centres educatius; aquest ascendeix a: 5,29 alumnes per ordinador. 

 

Per a fer el càlcul de l’indicador s’ha obtingut la següent informació, per a cada centre 

de Primària, Secundària i Integrat d’FP públic: 

 

• Nombre d’alumnes matriculats a data del 24/02/2020. 

• Quantitat d’ordinadors personals que compleixen els següents criteris: 

• Es troben dins del cicle de vida acordat amb el nostre servei d’atenció 

informàtica (SAI) (9 anys d’antiguitat com a màxim). 

• S’han enviat a espais dedicats a l’ensenyament-aprenentatge (s’han descartat, 

per tant, espais administratius o dedicats al desenvolupament de la labor del 

professorat). 

 

Una vegada obtinguda la informació anterior, s’ha consultat tots els ordinadors 

personals existents en el magatzem pendents de distribuir i que poden anar destinats a 

l’alumnat (s’han descartat servidors). Per a traure l’indicador 1 s’ha dividit el total d’alumnes 

matriculats entre el total d’equips distribuïts + pendents de distribuir. 
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Programa 613.10 “Tributs de la Generalitat i joc” 

 

Execució: 156,84 % 

 

PROGRAMA 61310 TRIBUTS DE LA GENERALITAT I JOC  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 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 
les mesures fiscals aprovades en exercicis anteriors. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Millorar l'elaboració de les previsions dels ingressos per tributs i, 
especialment, dels ingressos per taxes i preus públics. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Millorar l'elaboració i estimació de beneficis fiscals en tributs 
propis i cedits. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Millorar i facilitar eines informàtiques per a l'elaboració de les 
previsions d'ingressos per tributs i preus públics, i de les 
estimacions dels beneficis fiscals. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 
La direcció, programació, regulació i coordinació del Joc en la 
Comunitat Valenciana en les seues diferents modalitats, d'acord 
amb l'evolució del sector. 

110,00 

OBJECTIU 5.1 

La instrucció i resolució dels expedients relacionats amb el Joc en 
la Comunitat Valenciana, així com la gestió dels Registres de les 
persones físiques i jurídiques autoritzades per a l'organització i 
explotació dels jocs i dels locals autoritzats per a la seua pràctica, 
així com de les empreses fabricadores de material de joc, 
importadores, comercialitzadores i distribuïdores de material de 
joc. 

198,92 

OBJECTIU 5.2 
La gestió dels registres de persones que tenen prohibida l'entrada 
a locals de joc. 

92,54 

OBJECTIU 6.1 
La inspecció de locals, màquines, activitats i, en general, tots 
aquells aspectes vinculats al joc que siguen competència de la 
Generalitat. 

509,08 

OBJECTIU 7.1 
La incoació, instrucció i proposta de resolució dels expedients 
sancionadors per faltes molt greus comeses en matèria de joc que 
siguen competència de la Generalitat. 

101,00 

 

 

En l’apartat de joc destaca la continuació dels treballs tendents a l’aprovació de la nova 

llei de joc de la Comunitat Valenciana que modernitzarà la regulació de la matèria, ja que la 

vigent és de 1988 i ha sigut objecte de nombroses modificacions. 

 

Com a avantsala de les mesures que contindrà aquesta llei, que estan dirigides a donar 

resposta a la inquietud despertada per l’increment de les activitats relacionades amb el joc en 

l’àmbit de la Comunitat Valenciana, es va introduir una disposició transitòria nova en la Llei 

del joc de 1988, mitjançant la qual es va establir, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2020, 
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una moratòria per a la instal·lació de màquines d’apostes en locals d’hostaleria i per a les 

sol·licituds de nous bingos, salons de joc i locals específics d’apostes; aquesta es va canalitzar 

per mitjà de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 

financera i d’organització de la Generalitat. 

 

 

Programa 612.30 “Patrimoni de la Generalitat”  

 

Execució: 146,51 % 

 

PROGRAMA 61230 PATRIMONI DE LA GENERALITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Investigació, defensa i recuperació en via administrativa del 
patrimoni de la Generalitat. 

165,99 

OBJECTIU 1.2 Aprofitar al màxim els recursos patrimonials de la Generalitat. 90,67 

OBJECTIU 1.3 
Formació i conservació de l'Inventari de Béns i Drets de la 
Generalitat. 

133,27 

OBJECTIU 1.4 
Dotació d'edificis administratius a les diferents conselleries i 
distribució de locals entre les mateixes per a atendre les seues 
necessitats. 

201,33 

OBJECTIU 1.5 
Alienació o explotació de béns patrimonials la utilització dels quals 
per la Generalitat no resulte convenient. 

92,47 

OBJECTIU 1.6 Racionalització de la política de lloguers. 330,50 

OBJECTIU 2.1 
Investigació, defensa i recuperació en via administrativa del 
patrimoni de la Generalitat (PART TÈCNICA) 

113,33 

OBJECTIU 2.2 Gestió d'espais administratius 100,00 

OBJECTIU 2.3 Suport tècnic 91,00 

 

 

Amb una dotació definitiva, per a 2019, de 24.365.504,59 €, s’ocupa de la defensa, 

conservació i aprofitament òptim dels recursos patrimonials de la Generalitat, amb dotació 

d’edificis administratius a les diferents conselleries, racionalització de la política de lloguers i 

l’alienació o explotació de béns patrimonials no necessaris per al funcionament de la 

Generalitat. A aquest programa, també li correspon la gestió de l’impost sobre béns immobles 

(IBI) de la Generalitat, i també la formació, conservació, actualització, custòdia i valoració de 

l’Inventari general de béns i drets de la Generalitat perquè servisca de suport per a una 

correcta gestió patrimonial. 

 

En relació amb l’objectiu 1.1, en l’indicador 7 (“Gestió del pagament de les liquidacions 

de l’IBI”) i en l’indicador 8 (“Sol·licitud d’exempcions i interposició de recursos sobre IBI”), 

s’ha reforçat l’esforç, tant en la disminució en les obligacions pendents amb les corporacions 

locals com en la defensa dels interessos de la Generalitat. 
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Respecte als altres indicadors que han experimentat un increment més important, en 

l’objectiu 1.3, en l’indicador 7 (“Actualització i millora del programa IPAGE”), l’augment obeeix 

a un nombre més alt d’actuacions dutes a terme a conseqüència de la revisió de l’Inventari 

per TRAGSATEC, i de la incorporació dels nous llocs de treball de personal tècnic. En l’objectiu 

1.4, en l’indicador 5, l’increment de les adscripcions i desadscripcions de béns executades 

durant 2019 respon al nombre més alt de sol·licituds d’aquesta classe. I, finalment, en 

l’objectiu 1.6, en l’indicador 1, la xifra consignada correspon a tots els expedients 

d’arrendament revisats durant 2019, per a determinar els que continuen vigents. 

 

 

Programa 612.10 “Fons europeus”   

 

Execució: 133,82 %  

 

PROGRAMA 61210  FONS EUROPEUS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Planificar i aplicar la política regional que acorde el Consell 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. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 

Conéixer, difondre i planificar els fons estructurals de la UE 
gestionats pels centres directius de la Generalitat, i el seu sector 
públic instrumental, incloent els corresponents a la Cooperació 
Territorial Europea i realitzar el seguiment dels ingressos. 

293,33 

OBJECTIU 2.2 

Coordinar, fer el seguiment i l'avaluació de la participació de la 
Generalitat en el Fons Social Europeu i en el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'Organisme 
Intermedi dels Programes Operatius, així com la gestió d'una 
part dels mateixos i el control d'ingressos. 

230,00 

OBJECTIU 2.3 
Tancament dels Programes Operatius 2007-2013 i gestió dels 
programes operatius del FEDER i FSE 2014-2020. 

100,00 

OBJECTIU 2.4 
Gestionar el desplegament de la Garantia Juvenil en l'àmbit de 
la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 2.5 Gestionar el Programa Eurodisea. 111,11 

OBJECTIU 2.6 Verificar els fons estructurals comunitaris. 103,75 

OBJECTIU 3.1 
Dur a terme la coordinació i control d'ajudes públiques 
concedides per la Generalitat, en el marc de la política de 
competència de la Unió Europea. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 
Coordinar, fer el seguiment i controlar la participació de la 
Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes 
europeus. 

100,00 

OBJECTIU 5.1 
Disminuir la bretxa existent a nivell de comunicació, informació 
i publicitat entre la UE i la Ciutadania, tal com es destaca en la 
pròpia reglamentació comunitària. 

100,00 
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Objectiu 2.1 Conéixer, difondre i planificar els fons estructurals de la UE gestionats pels centres 

directius de la Generalitat, incloent-hi els corresponents a la cooperació territorial europea, i 

fer el seguiment dels ingressos. 

 

Indicador 1. Reunions, jornades i activitats amb organismes nacionals i comunitaris per a la 

bona gestió de les operacions cofinançades. 

 

En el marc del PO FEDER 2014-2020 CV i PO FSE CV 2014-2020, s’ha dut a terme un 

total de 30 activitats durant l’any 2019 (vegeu els resultats de l’objectiu 5.1). 

 

En el marc de la cooperació territorial europea, i respecte als seus programes, s’ha 

dut a terme un total de 74 activitats. 

 

• Programa “INTERREG EUROPE”. S’han fet 16 activitats. Assistència a 3 
reunions de socis: a Lisboa i Lituània amb el projecte “INNOVA-FI” i a Lapònia amb 

“Inno4Sports”. Assistència a 13 reunions de projectes en què hi ha un soci valencià (TRIS, 
COALESCE, DELTA LADY (3), INNOVA FI (3), INNO4SPORT (2), REDUCES, WAVE, SUCCESS 
ROAD). A més de l’activitat de difusió en Internet. 

• Programa “INTERREG MED”. S’han dut a terme 24 activitats: 7 reunions del 
projecte PANORAMED, Madrid (2), Marsella, València (4). Assistència a 17 reunions de 
projectes ALTER ECO (3), CASTWATER (3), TOURISMED, CO-EVOLVE, SIROCO, Prominent 
Med, Sumport, FinMed (2), Herit-data i Grup de Turisme Sostenible (3) i la difusió en Internet. 

• Programa “INTERREG SUDOE”. S’han dut a terme cinc activitats: Una 
assistència a un seminari a Madrid i assistència a quatre reunions de projectes (SAMT SUDOE, 
Nano Desk, REMAS, ECCLIPSE). L’activitat de difusió per Internet. 

• Programa INTERACT. S’han dut a terme cinc activitats:  Seminari a Madrid (1) 
i reunions a València (4). 

• Programa IFISE. Com a socis del projecte, a més de les reunions presencials a 
Torí (1), Sevilla (1), Brussel·les (1), Madrid (1) i València (1), s’han fet reunions per 
videoconferència (5) i reunions mensuals amb l’IVF (10). Això fa un total de 20 activitats. 

 

El 2019 s’han signat 4 cartes de suport a projectes amb finançament europeu: 

- 1 carta de suport per a projectes d’“INTERREG EUROPE”: WAVE. 

- 2 cartes de suport per a altres projectes; URLOOP (UIA), “The 200 Cultural”. 

- 1 carta de suport per a projectes d’ENI, CBC, MED: Changing. 

 

 

Objectiu 2.5 Gestionar el programa EURODISEA. 

 

Indicador 1. Nombre de sol·licituds de joves valencians.  

 

El programa EURODISEA segueix el “principi de reciprocitat”, pel qual el nre. de 

beneficiaris enviats (joves valencians) ha de ser equivalent, aproximadament, al nre. de joves 

estrangers acollits en empreses de la Comunitat Valenciana. 
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En relació amb la “memòria explicativa” que figura en el correu, el Servei d’FSE 

participa en l’informe d’impacte de gènere a través del programa EURODISEA, en què les dades 

dels beneficiaris es troben desglossades per gènere. En concret, dels 40 participants de l’any 

2019, 28 (el 70 %) van ser dones. 

 

 

Objectiu 4.1 Coordinar, fer el seguiment i controlar la participació de la Generalitat i el seu 

sector públic instrumental en projectes europeus. 

 

Indicador 1. Sol·licituds d’autorització rebudes per a poder presentar-se o participar en 

projectes amb finançament europeu. 

 

El 2019 es van presentar 44 sol·licituds relacionades amb la participació de la 

Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus. 

 

 

Objectiu 5.1 Disminuir la bretxa de comunicació, informació i publicitat que hi ha entre la UE i 

la ciutadania, tal com es destaca en la reglamentació comunitària mateixa. 

 

Indicador 1. Reunions, jornades i activitats en l’àmbit autonòmic, nacional i internacional 

relacionades amb la comunicació, informació i publicitat dels programes operatius regionals 

FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 gestionats pels centres directius de la 

Generalitat. 

 

En el marc del PO FEDER 2014-2020 CV i PO FSE CV 2014-2020, s’han dut a terme un 

total de 30 activitats durant l’any 2019: 

 

REUNIONS: 

 

• Reunions XARXA GERIP MADRID 2019: 12/02/2019, 09/04/2019, 09/09/2019. 

• Reunions XARXA GRECOM-GV VALÈNCIA 2019: 17/06/2019 i 17/12/2019. 

   

COMITÉS: 

 

• Comité de Seguiment del Programa Operatiu FEDER CV, que va tindre lloc el 

03/06/2019. 

• Comité de Seguiment del Programa Operatiu FSE CV CV, que va tindre lloc el 

21/06/2019. 

 

ACTES ANUALS: 

 

• Acte anual de comunicació de l’autoritat de gestió FEDER, 26/11/2019. 
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CELEBRACIÓ DEL DIA D’EUROPA: 

 

• I edició del Concurs Escolar de Projectes Innovadors CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR: 

PER UNA EUROPA SENSE RESIDUS, per a celebrar el Dia d’Europa, el 9 de maig de 

2019. 

 

VISITA A UNA ACTUACIÓ COFINANÇADA AMB FEDER: 

 

• El 6 de juny de 2019, juntament amb una delegació de la Comissió Europea, es va 

visitar una actuació cofinançada amb el PO FEDER CV 2014-2020 en el Centre 

d’Educació Especial Sebastián Burgos de València en el marc de les ajudes a les TIC 

per a l’educació i la inclusió gestionades per la DGTIC. 

. 

VISITA A UNA ACTUACIÓ COFINANÇADA AMB FSE: 

 

• El 20 de juny de 2019, juntament amb una delegació de la Comissió Europea, es va 

visitar una actuació cofinançada amb el PO FSE CV 2014-2020 a l’Escola d’Ocupació 

ET FORMEM BÉTERA III en el marc dels programes mixtos d’ocupació-formació del 

LABORA-SERVEF. 

 

DEBAT AMB LA CIUTADANIA SOBRE EL FUTUR D’EUROPA: 

 

• Jornada de debat amb la ciutadania sobre el futur d’Europa i de la política de cohesió 

de la Unió Europea (11 de febrer de 2019). Amb l’objectiu de traslladar el debat sobre 

el futur d’Europa i de la política de cohesió a la ciutadania, la Direcció General de Fons 

Europeus (Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic) va organitzar una jornada de debat 

a la sala Ignasi Villalonga de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, a la 

qual va assistir el conseller d’Hisenda i Model Econòmic Vicent Soler. 

 

JORNADA PERSONES AMB DISCAPACITAT DE L’ONCE: 

 

• Jornada sobre finançament europeu per a projectes amb persones amb discapacitat 

en col·laboració amb CERMI, en l’edifici de l’ONCE a València, el dia 15 de febrer de 

2019. 

 

FÒRUM D’ECONOMIA I POLÍTICA REGIONAL: 

 

• Participació en el Fòrum d’Economia i Política Regional en el qual s’ha exposat 

l’execució del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a representants de les 

diverses comunitats autònomes reunides a Alacant el 8 de març de 2019. 

 

JORNADA DE DEBAT FONS EUROPEUS 2014-2020 – UGT: 
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• Jornada “La política de cohesió de la Unió Europea a la Comunitat Valenciana”, 

celebrada a València el 12/3/2019. 

 

JORNADA PO FEDER CV 2014-2020: 

 

• Jornada celebrada el 10/4/2019 destinada al personal de l’Administració pública 

valenciana responsable de la gestió i control d’actuacions cofinançades amb fons 

estructurals FEDER, en el marc del període de programació 2014-2020, per a informar 

sobre l’estat d’execució del programa. 

 

BUTLLETÍ INFORMATIU CV FINANÇAMENT EUROPEU: 

 

• Des del mes de maig de 2019 s’ha publicat el butlletí informatiu de la Comunitat 

Valenciana sobre finançament europeu, disponible per correu electrònic mitjançant 

subscripció i en la web de la Direcció General de Fons Europeus (en total, huit números 

el 2019). 

 

JORNADA FSE I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL: 

 

• Trobada temàtica a la ciutat de València el 23/10/2019 sobre el suport del Fons Social 

Europeu per a la integració sociolaboral de les persones amb malaltia mental o 

discapacitat intel·lectual. 

 

IV FÒRUM DEL FONS SOCIAL EUROPEU: 

• Participació del director general de Fons Europeus en el IV Fòrum del Fons Social 

Europeu a Santiago de Compostel·la (25 d’octubre de 2019). 

 

TALLER ECONOMIA CIRCULAR: 

 

• Taller pràctic per a l’elaboració de propostes de participació en programes europeus 

de finançament en l’àmbit de l’economia circular, celebrat a València el 20 de 

novembre 2019. 

 

SEMINARI POLÍTICA DE COHESIÓ: 

 

• Participació del director general de Fons Europeus en un seminari a Castelló sobre 

política de cohesió organitzat per EuropeDirect i la Diputació de Castelló (27 de 

novembre 2019). 

 

JORNADA DESENVOLUPAMENT LOCAL: 

 

• Participació del director general de Fons Europeus en la jornada “Oportunitats europees 

per al desenvolupament local” a Altea (29 de novembre de 2019). 



112 

 

 

CAFÉ AMB EUROPA: ELS FONS EUROPEUS A DEBAT. 

 

• Amb l’objectiu de traslladar a la ciutadania el debat sobre el futur d’Europa i de la 

política de cohesió, la Direcció General de Fons Europeus (Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic), en col·laboració amb EuropeDirect i la Direcció General de Relacions amb 

la Unió Europea i l’Estat (Presidència de la Generalitat) va organitzar una jornada de 

debat el 2 de desembre de 2019 a la Facultat d’Economia de València.  

 

 

Programa 612.70 “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre”   

 

Execució: 129,02 % 

 

PROGRAMA 61270 CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 

D’OCTUBRE 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Millora del funcionament intern i els serveis generals. 91,78 

OBJECTIU 1.2 Millora de les infraestructures i minimització de les queixes dels 
usuaris així com de les incidències en les instal·lacions. 162,22 

OBJECTIU 1.3 Racionalitzar la despesa pública amb la gestió tant econòmica 
com d'espais i les actuacions sobre ells. 150,00 

OBJECTIU 1.4 Optimització de la gestió econòmica i administrativa en la CA90. 112,08 

 

El programa 612.70 va tindre un crèdit definitiu per a 2019 de 4.955.790 €; hi destaca 

la disminució al final d’exercici de 300.000 €, amb destinació al programa 612.30 per a l’IBI. 

Aquest programa té la responsabilitat de la gestió, organització, funcionament, control i 

supervisió de la Ciutat Administrava 9 d’Octubre (CA90), a fi d’aconseguir una gestió més 

eficient i el control de les despeses corrents i de funcionament per la centralització dels serveis, 

la contractació i l’equipament de les diverses conselleries situades en aquest emplaçament. 

 

 

Programa 121.70 “Telecomunicacions i societat digital”  

 

Execució: 124,07 % 
 

PROGRAMA 12170 TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT 

DIGITAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Transformació del model productiu i vertebració territorial a 
través de la banda ampla ultraràpida en el territori 128,80 
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PROGRAMA 12170 TELECOMUNICACIONS I SOCIETAT 

DIGITAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 Facilitar la incorporació de tots a la societat digital 138,03 

OBJECTIU 3.1 Disposar d'un sistema avançat de comunicacions crítiques per a 
cossos d'emergències i seguretat en la Comunitat Valenciana 105,40 

 

 

Dins de la bona execució dels indicadors del programa 121.70 (excepte dos indicadors 

molt pròxims al 100 %, tots els altres sobrepassen les previsions inicials) destaquen, pel grau 

de compliment, l’execució de l’objectiu 1.1 i 2.1. 

 

 

Objectiu 1.1 Transformació del model productiu i vertebració territorial a través de la banda 

ampla ultraràpida en el territori. 

 

 Cal assenyalar, no obstant això, que en el cas de l’indicador 3 (“Habitatges amb 

almenys un membre de 16 a 74 anys i connexió de banda ampla per xarxa de cable o fibra 

òptica”), el valor que es presenta en execució inclou en el còmput altres mitjans tècnics de 

connexió a la banda ampla a més dels esmentats, per la qual cosa l’increment sobre l’objectiu 

s’estima una mica inferior al mesurat. 

 

Cal remarcar com a iniciatives que han impulsat aquests indicadors, d’una banda, la 

posada en marxa d’un sistema d’informació geogràfica (GIS) de telecomunicacions a la 

Comunitat Valenciana, accessible públicament en el portal de l’Institut Cartogràfic Valencià 

(https://visor.gva.es/visor/) i, d’una altra, la posada en pràctica de l’exempció de taxes per 

l’ocupació o l’ús del domini públic de la Generalitat per al desplegament de xarxes de banda 

ampla, mesura fiscal que va ser aprobada, en aplicació del que es preveu en el Pla de banda 

ampla, mitjançant la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, de l’exempció de taxes, i per a la 

qual el 2019 s’ha publicat el procediment pel qual els operadors de telecomunicacions poden 

sol·licitar el certificat que els avala per a aquesta exempció, en la seu electrònica de la 

Generalitat. 

 

 

Objectiu 2.1 Facilitar la incorporació de tots a la societat digital. 

 

Al llarg de 2019, dins d’aquest objectiu s’ha elaborat una guia que inclou la metodologia 

—on line i presencial— per a la creació de continguts i per a la tutorització, a partir del marc 

valencià de competències digitals DIGCOMP CV, desenvolupat el 2018. Amb tot això s’ha 

preparat el terreny per a una futura certificació i homologació posterior dels coneixements a 

escala europea. 

https://visor.gva.es/visor/
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Objectiu 3.1 Disposar d’un sistema avançat de comunicacions crítiques per a cossos 

d’emergències i seguretat en la Comunitat Valenciana. 

 

S’ha abordat el segon any del projecte de renovació tecnològica i ampliació de la Xarxa 

de Comunicacions Mòbils d’Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (Xarxa 

COMDES), i s’ha aconseguit una millora en la capacitat, prestacions i robustesa d’aquesta, i 

també una millora de cobertura. Així mateix, s’ha ampliat el nombre d’usuaris, xifra que ha 

arribat a 11.983 usuaris, que pertanyen a noves flotes i nous ajuntaments que s’han adherit 

a la Xarxa. 

 

 

Programa 631.60 “Política financera”  

 

Execució: 118,38 % 
 

63160 .- POLÍTICA FINANCERA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu Sector 
Públic 

125,00 

OBJECTIU 2.1 
Millorar l'eficiència en la supervisió de les entitats financeres 
autòctones. 

111,76 

 

 

La Constitució Espanyola, la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i 

el Reial decret 17/2014, de mesures de sostenibilitat financera de les CA, conformen el marc 

normatiu pel qual es prioritza el pagament dels venciments financers de deute. S’han posat 

eines a la disposició de les CA per a evitar qualsevol risc d’impagament que, si es produïra, 

afectaria la credibilitat financera de les administracions públiques espanyoles. 

 

Per aquest motiu, al llarg dels últims anys s’ha considerat establir com a objectiu de 

compliment atendre o refinançar tots els venciments financers de la Generalitat i el seu sector 

públic. 

 

 

Objectiu 1.1 Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu sector públic. 

 

Indicador 1. Atendre o renovar el 100 % dels venciments de la Generalitat i el seu sector públic 

el 2019. 

 

Al llarg de l’any 2019, l’import de venciments reals ha arribat a la xifra de 5.958,89 

milions d’euros, dels quals s’ha aconseguit atendre o renovar un import de 5.958,65 milions 

d’euros, per la qual cosa es considera cobert l’objectiu al 100 %. 
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Indicador 2. Document de presentació a inversors sobre la Comunitat Valenciana actualitzat 

trimestralment. 

 

Com a segon indicador del Servei de Gestió del Deute, es va fixar tindre preparades 

unes presentacions del “risc de la Generalitat” als diferents inversors, actualitzades almenys 

una vegada al trimestre. S’hi inclouen dades pressupostàries, econòmiques i financeres que 

faciliten un coneixement més bo de la Generalitat com a emissor de deute. Al llarg de 2019 

s’ha actualitzat la presentació fins a sis vegades. L’última versió de la presentació sempre 

queda penjada en la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

 

 

Objectiu 2.1 Millorar l’eficiència en la supervisió de les entitats financeres autòctones. 

 

Pel que fa a la referència a l’objectiu de millorar l’eficiència en la supervisió de les 

entitats financeres autòctones, aquest es concreta en el compliment del Pla anual d’inspecció 

aprovat per la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.  

 

Indicador 1. Inspecció de les cooperatives amb secció de crèdit. 

 

Al llarg de 2019, pel que respecta a les 17 inspeccions ordinàries previstes, se n’han 

fet un total de 14, si bé se n’han fet d’altres no previstes en 3 seccions de crèdit de les que 

pertanyen al grup d’inactives. Addicionalment, s’ha efectuat una inspecció a una cooperativa 

no inscrita de la qual hi havia indicis que feia activitat d’intermediació financera amb els seus 

socis, i s’ha inspeccionat una fundació sorgida per transformació d’una caixa d’estalvis. 

 

 

Programa 615.20 “Model econòmic i actuacions sobre el sector públic” 

 
 
Execució: 110,86 %.     

 

PROGRAMA 61520 MODEL ECONÒMIC I ACTUACIONS 

SOBRE EL SECTOR PÚBLIC 
 

OBJECTIUS % 
EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar el canvi cap a un model econòmic basat en el 
coneixement, la innovació i l'obertura a l'exterior articulat sobre 
el principi de sostenibilitat ambiental, productiva i social. 

148,83 

OBJECTIU 2.1 Racionalitzar, modernitzar i adequar el Sector Públic Instrumental 
(SPI) a les necessitats de la Generalitat. 83,33 

OBJECTIU 3.1 Impulsar l'eficiència i eficàcia en la gestió del SPI. 111,29 

OBJECTIU 3.2 Donar suport tècnic al Consell en matèria de SPI. 100,00 
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Objectiu 2.1. Racionalitzar, modernitzar i adequar el sector públic instrumental (SPI) a les 

necessitats de la Generalitat 

 

Indicador 1. Informes sobre creació, transformació, extinció i fusió d’entitats de l’SPI i sobre 

la modificació de les seues normes d’organització i funcionament. 

 

L’article 107 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, que va ser modificat per l’article 

127 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 

financera, i d’organització de la Generalitat, disposa que en la tramitació de qualsevol 

modificació que afecte les lleis de creació, estatuts i reglaments d’organització i funcionament 

de les entitats definides en l’article 2, apartats 2 i 3, del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, 

del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i 

fundacional, així com en els projectes normatius que afecten el sector públic empresarial i 

fundacional, caldrà recaptar, amb caràcter previ a l’aprovació, un informe preceptiu de la 

conselleria amb competència en matèria de sector públic, sobre l’adequació als objectius de 

racionalització d’aquest sector i absència de duplicitats en aquest. 

 

En conseqüència, el nombre d’informes per emetre està determinat pels projectes 

normatius en tramitació i per les necessitats de modificació d’estatuts i reglaments 

d’organització i funcionament dels ens de l’SPI. 

 

Sobre la base d’aquest precepte, s’han emés la totalitat dels informes sol·licitats durant 

l’exercici 2019, els quals podem agrupar en dos tipus per raó del contingut: els que es 

refereixen a la modificació d’estatuts socials, i els que tenen per objecte la modificació de 

normes amb la finalitat de determinar la naturalesa, funcions i competències dels diferents ens 

de l’SPI de la Generalitat. 

 

Indicador 2. Projectes normatius, circulars i instruccions, impulsats o participats per l’òrgan 

directiu amb incidència en matèries de la seua competència. 

 

S’han dut a terme modificacions normatives importants per mitjà de la tramitació del 

Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la 

Generalitat per a l’exercici 2020. En concret: 

 

• Es modifica la disposició addicional 10a de la Llei 1/2013 a fi d’homogeneïtzar 

les entitats que tenen l’obligació de tindre la figura d’auditora o auditor intern i ampliar les 

circumstàncies en què es puga establir aquesta obligatorietat. 

 

• S’homogeneïtza la designació del personal directiu de l’SPI de la Generalitat, 

que tindrà la consideració de càrrec públic i serà nomenat pel Consell amb excepció de les 
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societats mercantils i les fundacions del sector públic de la Generalitat el personal directiu del 

qual haja de ser designat d’acord amb la normativa de dret mercantil o civil. 

 

• La possibilitat de concertar assegurances de responsabilitat civil professional, 

i dels membres dels òrgans d’administració i direcció dels ens de l’SPI de la Generalitat, 

s’amplia al personal directiu que ocupa llocs de caràcter directiu del sector públic instrumental, 

amb una justificació prèvia de la necessitat d’aquest i sense que supose un increment de la 

massa salarial. 

 

Indicador 3. Jornades formatives relatives a la nova regulació del sector públic instrumental. 

 

No s’ha dut a terme la jornada formativa sobre la nova regulació del sector públic 

instrumental (SPI), tenint en compte la concurrència amb el curs sobre el control financer i 

auditoria organitzat per la Viceintervenció General de Control Financer i Auditories, celebrat 

entre els dies 14 i 22 d’octubre de 2019, amb una duració de 25 hores. 

 

 

Objectiu 3.1 Garantir l’eficiència i eficàcia en la gestió de l’SPI.  

 

Indicador 1. Informes preceptius en matèria de contractació de les entitats de l’SPI i altres. 

 

S’han informat les sol·licituds, segons el següent detall: 

 

• En virtut de la disposició addicional 16a de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de 

la Generalitat, de mesures de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i 

fundacional de la Generalitat, relativa a la moratòria d’actuacions que impliquen l’alta d’entitats 

en l’inventari d’ens dependents de la comunitat autònoma: informe de 20 de febrer de 2019, 

sobre la proposta d’acord del Consell (22/03/19) per la qual es constitueix la Fundació de la 

Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant 

(ISABIAL) i se n’aproven els estatuts. 

 

• En virtut de la disposició addicional 18a de la Llei 1/2013, de 21 de maig, 

introduïda per l’article 66 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (ampliacions de capital a càrrec 

dels pressupostos de 2019). AEROCAS: Informe d’1 d’abril de 2019, sobre la proposta d’acord 

del Consell (26/4/2019) pel qual la Generalitat autoritza la subscripció de participacions 

creades a conseqüència de l’ampliació de capital de la mercantil Aeroport de Castelló, SL, per 

un import d’11.550.000 euros (aportació dinerària). CACSA: informe de 17 desembre de 2019, 

sobre la proposta d’acord del Consell (27/12/2019) pel qual la Generalitat autoritza la 

subscripció d’accions emeses a conseqüència de l’ampliació de capital de la mercantil Ciutat 

de les Arts i de les Ciències, SA, per un import de 3.076.000 euros (aportació dinerària). 
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• Informes relatius a convenis col·lectius. Sobre un total de tres sol·licituds s’han 

emés els següents informes: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el 02/09/2019; 

Fundació de la CV; Centre d’Estudis Ambientals Mediterrani (CEAM), el 01/10/2019, i Societat 

Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAU, l’11/11/2019. 

 

• Informes relatius a la modificació de condicions de treball. Sobre un total de 

set sol·licituds, no s’ha emés cap informe abans que finalitze l’exercici 2019. 

 

Indicador 2. Anàlisi de la realitat i necessitats en matèria de personal existents en l’SPI. 

Atesa la importància i complexitat de la situació laboral del personal al servei de les 

entitats de l’SPI i de les seues necessitats d’ordenació i racionalització, adquireixen un paper 

transcendental tant la Comissió de Diàleg Social de l’SPI de la Generalitat, creada com a òrgan 

de consulta debat i participació quant a les qüestions de treball comuns que puguen afectar 

aquest personal, com la Comissió de Seguiment del III Acord de la Comissió de Diàleg Social, 

sobre seguiment de borses d’ocupació temporal. 

 

Al llarg de 2019 s’han celebrat un total de nou reunions. Les de la Comissió de Diàleg 

Social s’han dut a terme en les següents dates: 24/01/2019, 22/03/2019 i 09/12/2019. I les 

de la Comissió de Seguiment del III Acord de la Comissió de Diàleg Social, en les dates 

següents: 24/01/2019, 21/02/2019, 26/03/2019, 21/05/2019, 30/07/2019 i 17/10/2019. 

 

Indicador 3. Informes relatius a propostes d’aprovació i modificació d’RPT, plans d’ordenació, 

estratègics i operatius de recursos humans, així com classificació d’entitats a l’efecte de 

determinar el personal directiu corresponent. 

 

• Informes relatius a propostes d’aprovació i modificació d’RPT. 

 

Sobre un total de 37 sol·licituds d’informe de les entitats del sector públic instrumental 

de la Generalitat, s’han emés informes sobre les següents entitats: 

 

 

 

Entitat Data informe 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 19/07/2019 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)   18/09/2019 

Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA)  31/10/2019 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 30/12/2019 

Institut Valencià de Finances (IVF) 30/12/2019 

Agència Valenciana de la Innovació (AVI) 08/05/2019 

Entitat Pública Sanejament Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 01/10/2019 

Turisme Comunitat Valenciana (TCV) 26/12/2019 
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Entitat Data informe 

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i)          27/12/2019 

Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 27/12/2019 

Institut Valencià d’Atenció Sociosanitària (IVASS) 27/12/2019 

Institut Valencià de Cultura (IVC) 27/12/2019 

Patronat del Misteri d’Elx 15/01/2020 

Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors (FEES) 04/04/2019 

Fundació de la CV Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) 01/10/2019 

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe 17/12/2019 

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE) 19/12/2019 

Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofia (Les Arts) 26/12/2019 

Fundació per a la Gestió de l’Institut d’Investigació  Sanitària i 

Biomèdica d’Alacant  

27/12/2019 

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic Universitari de la CV 27/12/2019 

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 

CV 

30/12/2019 

Centre Especial d’Ocupació de l’IVASS, SA 05/03/2019 

Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAU  25/04/2019 

Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS)  31/07/2019 

SA de Mitjans de Comunicació de la CV (SAMC) 31/07/2019 

SA de Mitjans de Comunicació de la CV (SAMC) 18/09/2019 

Societat Projectes Temàtics de la CV, SA (SPTCV) 18/11/2019 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (CMPD) 19/11/2019 

Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA (CIEGSA) 21/11/2019 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA  27/11/2019 

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA)  27/11/2019 

Parc Empresarial de Sagunt (PES) 17/12/2019 

Pla Cabanyal-Canyamelar, SA 17/12/2019 

Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) 27/12/2019 

Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 31/07/2019 

Consorci de Museus de la CV 27/12/2019 

Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV 27/12/2019 

 

• Informes sobre classificació de les entitats del sector públic a l’efecte 

del que es disposa en l’article 4 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de 

regulació, limitació i transparència del règim de personal directiu del sector públic 

instrumental de la Generalitat, i article 6 de l’Ordre 5/2016, de 13 de setembre, que 

el desplega. 

 

• Sobre un total de quatre sol·licituds, s’han emés els següents informes: 
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Entitat Data informe 

Patronat del Misteri d’Elx 11/04/2019 

Institut Valencià de Conservació, Restauració 

i Investigació (IVCR+i) 

11/04/2019 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, 

S.A. 

31/01/2019 

Societat Valenciana de Gestió Integral de 

Serveis d’Emergències, SAU 

08/04/2019 

 

 

• Dades de l’indicador (informes emesos / informes sol·licitats): 100%. 

 

 Nre. informes sol·licitats Nre. informes emesos 

Informes relacionats RPT  37 37 

Informes sobre classificació 4 4 

Total 41 41 

 

 

Indicador 4. Informes relatius a modificació de les condicions retributives del personal, 

indemnitzacions i qualssevol amb incidència en despeses de personal. 

 

Sobre un total de sis sol·licituds, s’ha informat sobre la modificació i creació de diversos 

llocs de treball que afecten l’RPT de les següents entitats: 

 

Entitat  

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) 21/03/2019 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 29/11/2019 

Institut Valencià d’Atenció Sociosanitària (IVASS) 
08/05/2019 
 

Institut Valencià d’Atenció Sociosanitària (IVASS) 08/05/2019 

SA de Mitjans de Comunicació de la CV (SAMC) 
21/03/2019 
 

Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAU 27/12/2019 

 
 

 

Dades de l’indicador (informes emesos / informes sol·licitats): >100 %  

Nre. informes sol·licitats Nre. informes emesos 

6 6 

 

Indicador 5. Actualització de plataformes i sistemes informàtics. 

 

COGNOS és l’única eina disponible de dades comptables, mecanitzades periòdicament 

i parametritzades, per a fer el seguiment, avaluació i anàlisi de les entitats de l’SPEF.  
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La seua explotació ha posat de manifest errors i inconsistències de les dades 

comptables obtingudes que han de ser esmenats. A més, s’ha detectat la conveniència 

d’adoptar mesures que milloren el tractament de la informació. 

 

En relació amb això, s’han dut a terme les següents actuacions: 

 

• Comprovació que els balanços i els comptes de pèrdues i guanys a 31 

de desembre de 2015, 2016, 2017, disponibles en COGNOS, es corresponen amb els 

dels comptes anuals auditats de les entitats. Una vegada contrastades les dades, es 

va elaborar un informe amb les discrepàncies observades i la manera d’abordar-les. 

Així mateix, es van comunicar a les entitats els errors detectats i el procediment per a 

enviar segones versions dels balanços i compte de pèrdues i guanys afectats, es van 

comprovar les versions corregides i es van enviar a la Intervenció General a fi que 

s’introduïsquen en la nova aplicació COGNOS (15/04/19 a 18/06/19). 

 

• Revisió de la classificació d’entitats i dels informes en una nova versió 

de COGNOS (vers. 11) i elaboració d’una taula d’observacions sobre les febleses en el 

funcionament d’aquesta (05/09/19). Celebració, a iniciativa de la subdirecció d’SP, 

d’una jornada de formació de la nova versió, impartida per personal d’INDRA i la 

DGTIC, en la qual es van posar de manifest aquestes febleses (24/09/19). 

 

Indicador 6. Informe anual sobre la situació i l’evolució economicofinancera i patrimonial de 

l’SPI. 

 

S’ha elaborat l’Informe sobre la situació general del SPEF, el desembre de 2018, en 

què es detalla la composició i l’estructura de les entitats que conformen el sector públic 

empresarial i fundacional de la Generalitat i s’analitza la situació econòmica, patrimonial i 

pressupostària al tancament de l’exercici 2018 de cadascuna, així com els incompliments 

detectats en l’auditoria financera i de compliment normatiu.  

 

Indicador 7. Informe anual de seguiment del grau de compliment de l’SPI dels informes 

d’auditoria i de la Sindicatura de Comptes. 100 % d’execució. 

 

Indicador 8. Informes de seguiment del grau de compliment del PMP. 

 

Amb periodicitat semestral es revisa el compliment del PMP de les entitats de l’SPI i 

altres del perímetre SEC, i es requereix a les que l’incompleixen o que no han publicat les 

seues dades a la data de revisió un informe explicatiu dels motius de l’incompliment d’aquesta 

ràtio o l’absència de dades i de les mesures que s’adoptaran per a esmenar-les, mitjançant 

dos escrits de la Direcció General en els mesos de març i juliol. 
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Indicador 9: Informar o proposar plans de correcció de desequilibri econòmic, financer i 

patrimonial de l’SPI. 

 

S’ha informat el 100 % de les sol·licituds d’informe/proposta, segons el següent detall: 

 

• Informes sobre actuacions de capitalització (Decret llei 1/2011, de 30 

de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector 

públic empresarial i fundacional): 

 

- SPTCV-AEROCAS: Informe-memòria, de 29 de novembre de 2019, per 

la qual es proposa que el conseller d’Hisenda i Model Econòmic tramite un acord 

de Consell en relació amb els deutes d’Aeroport de Castelló, SL, i la Societat 

Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, i a la vinculació societària 

de totes dues mercantils (Acord del Consell de 20/12/2019). 

 

• Proposta de compensació de deutes (conveniència des d’un punt de 

vista econòmic, financer i comptable de compensar posicions deutores i creditores 

recíproques, en l’àmbit del sector públic de la Generalitat): 

 

- IVF: propostes al conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a elevar al 

Consell una proposta de compensació de deutes recíprocs per un import de 

53,6 milions d’euros (17/04/2019 i 25/10/2019, està pendent l’acord del 

Consell). 

- CIEGSA: suport tècnic per a una proposta d’acord del conseller 

d’Hisenda i Model Econòmic per a elevar al Consell la proposta de compensació 

de deutes recíprocs per un import de 20,7 milions d’euros (Acord del Consell 

de 27/12/19). 

 

 

Objectiu 3.2 Donar suport al Consell en matèria d’SPI.  

 

Indicador 1. Evacuar informes sobre assumptes sotmesos a consideració dels òrgans 

col·legiats superiors de govern i administració de les entitats de l’SPI. 

 

S’ha informat el 100 % de les sol·licituds en relació amb els assumptes sotmesos a 

consideració respecte de les següents entitats: 

 

• CACSA: consells d’administració 25 de març (formulació de comptes 

anuals), 25 d’agost (informes d’auditoria) i 13 novembre (ampliació de capital). 

• CIEGSA: consell d’administració 8 de març de 2019 (formulació de 

comptes anuals). 

• CMPD SA: consell d’administració 28 de març (formulació de comptes 

anuals) i 19 de desembre (situació de la tresoreria). 



123 

 

• SPTCV: consell d’administració 29 de març (formulació de comptes 

anuals). 

• VAERSA: consell d’administració 28 de març (formulació de comptes 

anuals) i 17 de desembre (situació del medi propi, situació comptable, inversions). 

• EVHA: consell d’administració 28 de febrer (pressupostos 2019 i altres 

assumptes) i 25 de desembre (aprovació de comptes anuals). 

• IVF: consell de direcció 17 de desembre (prevenció de blanqueig de 

capitals i auditoria interna). 

• FGV: consell d’administració 21 novembre (avantprojecte de 

pressupostos 2020). 

• F. PALAU DE LES ARTS: patronats 27 de juny (aprovació de comptes 

anuals) i 23 de desembre (pla d’actuació i pressupost 2020). 

• F. TAL: patronat 20/12/19 (aprovació de comptes anuals 2018, 

pressupostos i pla d’actuació 2020). 

• AVI: consell de direcció 31 gener (inventari de béns, pla d’acció anual 

i altres) i 28 octubre (pressupostos: execució 2019 i avantprojecte, situació d’informe 

d’auditoria). 

• TURISME CV: comité de direcció 19 de desembre (pressupostos 2020).   

• IVAM: consell rector 4 de juliol (nomenament del gerent, aprovació de 

comptes anuals de 2018 i altres) i 31 d’octubre (aprovació de projecte de pressupostos 

2020 i donar compte dels informes d’auditoria de compliment, operativa i de gestió). 

• IVASS: consell de direcció 26 de novembre (aprovació de comptes 

anuals d’IVASS i de CEISS, SAU, entitat participada al 100 %, i aprovació de 

l’avantprojecte de pressupostos 2020). 

• IVC: consell de direcció 27 de desembre (pressupost de 2020). 

 

Indicador 2. Atendre requeriments d’informació sol·licitats al Consell per l’Administració 

general de l’Estat, altres administracions públiques, agències de ràting i restants òrgans i 

institucions. 

 

• Requeriments atesos del Ministeri d’Hisenda: 

 

- Inventari d’ens de les comunitats autònomes: actualització de la 

informació recollida en els models I32a i I32b, relatius a l’avanç dels processos 

de reordenació, i remesos a la Intervenció de la Generalitat en data de 15 abril, 

11 juny i 19 de setembre de 2019. 

 

- Pla d’ajust 2019 “Reordenació del sector públic”, dades facilitades a la 

Intervenció General de la Generalitat, en data 5 de març i 9 d’abril. 

 

• Requeriments atesos de les agències de qualificació creditícia. 
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El 2019 es van fer dues sessions de presentació, amb la documentació i les preguntes 

requerides per les agències, relatives a: Informe de l’evolució de l’SPEF i la seua 

reestructuració; pressupost; transferències corrents; deute financer; assumpció de deute per 

GV; resultats d’explotació, financers i d’exercici de les empreses públiques, i capacitat i 

necessitat de finançament. 

 

- Sessió de presentació per a Fitch, el 28 de març. 

- Sessió de presentació per a Standard and Poor’s, el 7 de maig. 

 

• Requeriments atesos d’altres àmbits del Consell. 

 
 

- F. CDL: suport tècnic Conselleria Cultura extinció definitiva 

(27/05/2019). 

- CVMC i SAMC: informe a la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic 

i Finançament sobre la situació de devolució subvenciones i situació patrimonial 

(28/06/2019). 

- F. TAL: nota a la DG de Pressupostos sobre la situació patrimonial 

(17/07/19). 

- RTVV, SA, en liquidació: escrit a la Sotssecretaria d’Hisenda sobre 

gestió d’actius i passius cedits a la Generalitat en procés de liquidació, 

juntament amb un esquema dels béns i drets resultants (22/07/19). 

- F. LLUM IMATGES: suport tècnic Conselleria Cultura extinció definitiva 

(27/05/2019). 

- SPTCV: observacions, en relació amb la modificació del seu objecte 

social, amb motiu de l’adscripció a la Conselleria d’Innovació (3/10/2019). 

- CVMC i SAMC: informe a la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic 

i Finançament sobre els límits de les despeses de personal (12/12/2019). 

- FIRA VALÈNCIA i IFA: treballs diversos al llarg de 2019 relacionats amb 

procés de reestructuració (Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i 

Finançament). 

 

Programa 612.40 “Control intern i comptabilitat”   

 

Execució: 106,31 %.  

 

PROGRAMA 61240 CONTROL INTERN I COMPTABILITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Control intern per a garantir una adequada actuació econòmica 
del Sector Públic. 

112,62 

OBJECTIU 1.2 Direcció i gestió de la comptabilitat pública. 100,00 
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Objectiu 1.1 Control intern per a garantir una adequada actuació econòmica del sector públic. 

 
El grau de compliment dels objectius proposats en matèria de control intern ha sigut 

altament satisfactori.  

 

En l’exercici de les funcions que atribueixen a la intervenció general, en matèria de 

control financer i auditories, els articles 108 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, del 

Consell, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, s’han dut a terme, 

en la majoria dels indicadors, més controls i informes dels previstos inicialment, per a 

comprovar, així, la situació i el funcionament de diferents òrgans en l’aspecte 

economicofinancer, el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i que la seua 

gestió s’ajusta als principis de bona gestió financera i al compliment de l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària, equilibri financer i deute públic. 

 

D’altra banda, en ús de les facultats relatives a la funció interventora previstes en els 

articles 97 i següents de la llei esmentada, s’han emés diferents actes i informes de fiscalització 

prèvia corresponents als diferents expedients que han sigut remesos a les diferents 

intervencions delegades pels òrgans gestors, en què s’han complit els objectius establits. 

 

En matèria de comprovació material de la inversió, d’acord amb el que es preveu en 

el Decret 137/2012, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es regula la intervenció de la 

inversió de fons públics, s’ha concorregut a diferents actes formals de recepció d’obres, 

subministraments i serveis, per a garantir la real i efectiva aplicació dels fons públics a la 

finalitat per a la qual van ser destinats, en què s’ha complit, pràcticament, l’objectiu establit. 

 

D’altra banda, l’article 96 de l’esmentada Llei 1/2015 va establir, per primera vegada 

i de manera expressa, que corresponia a la Intervenció General de la Generalitat, per mitjà de 

la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions, l’elaboració i el 

seguiment de l’execució dels plans anuals de control financer de subvencions i d’auditories de 

fons comunitaris. Una vegada esmenades les deficiències posades de manifest en el nostre 

informe d’1 de març de 2018, relatiu a la memòria explicativa d’execució d’indicadors de 

l’exercici 2017, s’han pogut dur a terme les funcions exposades en les condicions exigides per 

la normativa nacional i comunitària de vigent aplicació, i s’ha superat la previsió inicial de 

controls. 

 

Finalment, s’han emés els informes, preceptius i no preceptius, en relació amb els 

projectes normatius que s’han sotmés a fiscalització de la Intervenció General. 

 

 

Objectiu 1.2 Direcció i gestió de la comptabilitat pública.  

 

En matèria de comptabilitat pública s’han complit la totalitat dels objectius establits. 
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Així, en l’exercici de les facultats que atribueix a la Intervenció General el títol VII de 

la Llei 1/2015, de 6 de febrer, del Consell, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i 

de subvencions, i d’acord amb el que s’estableix en l’Ordre de 12 de desembre de 1994, de la 

Conselleria d’Economia i Hisenda, sobre gestió i registre comptable de les operacions 

d’administració i execució del pressupost de la Generalitat Valenciana, s’han registrat les 

operacions comptables dels diferents capítols d’ingressos i de despeses de l’Administració del 

Consell i altres entitats sotmeses al sistema d’informació comptable de la Generalitat. 

 

D’altra banda, complint el que es disposa en l’article 130 de la llei esmentada, s’ha 

elaborat el compte general de l’exercici 2017, amb el contingut previst en l’article 135 

d’aquesta norma. 

 

Finalment, en el marc de les normes que regulen l’estabilitat pressupostària i la 

sostenibilitat financera de les administracions públiques, s’han elaborat diferents informes 

sobre estadística comptable i sobre l’activitat econòmica, financera i pressupostària de la 

Generalitat. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 

100 %. 

 

Programa 612.20 “Tresor de la Generalitat”  

 

Execució: 96,44 %  

PROGRAMA 61220 TRESOR DE LA GENERALITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Optimització de la gestió i organització de la funció de Tresoreria. 96,44 

 

 

Objectiu 1.1 Optimització de la gestió i organització de la funció de tresoreria. 

 

Indicador 1 i 2 PMP de pagaments a proveïdors i subvencions.  

 

L’índex PMP (període mitjà de pagament) està afectat per diversos factors, alguns dels 

quals són aliens a la gestió de la Tresoreria. A més de les disponibilitats del Fons de Liquiditat 

Autonòmic (FLA), hi influeix notablement la celeritat dels centres gestors en la tramitació dels 

pagaments des del moment d’acceptació de les factures fins a la comptabilització de les 

propostes de pagament corresponents. 
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En l’exercici 2018, el Ministeri d’Hisenda va canviar la metodologia per al càlcul del 

PMP, i va establir nous criteris (només factures RUF) i va fixar l’inici del còmput de dies PMP 

en el moment d’acceptació de les factures en RUF. Aquest canvi de criteri va suposar un 

increment notable en els valors obtinguts del PMP. 

 

Durant l’exercici de 2019 s’ha produït una reducció gradual del període mitjà de 

pagament als proveïdors de la Generalitat. La primera mesura adoptada per a la consecució 

d’aquest objectiu va consistir en la revisió i millora de les instruccions dictades en 2018, perquè 

els centres gestors agiliten els terminis de tramitació d’expedients relacionats amb el 

lliurament de béns i prestació de serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat. Aquesta 

mesura, juntament amb un canvi normatiu en la fiscalització dels expedients de rescabalament 

per enriquiment injust, ha permés reduir el PMP al nivell indicat el desembre de 2019, per 

davall de trenta dies. 

 

 

Programa 612.50 “Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines”  

 

Execució: 95,20 %  

 

PROGRAMA 61250 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT I 

ADMINISTRACIÓ DE NÒMINES 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assegurar una *optima gestió dels recursos públics de la 
Generalitat, en el marc de les competències recollides en l'Estatut. 

116,15 

OBJECTIU 1.2 
Assegurar el compliment dels objectius d'estabilitat i sostenibilitat 
financera. 

106,67 

OBJECTIU 1.3 
Assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes en els pressupostos de la Generalitat. 

99,43 

OBJECTIU 2.1 
Supervisió i control de les despeses de personal, garantint el 
compliment de la normativa vigent en la matèria i l'adequada 
execució dels crèdits pressupostaris destinats al capítol I. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Garantir una òptima assignació dels recursos humans, que permeta 
una gestió eficient de les polítiques públiques i l'eficàcia en la 
prestació dels serveis públics. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 

Garantir l'adequat cobrament de la nòmina del personal que ocupa 
llocs de treball en l'Administració de la Generalitat, d'acord amb els 
conceptes de retribució, cotització i retenció previstos per la 
legislació vigent i les seues quanties. 

100,00 

OBJECTIU 3.2 

Impuls i direcció de nous processos que contribuïsquen a simplificar 
i racionalitzar l'activitat administrativa i la gestió econòmica amb 
implicació en la nòmina i l'obligat pagament de les cotitzacions de 
previsió social. 

100,00 
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PROGRAMA 61250 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT I 

ADMINISTRACIÓ DE NÒMINES 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 

Supervisar l'activitat econòmica de les entitats del Sector Públic 
Instrumental a fi de garantir els objectius d'estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera, transparència en la gestió i 
eficiència en l'assignació dels recursos públics. 

100,00 

OBJECTIU 4.2 

Control de les despeses de personal de les entitats que integren el 
sector públic instrumental de la Generalitat per a garantir el 
compliment de la normativa vigent en aquesta matèria i 
d'estabilitat pressupostària. 

100,00 

OBJECTIU 5.1 

Seguiment i avaluació de les polítiques de despesa, proposant les 
mesures tendents a la correcció de desequilibris en el compliment 
dels objectius, així com, en el seu cas, a la reassignació de recursos 
que permeten una optimització de la despesa pública. 

100,00 

OBJECTIU 5.2 

Seguiment de l'evolució i execució dels ingressos reflectits en els 
Pressupostos i l'elaboració dels estudis i propostes precisos per a 
l'adequat control d'aquests ingressos, dins de les directrius 
marcades pel Consell. 

25,00 

 

 

Programa 611.10 “Direcció i serveis generals” 

 

Execució: 92,19 % 

PROGRAMA 61110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 Activitat de la Central de Compres 91,22 

OBJECTIU 3.1 Contractació electrònica 76,92 

OBJECTIU 4.1 Racionalització de la contractació 85,00 

OBJECTIU 7.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 
públiques de la Conselleria 

100,00 

OBJECTIU 7.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 100,00 

OBJECTIU 7.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge 
no sexista i inclusiu, en els textos administratius 

100,00 

 

 

Objectiu 2.1 Activitat de la Central de Compres.  

 

Quant a l’activitat de la Central de Compres durant 2019 s’ha gestionat la contractació 

centralitzada de deu serveis i subministraments declarats d’adquisició centralitzada, la gestió 

de les pròrrogues dels vigents, així com la gestió de la preparació dels acords marc previstos. 
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Tot això ha portat al fet que l’activitat generada en relació amb el control de la contractació 

derivada, l’assistència tècnica en matèria de contractació centralitzada a entitats vinculades i 

altres accions quant al seguiment de la contractació basada s’ha incrementat, així com el 

desenvolupament de la contractació electrònica. 

 

D’altra banda, en relació amb les adhesions a la Central de Compres, si bé la 

incorporació de noves entitats ha sigut més baixa respecte al 2018, any en què hi va haver el 

nombre més alt d’adhesions, s’ha intensificat la gestió i assistència a aquestes entitats. 

 

 

En relació amb els objectius comuns per a la incorporació de la perspectiva de gènere 

en les polítiques públiques de la Generalitat (7.1, 7.2, i 7.3), la Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic ha dut a terme les següents actuacions: 

 

 

Objectiu 7.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Conselleria.  

 

 

Indicador 1. Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, beques, etc. que 

inclouen clàusules d’igualtat de gènere, sobre el total de bases reguladores. 

 

En l’Ordre 7/2017, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 

beques de pràctiques professionals en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, es preveu el 

reconeixement de víctima de violència de gènere com a criteri de desempat. No obstant això, 

s’està estudiant la possibilitat d’introduir en la normativa de beques futura alguna clàusula de 

caràcter social que fomente la perspectiva de gènere. 

 

 

Objectiu 7.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació.  

 

Indicador 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. 

 

Indicador 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. 

 

Les disposicions sobre contractació administrativa que conté la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic obliguen a introduir clàusules socials en la 

contractació que permeten exigir el compliment de mesures que fomenten la igualtat a les 

empreses, tant en fase de valoració com en fase d’execució dels contractes.  
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Amb aquest objectiu, en la totalitat dels plecs de contractació es preveu l’existència de 

plans d’igualtat en les empreses com a criteri de desempat; a més, en tots els contractes es 

preveuen criteris de priorització de les clàusules d’igualtat. 

 

 

Objectiu 7.3 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu, 

en els textos administratius. 

 

Sota la supervisió i assessorament de la Unitat d’Igualtat s’ha dut a terme un esforç 

important per a impulsar l’ús d’un llenguatge no sexista i inclusiu en la totalitat dels textos 

administratius de la Conselleria. S’han supervisat els textos normatius que s’hi han remés i 

s’han fet les indicacions pertinents als diferents centres gestors perquè en prenguen 

coneixement i es posen en pràctica en tots els escrits. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

 

 

Programa 611.40 “Finançament autonòmic”  

 

Execució: 77,50 %  

 

PROGRAMA 61140 FINANÇAMENT AUTONÒMIC   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Generar i aprofundir en els coneixements del finançament 
autonòmic, hisendes territorials i hisenda pública. 

187,50 

OBJECTIU 1.2 
Contribuir a una gestió economicofinancera més eficaç i coordinada 
a través de la col·laboració i coordinació amb altres òrgans i entitats 
de la Generalitat. 

0,00 

OBJECTIU 1.3 
Promoure en l'àmbit de la Generalitat una cultura de l'eficiència i 
del màxim aprofitament dels recursos a través de propostes de 
formació i divulgació de coneixements en la matèria. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Prestar el suport tècnic necessari a l'equip directiu de la Conselleria 
en la negociació del model de finançament de les CC.AA de règim 
comú, en la valoració de resultats i en el seu seguiment. 

0,00 

OBJECTIU 3.1 
Elaborar la proposta i la certificació de les inversions finançades pel 
Fons de Compensació Interterritorial. 

100,00 

 

 

En el programa 611.40, es van plantejar els indicadors que s’assenyalen a continuació, 

tenint en compte els objectius del programa i sota determinades premisses, una de les quals 

va ser suposar la continuació de les negociacions del nou model de finançament autonòmic. 

Les observacions que s’han de fer en relació amb l’execució del programa esmentat són les 

següents: 
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Objectiu 1.1 Generar i aprofundir en els coneixements del finançament autonòmic, hisendes 

territorials i hisenda pública. 

 

S’ha fet una labor de suport tècnic generant informes tècnics a partir de la informació 

i el tractament de la informació tant interna com externa, articulada en una base de dades 

pròpies. En total s’han elaborat nou informes, el triple dels previstos (indicador 1).  A més, 

mitjançant la convocatòria de 9 de maig de 2019, s’ha concedit finançament a tres grups 

d’investigació pública dels quatre previstos. 

 

 

 

 

Objectiu 1.2 Contribuir a una gestió economicofinancera més eficaç i coordinada per mitjà de 

la col·laboració i coordinació amb altres òrgans i entitats de la Generalitat. 

 

En relació amb l’objectiu 1.2, des de la Subdirecció General s’han mantingut reunions 

de treball i intercanvi d’informació amb les conselleries de Sanitat i Igualtat des de 2017. 

 

 

Objectiu 1.3 Promoure en l’àmbit de la Generalitat una cultura de l’eficiència i del màxim 

aprofitament dels recursos per mitjà de propostes de formació i divulgació de coneixements 

en la matèria. 

 

En relació amb l’indicador 1 s’han fet dues accions formatives. En primer lloc, des de 

la Subdirecció General es va proposar a l’IVAP i es va coordinar la segona edició del curs de 

formació especialitzada en regles fiscals. Així mateix, es va organitzar en col·laboració amb 

l’IVIE el seminari “Finançament autonòmic i sostenibilitat financera”, que es va celebrar en 

quatre jornades entre octubre i novembre. 

 

 

Objectiu 2.1 Prestar el suport tècnic necessari a l’equip directiu de la Conselleria en la 

negociació del model de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, en la 

valoració de resultats i en el seguiment. 

 

Els indicadors plantejats per a l’objectiu 2.1 han quedat al 0 % d’execució, no perquè 

no s’haja treballat en aquesta àrea, sinó perquè es van plantejar sota la premissa que les 

negociacions del model es reactivarien en 2019. Part del treball fet en aquesta àrea ha quedat 

reflectit en l’objectiu 1.1.  
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Objectiu 3.1 Elaborar la proposta i la certificació de les inversions finançades pel Fons de 

Compensació Interterritorial. 

 

En relació amb la gestió dels Fons de Compensació Interterritorial, com anys anteriors, 

l’indicador de l’objectiu 3.1, relatiu a les certificacions fetes, ha assolit el 100 % de compliment. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria d’Hisenda i 

Model Econòmic mostra que es van assolir els objectius, de mitjana, en un 162,50 %, d’acord 

amb el que es preveia. 

 

No obstant això, el grau d’execució dels programes presenta una elevada disparitat 

derivada, principalment, d’aquells programes pressupostaris que presenten percentatges 

d’execució fora dels valors que es podrien considerar normals.   

 

En qualsevol cas, l’execució per programes mostra que el 75 % d’aquests finalitzen 

l’exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveia. El percentatge 

restant correspon a aquells programes que arriben als seus objectius entre el 80 % i el 100 % 

(18,75 %) i en un percentatge inferior al 80 % (6,25 %).  

 

 

 

 

 

6,25 %

18,75 %

75,00 %

Programes pressupostaris amb un grau

d'execució inferior al 80%

Programes pressupostaris amb un grau

d'execució comprés entre el 80% i el

100%

Programes pressupostaris amb un grau

d'execució igual o superior al 100%
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Quant a l’anàlisi per centres gestors, la Direcció General de Tecnologies de la 

Informació i les Comunicacions (217,93 %), la Direcció General Fons Europeus (133,82 %), 

l’Institut Valencià de Finances (366,49 %), la Direcció General de Tributs i Joc (156,84 %), la 

Direcció General del Sector Públic i Patrimoni (175,76 %) i la Intervenció General (106,31 %) 

superen  el 100 % dels objectius dels seus programes. La resta de departaments gestors se 

situen en percentatges d’execució per davall de les previsions inicials, però per damunt del 90 

% hi ha la Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera 

(97,94 %), la Secretaria Autonòmica d’Hisenda (96,44 %), la Direcció General de Pressupostos 

(95,20 %) i la Sotssecretaria (92,19 %), tal com es pot observar en el següent gràfic. 
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN L'EXERCICI 2019 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia, 

Interior i Administració Pública, segons els seus indicadors en data 31 de desembre de 2019, 

mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 

114,86% sobre els valors previstos. 

 

No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, sinó 

que el grau de consecució d’aquests varia: entre el 169,17% del programa 112.70, Reformes 

democràtiques i accés a la justícia, i el programa 121.40, Funció pública, amb un percentatge 

d'execució del 77,77%.  

 

Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar 

en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100% o 

superior. En aquest grup es troben els següents programes: el programa 112.70, Reformes 

democràtiques i accés a la justícia, amb un percentatge d'execució del 169,17%; el programa 

141.20, Direcció i serveis generals, amb un percentatge d'execució del 167,06%; i el programa 

121.30, Formació i estudis, amb una execució del 122,98%.  

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 

80% i el 100%. En aquest grup es troba el programa 462.60, Processos electorals i consultes 

populars, amb un percentatge d'execució del 92,92%; el programa 141.10, Administració de 

justícia, amb un percentatge d'execució del 89,97%; i el programa 221.30, Agència Valenciana 

de Seguretat i Resposta a les Emergències, amb un percentatge d'execució del 84,12%. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80%. En 

aquest grup s'inclou el programa 121.40, Funció pública, amb un percentatge d'execució del 

77,77%. 

 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, 

segons el grau d'execució dels indicadors en data 31 de desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius en un 100% i per 

damunt del que es preveia 

 

 

Programa 112.70, Reformes democràtiques i accés a la justícia  

 

Execució: 169,17%. 

 

PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A 

LA JUSTÍCIA OBJECTIUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Determinar indicadors per a avaluar  la qualitat democràtica a la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Determinar els factors concrets que incideixen en l'incompliment 
o en la falta d'una aplicació plena i efectiva dels diferents drets i 
llibertats. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Plantejar la posada en pràctica de possibles solucions per a 
contribuir a la conformació d'un sistema de drets i llibertats 
plenament realitzables. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 
Promocionar i fomentar actuacions en matèria de drets humans i 
llibertats públiques. 

100,00 

OBJECTIU 2.4 
Promoure accions formatives amb altres institucions, 
relacionades amb els drets humans i les llibertats públiques. 

150,00 

OBJECTIU 2.5 
Difondre investigacions en matèria de drets humans i llibertats 
públiques. 

95,00 

OBJECTIU 3.1 
Realitzar les actuacions d'identificació i localització de víctimes de 
la Guerra Civil i la dictadura 

200,00 

OBJECTIU 3.2 

Fomentar l'adopció de quantes mesures multidisciplinàries siguen 
factibles per a propiciar la recuperació de la memòria democràtica 
valenciana, i prestar especial atenció a l'experiència específica de 
les dones. 

65,67 

OBJECTIU 3.3 
Desenvolupar actuacions vinculades amb la memòria democràtica 
valenciana. 

102,50 

OBJECTIU 3.4 
Promoure l'homenatge i el reconeixement a les víctimes de la 
Guerra Civil i la dictadura. 

100,00 

167,06%

92,92%

89,97%

169,17%

122,98%

77,77%

84,12%

0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 120,00 % 140,00 % 160,00 % 180,00 %

141.20. Direcció i  serveis generals 

462.60. Processos electorals i  consultes populars 

141.10. Administració de justícia

112.70. Reformes democràtiques i accés a  la justícia

121.30. Formació i  estudis

121.40. Funció pública

221.30. Agència Valenciana de Seguretat i  Resposta a  les Emergències



136 

 

PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A 

LA JUSTÍCIA OBJECTIUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 
Mantindre la col·laboració amb les corporacions de dret públic 
representatives dels gestors administratius a la Comunitat 
Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 4.2 
Dur a terme totes les actuacions necessàries per a procedir a la 
corresponent convocatòria de les proves per a l'obtenció del títol 
de gestor administratiu. 

100,00 

OBJECTIU 4.3 
Gestionar el registre de títols de gestor administratiu de la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 5.1 
Avaluar i modificar, en el seu cas, la normativa de la Comunitat 
Valenciana en matèria de justícia gratuïta 

127,78 

OBJECTIU 5.2 

Assegurar la prestació d'assistència jurídica gratuïta 
especialitzada, especialment en matèria de violència de gènere, 
menors, estrangeria i situacions d'especial vulnerabilitat, entre 
altres 

354,64 

OBJECTIU 5.3 Gestionar les comissions de justícia gratuïta 128,06 

OBJECTIU 5.4 
Simplificar el procediment de reconeixement del dret a 
l'assistència gratuïta, reduint càrregues administratives 
redundants o innecessàries i compartint recursos i informació 

150,00 

OBJECTIU 5.5 
Implantar l'administració electrònica en els procediments de 
reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta 

283,33 

OBJECTIU 5.6 
Finançar la prestació del servei públic d'assistència jurídica 
gratuïta 

113,46 

OBJECTIU 6.1 
Realitzar el pla d'actuació per a fomentar la mediació a la 
Comunitat Valenciana 

100,00 

OBJECTIU 6.2 
Dissenyar, executar i impulsar polítiques públiques per al foment 
de la mediació 

100,00 

OBJECTIU 6.3 Posar en marxa el Centre de Mediació a la Comunitat Valenciana 100,00 

OBJECTIU 6.4 
Fomentar i donar a conéixer la mediació a la ciutadania i als 
professionals 

111,11 

OBJECTIU 6.5 
Fer accessible la mediació a la ciutadania i incrementar la qualitat 
de l'oferta de serveis de mediació 

78,00 

OBJECTIU 6.6 
Donar a conéixer el procediment per a accedir a la mediació a 
jutges/jutgesses, fiscals i lletrats/lletrades de l'administració de 
justícia 

100,00 

OBJECTIU 6.7 
Afavorir el desenvolupament d'instruments i processos destinats 
a promoure i fer  possible la mediació 

100,00 

OBJECTIU 6.8 Promoure la qualitat dels processos de mediació 100,00 

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, especialment, a 
les dones víctimes de violència de gènere i a persones en situació 
d'especial vulnerabilitat, mitjançant un servei 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) 

1.170,82 

OBJECTIU 7.2 
Realitzar actuacions de justícia restaurativa a través de la Xarxa 
d'Oficines de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes del Delicte 

0,00 
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PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A 

LA JUSTÍCIA OBJECTIUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 7.3 
Elaborar protocols d'actuació que incloguen seccions 
o  programes d'assistència especialitzada 

166,67 

OBJECTIU 7.4 
Establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb diferents 
òrgans o entitats competents i amb xarxes públiques i privades 
que assisteixen les víctimes 

100,00 

OBJECTIU 7.5 
Promoure accions formatives relacionades amb l'assistència a les 
víctimes del delicte 

733,33 

OBJECTIU 8.1 Reconéixer i fer costat a les víctimes del terrorisme 52,38 

 

 

En els objectius inclosos en el programa assenyalat, l'execució ha sigut del 100% en 

la majoria d'aquests, amb les excepcions següents:   

 

 

Objectiu 2.4. Promoure accions formatives amb altres institucions, relacionades amb els drets 

humans i llibertats públiques 

 

S'ha superat la previsió inicial de 6 cursos, pel fet que se n’han promogut 9 amb altres 

institucions (Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i Càtedra de Memòria Democràtica 

Valenciana). 

 

 

Objectiu 2.5. Difondre investigacions en matèria de drets humans i llibertats públiques. 

 

En relació amb aquest objectiu, es considera que s'ha executat al 95%, atés que quant 

a l'indicador 1 (publicació revista Drets), s'ha aconseguit el 100% d'execució, ja que s’ha 

publicat el següent número d'aquesta revista. Quant a l'indicador 2 (publicació de 

monogràfics), s'ha entregat un treball perquè fora publicat, si bé aquesta publicació encara no 

s’ha portat a efecte perquè cal introduir correccions en el text remés. Per això es considera 

que aquest indicador s'hauria executat al 90%. 

 

 

Objectiu 3.1. Realitzar les actuacions d'identificació i localització de víctimes de la Guerra Civil 

i la dictadura. 

 

Respecte a aquest objectiu, cal tindre en compte que el Decret 105/2019, de 5 de 

juliol, del Consell, ha atribuït a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i 

Qualitat Democràtica (article 163 i concordants) les competències en matèria de “memòria 

democràtica”. Es considera que s'ha executat al 200% 
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En relació amb els indicadors 1 (mapa de fosses) i 2 (exhumació i identificació), es van 

superar els valors mínims marcats (1 estudi i 1 actuació, respectivament), pel fet de realitzar-

se els estudis i actuacions necessaris per a la tramitació d'un contracte major de serveis 

d'indagació i investigació, localització, delimitació, exhumació i estudi antropològic de víctimes 

de la Guerra Civil i la dictadura franquista en una sèrie de fosses de la Comunitat Valenciana 

(lots de les províncies d'Alacant, Castelló i València). També, per a l'inici de la tramitació d'un 

encàrrec (article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic) a la 

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana 

(FISABIO) per a l'execució de treballs de recerca cientificotècnica (banc de dades d'ADN). I, 

igualment, l'inici de la tramitació d'una ordre de bases de subvencions destinades a actuacions 

sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura. 

 

 

Objectiu 3.2. Fomentar l'adopció de totes les mesures multidisciplinàries que siguen factibles 

per a propiciar la recuperació de la memòria democràtica valenciana, prestant especial atenció 

a l'experiència específica de les dones. 

 

Cal tindre en compte que el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, ha atribuït a 

la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica (article 163 i 

concordants) les competències en matèria de “memòria democràtica”. Es considera que s'ha 

executat al 65,67%. 

 

Indicador 2.  Tramitació de subvencions 

 

El nombre d'expedients tramitats va ser menor que l'estimat inicialment per no haver-

se efectuat una de les convocatòries previstes (universitats). I respecte de les altres dues 

convocatòries (ajuntaments i mancomunitats i associacions i entitats sense ànim de lucre), les 

sol·licituds presentades no van superar la previsió inicial d'expedients. Per això, el seu grau 

d'execució és del 64,67%. 

 

Indicador 3. Justificació de les subvencions 

 

No es pot quantificar, ja que, pel fet de transferir-se les competències en matèria de 

memòria històrica, com ja s'ha indicat, les dades relatives a la justificació consten en els arxius 

de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i aquesta 

Direcció General no en té constància. 

 

Objectiu 3.3. Desenvolupar actuacions vinculades amb la memòria democràtica valenciana. 

 

S'han superat tots els valors mínims marcats, a excepció de l'indicador 2 (comissions 

de memòria) per haver-se convocat i realitzat un total de 3 reunions i ser el valor mínim marcat 

4. El seu grau d'execució és del 102,50%. 
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Objectiu 5.1. Avaluar i modificar, si és el cas, la normativa de la Comunitat Valenciana en 

matèria de justícia gratuïta. 

 

En relació amb aquest objectiu, s'ha superat en l'execució el 100% (127,78%). 

 

Indicador 1. Anàlisi i estudi de la normativa a través de l'Observatori de justícia gratuïta 

 

Únicament s'ha realitzat un observatori de justícia gratuïta l'any 2019, preparatori de 

la revisió normativa en matèria de jurídica gratuïta, amb un compliment del 50% de l'indicador, 

ja que estaven previstos dos observatoris. A causa de les nombroses reunions dutes a terme 

amb els col·legis d'advocats i procuradors i altres parts interessades en la revisió normativa, 

es va considerar innecessària la convocatòria d'un segon observatori. 

 

Indicador 2. Propostes sobre revisió normativa autonòmica 

 

S'ha superat la previsió inicial perquè ha sigut necessari demanar més informes dels 

previstos inicialment en la tramitació del decret de modificació del Reglament d'assistència 

jurídica gratuïta. La seua execució és del 233,33%. 

 

 

Objectiu 5.2. Assegurar la prestació d'assistència jurídica gratuïta especialitzada, 

particularment en matèria de violència de gènere, menors, estrangeria i situacions d'especial 

vulnerabilitat, entre altres. 

 

En relació amb aquest objectiu, s'ha superat significativament el 100% en els tres 

indicadors. L'execució d'aquest objectiu és del 354,64%. 

 

Indicador 1. Accions formatives especialitzades 

 

Per part dels col·legis d'advocats s'han organitzat, amb càrrec al conveni amb el Consell 

Valencià de Col·legis d'Advocats per a la realització de cursos de formació, nombrosos cursos 

relacionats amb la justícia gratuïta i les matèries relacionades amb el torn d'ofici, atesa la gran 

demanda per part dels lletrats i lletrades. La seua execució arriba al 400%. 

 

Indicador 2 i Indicador 3 

 

Respecte als indicadors 2 (assistències totals) i 3 (assistències a dones), les sol·licituds 

presentades pels col·lectius de dones i dones víctimes de violència de gènere han sigut molt 

elevades. S'arriba al 345,53% i 318,40% d'execució, respectivament. 
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Objectiu 5.3. Gestionar les comissions de justícia gratuïta. 

 

Aquest objectiu igualment ha superat el 100% (128,06%). 

 

Indicador 1. Reunions del Consell Assessor d’Assistència Jurídica Gratuïta 

 

De les dues reunions amb el Consell Assessor de Justícia Gratuïta, només se n’ha 

realitzat una, de manera que s’ha deixat l'indicador amb una execució del 50%. 

 

Indicador 2. Unificació de criteris i homogeneïtzar procediments 

 

S'ha duplicat el nombre d'informes realitzats, dels 3 previstos a 6, a causa de les 

reunions dutes a terme amb els col·legis d'advocats i les comissions provincials d'assistència 

jurídica gratuïta, que han conclòs amb informes per a unificar criteris, detecció de problemes 

i solucions a aquests. El seu grau d'execució arriba al 200%. 

 

Indicador 3. Reunions de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta 

 

S'ha complit al 100%, ja que és el Decret 17/2017, pel qual s'aprova el Reglament 

d'assistència jurídica gratuïta, el que estableix la periodicitat en les reunions de les comissions 

provincials. 

 

Indicador 4. Tramitació d'expedients de reconeixement de justícia gratuïta 

 

L'alt percentatge d'execució (162,25%) és degut a un augment de sol·licituds de 

justícia gratuïta, potser a causa d'un augment de litigis. 

 

Indicador 5. Recursos i reclamacions  

 

Es preveien 5 recursos i reclamacions, i ha sigut àmpliament superat perquè hi ha 

1.400 impugnacions durant l'any 2019. La previsió inicial partia d'un concepte erroni: que les 

impugnacions que es presenten corresponen a les persones sol·licitants de justícia gratuïta, en 

el supòsit de denegació del benefici d'aquesta, mitjançant una resolució de la comissió 

d'assistència jurídica gratuïta, o en el supòsit de concedir-se per la resta de persones 

interessades. 

 

Tenint en compte que hi ha 162.252 expedients tramitats de justícia gratuïta, 

l'estimació de 5 recursos no s'adapta a la realitat o es va incórrer en un error a l’hora de fixar-

la, i per tant, no es té en compte. 

 

Aquest indicador ha sigut revisat per a les impugnacions de l'any 2020 previstes en els 

indicadors. 
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Objectiu 5.4. Simplificar el procediment de reconeixement del dret a l'assistència gratuïta, 

reduint càrregues administratives redundants o innecessàries i compartint recursos i 

informació. 

 

Aquest objectiu supera en execució el 100% (150%). 

 

Indicador 2. Elaboració de protocols i normalització procediments 

 

S'ha complit al 200%, perquè s'ha duplicat l'elaboració de protocols i normalització de 

procediments, de 4 a 8, per haver-se augmentat, també, el nombre de reunions amb els 

col·legis d'advocats. 

 

 

Objectiu 5.5. Implantar l'Administració electrònica en els procediments de reconeixement del 

dret a l'assistència jurídica gratuïta. 

 

En relació amb aquest objectiu, se supera en execució el 100% en tots els indicadors, 

a causa de la necessitat d'adaptar l'aplicació informàtica a les noves necessitats i exigències 

de la normativa i implementar l'Administració electrònica. L'execució global d'aquest objectiu 

és del 283,33%. 

 

Indicador 1. Reunions amb la DGTIC 

 

S'han duplicat les reunions amb la DGTIC, que passen de 5 a 10.  

 

Indicador 2. Seguiment, posada en marxa de la carpeta ciutadana 

 

S'han realitzat més informes per a gestionar la posada en marxa de la carpeta 

ciutadana, que pugen dels 2 previstos a 3. Execució del 150%. 

 

Indicador 3. Implementació del procediment electrònic. 

 

Ha augmentat de manera significativa, ja que s'han realitzat múltiples actuacions 

relacionades amb la implementació del procediment electrònic, una de les prioritats de la 

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, juntament amb els col·legis 

d'advocats, per a aconseguir l'eliminació dels expedients en paper. Execució del 500%. 

 

 

Objectiu 5.6. Finançar la prestació del servei públic d'assistència jurídica gratuïta. 

 

Aquest objectiu supera el 100% en dos dels tres indicadors. L'execució global és del 

113,46%. 
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Indicador 1. Convenis amb CV col·legis d'advocats i CV col·legis de procuradors 

 

S'han tramitat 2 convenis per a la concessió i gestió de les subvencions a les 

indemnitzacions de les actuacions corresponents a advocats i advocades i procuradors i 

procuradores. El grau d'execució d'aquest indicador és del 100%. 

 

Indicador 2. Certificat per a la tramitació del pagament de subvencions 

 

S'han tramitat més certificats dels establits en la normativa per a l'exercici 

pressupostari 2019 (un per cada bimestre per a advocats i advocades i procuradors i 

procuradores) a causa de la devolució d'ajustaments que no van ser justificats correctament, 

i no se’n va certificar el pagament fins a la presentació de la documentació necessària. El grau 

d'execució d'aquest indicador és del 125%. 

 

Indicador 3. Comprovació de la justificació de les subvencions 

 

També en supera el nombre previst, perquè s'han realitzat més actuacions de les 

previstes inicialment per a comprovar la justificació de la subvenció. El grau d'execució 

d'aquest indicador és del 115,38%. 

 

 

Objectiu 6.4. Fomentar i donar a conéixer la mediació a la ciutadania i al personal professional. 

 

El grau d'execució d'aquest objectiu és del 111,11%, atés l'augment dels cursos de 

formació, jornades i seminaris realitzats, ja comentat anteriorment. 

 

 

Objectiu 6.5. Fer accessible la mediació a la ciutadania i incrementar la qualitat de l'oferta de 

serveis de mediació. 

 

Pel que fa a l'excepció del compliment del 100% assenyalat, en relació amb aquest 

objectiu es considera que l'execució del 78% es deu al fet que, després de l'aprovació i 

publicació de l’esmentada Llei 24/2018, es va plantejar una discrepància competencial entre 

l'Estat i la Generalitat. En data 25 de setembre de 2019, es va publicar en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana número 8642 l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació 

Administració General de l'Estat-Generalitat, per la qual es resolien les controvèrsies 

esmentades.  

 

Fins a la resolució d'aquesta controvèrsia no va poder gestionar-se l'Ordre 9/2019, de 

7 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula 

la concessió directa de subvencions a les persones físiques mediadores de la Comunitat 

Valenciana per a la mediació intrajudicial. L'ordre es va concebre com un projecte pilot, tenint 

en compte que en aquest camp mancaven experiència i antecedents. Totes aquestes 
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circumstàncies, unides a la data límit exigida per la normativa pressupostària per a la concessió 

i pagament de la subvenció, van motivar que l'àmbit temporal subvencionable se cenyira a 

procediments de mediació intrajudicial iniciats i finalitzats en el període que hi ha entre l'1 de 

juny i el 15 d'octubre de 2019, sempre que alguna de les parts tinguera reconegut el benefici 

de justícia gratuïta. El resultat de tot això ha suposat que en l'indicador 2 es presentaren un 

total de 28 sol·licituds de subvenció que es corresponen amb 36 procediments de mediació 

intrajudicial, cosa que representa l'execució del 56%. 

 

 

Objectiu 7.1. Prestar assistència a les víctimes, a les persones que fan de testimonis i a 

qualsevol altra persona en situació de risc com a conseqüència del seu contacte circumstancial 

amb el delicte, i, especialment, a les dones víctimes de violència de gènere i a persones en 

situació d'especial vulnerabilitat, mitjançant un servei 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). 

 

Els objectius d'execució previstos en matèria d'assistència a les víctimes del delicte 

s'han complit àmpliament en tots els indicadors. Això té a veure amb l'increment de personal 

tècnic en la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte, així com 

amb el nombre més gran d'oficines, cosa que ha possibilitat la proximitat del servei a la 

ciutadania. Així, s'ha aconseguit un grau de compliment de l'indicador 1, assistències, del 

262,40%; un 295,46% en el cas d'assistències a víctimes de violència de gènere (indicador 2) 

i un valor de 2.954,6% en el cas de víctimes amb assistència especialitzada per causa de la 

seua vulnerabilitat (indicador 3).  

 

L'execució global de l'objectiu 7.1 és del 1.170,82%. 

 

El nombre d'assistència especialitzada a víctimes especialment vulnerables coincideix 

amb el d'assistència a víctimes de violència de gènere, atés que aquestes últimes 

constitueixen, de manera inqüestionable, un col·lectiu amb especials dificultats i vulnerabilitat, 

cosa que ens ha espentat a dissenyar un protocol d'atenció especialitzat. 

 

 

Objectiu 7.2. Realitzar actuacions de justícia restaurativa a través de la Xarxa d'Oficines de la 

Generalitat d'Atenció a les Víctimes del Delicte. 

 

Respecte a aquest objectiu, el Decret 165/2016, de 4 de novembre, del Consell, pel 

qual es crea i regula la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del 

Delicte, estableix en l’article 11 que podran realitzar les següents actuacions: 

 

a) Assistència a la víctima en les diferents mesures de justícia restaurativa durant les 

diferents fases del procés. 
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b) Realitzar actuacions de suport als serveis de mediació extrajudicial. 

 

Atés que durant 2019 des de la Direcció General es va procedir a la redacció i publicació 

de l'Ordre 9/2019, de 7 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, 

per la qual es regula la concessió directa de subvencions a les persones físiques mediadores 

de la Comunitat Valenciana per a la mediació intrajudicial, s'ha considerat que el personal de 

les OAVDs no ha de realitzar actuacions de justícia restaurativa directament, ja que es disposa 

d'un procediment específic per a facilitar que professionals qualificats puguen realitzar aquests 

processos. Per això, el grau d'execució d'aquest objectiu 7.2 és del 0%. 

 

 

Objectiu 7.3. Elaborar protocols d'actuació que incloguen seccions o programes d'assistència 

especialitzada. 

 

S'han elaborat 5 protocols especialitzats d'assistència a víctimes especialment 

vulnerables, que durant 2019 van ser finalitzats i revisats. Per això, en aquest cas, s'ha complit 

tant l'objectiu com l'indicador corresponent. Consegüentment, el compliment de l'objectiu 

arriba a un valor del 166,67% 

 

 

Objectiu 7.5. Promoure accions formatives relacionades amb l'assistència a les víctimes del 

delicte. 

 

Atesa l'especial rellevància que les actuacions del personal tècnic de les OAVDs tenen 

en el desenvolupament del procés judicial i en el benestar de les víctimes, aquesta Direcció 

General considera imprescindible la inversió en formació especialitzada per al personal tècnic. 

Així, el total d'accions formatives planificades i realitzades durant 2019 ha pujat a 22, superant 

amb escreix la previsió efectuada en el seu moment. Consegüentment, el grau de compliment 

de l'objectiu se situa en el 733,33%. 

 

 

Objectiu 8.1. Reconéixer les víctimes del terrorisme i donar-los suport. 

 

Indicador 1. Subvenció a entitats representatives de víctimes del terrorisme 

 

En el moment de definir els indicadors, aquesta direcció general tenia la intenció de 

convertir les actuals subvencions nominatives a entitats representatives de víctimes del 

terrorisme en una convocatòria de subvenció que requeria la prèvia publicació de les bases. A 

causa de diferents motius, no es va arribar a redactar l'ordre de bases ni la convocatòria, i per 

això els indicadors no reflecteixen l'activitat realitzada. L'indicador té, per tant, una execució 

del 0%. 
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Indicador 2. Subvencions 

 

Correspon al nombre d'expedients d'indemnització a víctimes del terrorisme, que en 

2019 n’han sigut 5, superant el valor preestablit, amb un valor d'execució del 166,67%. El 

compliment d'aquest indicador, a causa de la naturalesa del seu contingut, depén directament 

de les possibles sol·licituds cursades per les víctimes d'actes terroristes, i, per tant, resulta 

difícilment predictible. 

 

Indicador 3. Tramitació de les subvencions 

 

 En aquest cas és el nombre de subvencions nominatives, que durant 2019 puja a 8. 

I, per tant, el compliment de l'indicador se situa en un 53,33%. 

 

Indicador 4. Justificació de les subvencions 

 

Durant l'exercici 2019 puja a 7, ja que una de les entitats va renunciar a l'execució de 

les activitats establides en el conveni, de manera que va quedar el percentatge de compliment 

de l'indicador en un 46,67%. 

 

Indicador 5. Concessió de distincions a les víctimes del terrorisme 

Indicador 6. Elaboració i tramitació del decret de concessió de distincions a les víctimes del 

terrorisme 

 

 Per diverses causes, no es va arribar a tramitar el decret de concessió de distincions 

a les víctimes del terrorisme; per això, consegüentment, no es va concedir cap distinció i el 

seu grau d'execució és del 0%. 

 

Indicador 7. Secretariat de la Comissió de Coordinació i Seguiment d'Ajudes a Víctimes del 

Terrorisme. 

 

En l'exercici 2019 la Direcció General va exercir la Secretaria de la Comissió de 

Coordinació i Seguiment d'Ajudes a Víctimes del terrorisme i, per això, el grau de compliment 

d'aquest indicador se situa en el 100%.  
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Programa 141.20, Direcció i serveis generals  

 

Execució: 167,06%  

 

PROGRAMA 14120 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assistència i assessorament als òrgans directius de la Conselleria 
i serveis territorials d'aquesta 

222,89 

OBJECTIU 1.2 
Gestió, racionalització i modernització dels procediments 
administratius 

245,76 

OBJECTIU 1.6 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la Conselleria 

116,67 

OBJECTIU 1.7 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 100,00 

OBJECTIU 1.8 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius 

150,00 

 

 

Els objectius i indicadors fixats en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2019 

es van fixar tenint en compte les competències i funcions que tenia la Conselleria de Justícia, 

Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques en la legislatura anterior.  

 

No obstant això, amb el Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, 

s'assignen a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública les competències en 

matèria de justícia, reformes democràtiques, i gestió de les competències en matèria de 

consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, així 

com les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la Unitat del Cos Nacional 

de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, extinció d'incendis i gestió de les competències 

en matèria de situacions d'emergència, i, així mateix, les competències en matèria de funció 

pública. I mitjançant el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix 

l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, es 

determinen en els articles 72 a 76 l'estructura dels òrgans superiors i directius de la 

Conselleria.  

 

Amb aquestes noves competències i estructura de la Conselleria, les tasques i funcions 

assignades als serveis de la Sotssecretària, pel fet de fer tasques de caràcter transversal, s'han 

vist augmentades considerablement, sense que aquest augment de la càrrega de treball haja 

comportat l'augment de personal per a poder assumir-la. 

 

En el compliment dels objectius queda reflectit clarament aquest augment de la 

càrrega de treball.  

 

En relació amb l'execució dels objectius i indicadors inclosos en l’esmentat programa, 

s'assenyalen les següents observacions:  
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Objectiu 1.1. Assistència i assessorament als òrgans directius de la Conselleria i serveis 

territorials d'aquesta. 

 

Quant als indicadors que s'inclouen en aquest objectiu, es mesuren pel nombre 

d'expedients tramitats, i, pels motius esmentats anteriorment, el 80% dels indicadors han 

augmentat exponencialment, de manera que la la mitjana d'execució és d'un 222,89%. En 

destacarem els següents aspectes:  

 

Indicador 1. Acords del Consell 

 

La seua previsió inicial era de 19 acords i finalment se n'han tramitat 69. No estan 

inclosos en aquest indicador els convenis que aprova el Consell, que tenen el seu propi 

indicador, ni els projectes normatius que també aprova el Consell, que també tenen el seu 

propi indicador.  

 

Indicador 4. Al·legacions a projectes normatius d'altres conselleries 

 

L'altre indicador que s'ha separat de les previsions ha sigut l'indicador 4 sobre 

al·legacions a projectes normatius d'altres conselleries. N’hi havia previstos 130, però només 

se n'han tramitat 92. Aquest indicador no depén d'aquesta Conselleria, sinó dels projectes 

normatius d'altres conselleries i que són remesos a aquesta per a possibles al·legacions. 

Aquesta disminució respecte als objectius inicials, es deu a l'aturada produïda amb motiu de 

les eleccions i el canvi i constitució del nou Consell. 

 

 

Objectiu 1.2. Gestió, racionalització i modernització dels procediments administratius. 

 

Pràcticament tots els indicadors d'aquest objectiu superen les previsions inicials, de 

manera que la mitjana és d'un 245,76%. En destaquen els següents: 

 

Indicador 2. Expedients de modificacions pressupostàries 

 

S'havia previst un nombre de modificacions pressupostàries que pujava a 8 i que 

finalment ha arribat a 31. Aquest tipus d'expedients es proposen des de les diferents direccions 

generals i els tramita el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària. 

 

Indicador 3. Tramitació de proposta de documents comptables 

 

La previsió inicial era de 8.500 propostes i finalment van pujar a 14.000 per raó tant 

de l'augment en el volum de la contractació com de becaris i, sobretot, per la col·laboració 



148 

 

amb l’AVSRE en l’enregistrament de la majoria de les seues propostes de documents 

comptables. 

 

Indicador 4. Tramitació d'expedients de contractació 

 

El Servei de Contractació i Assumptes Generals ha superat els llindars fixats, ja que de 

200 previstos se n'han tramitat 429.  

 

Aquest indicador sol superar al llarg dels últims anys el que es preveu inicialment, però 

enguany, amb la incorporació de les noves competències, ha suposat un percentatge de 

214,50% sobre el que es preveu. 

 

Indicador 8. Organització dels assumptes generals de la Conselleria 

 

Les actuacions previstes eren 900 i finalment se’n van realitzar més de 3.000, a causa 

de la incorporació de les noves competències que comporta la reubicació del personal, 

mudances, compra de mobiliari, etc., que ha suposat un percentatge d'execució del 333,33%. 

 

Indicador 10. Actuacions administratives en matèria de personal 

 

Estaven previstes inicialment un total de 2.250 actuacions, però se n'han realitzat 

5.000, cosa que suposa un increment del 222,22%. Això és pel fet que s'han produït canvis 

estructurals en la Conselleria amb variacions que han provocat també un augment dels llocs 

de treball, amb polítiques de creació de nous òrgans, com per exemple nous serveis en la 

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, les oficines de víctimes del 

delicte, gabinets psicosocials o l’impuls dels instituts de medicina legal. D'altra banda, s'ha 

creat una direcció general nova, la Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i 

Modernització de l'Administració Pública, que assumeix funcions de la conselleria amb 

competències en matèria de transparència, cosa que ha generat més treball a tots els serveis 

adscrits a la Sotssecretaria. 

 

En concret, l'augment de llocs de treball d'aquesta conselleria, que han passat de ser-

ne 591 el 2018 a 749 llocs en l'actualitat, eleva les seues incidències i, per tant, s'han 

incrementat de manera important totes les actuacions relatives a la gestió de personal que es 

reflecteixen en l’augment de comissions de servei, de cobertura de vacants, d’incidències en 

Cronos, Seguretat Social, incapacitat temporal i accidents de treball, altes en la guia de 

persones, etc. Per això en algun cas s'ha duplicat la realització d'expedients en aquest camp. 

Per posar un exemple, s'ha produït un augment significatiu en les baixes, que passen de 90 

en l'exercici 2018 a 172 el 2019. 

 

A tot el que s’ha assenyalat anteriorment s'uneix l'assumpció de competències de 

l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE). 
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En conseqüència, això incideix en la majoria dels indicadors d'aquest objectiu. Per això, 

per a no ser reiteratius, en seleccionem alguns dels que considerem més significatius.  

 

Indicador 16. Tramitació d'altes, baixes i variacions en SIG 

 

S'ha produït un augment en els registres de béns mobles (SIG) en aquest exercici de 

manera significativa: d'una previsió de 80 actuacions, se n'han realitzat 1.300, dada que 

suposa un percentatge d'execució del 1.625%. El motiu ha sigut l'inventari moble que s'ha 

realitzat de l'antic edifici que albergava el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 

Valenciana, ja que, amb caràcter previ a l'inici de les obres en aquest immoble, s'han hagut 

d'inventariar tots els béns mobles que contenia aquest edifici. 

 

Indicador 17. Actuacions relatives a la gestió patrimonial de béns immobles afectes a la 

Conselleria 

 

S'ha produït un augment d'assumptes relatius als béns immobles adscrits a la 

Conselleria: peticions d'informes sobre alteracions cadastrals; elaboració d'informes per a 

Patrimoni; trasllat als diferents departaments dels rebuts, factures i impostos enviats per 

Patrimoni. Si bé l'augment més gran s'ha produït en les actuacions relatives a la gestió dels 

arrendaments d'immobles per a seus d'òrgans judicials (revisions de renda, contractes 

d'arrendaments, resolucions per finalització de contracte, compres d'immobles, atenció 

telefònica d'aquests assumptes i reunions amb els arrendadors, patrimoni, subdirecció 

d'infraestructures judicials, etc.) 

 

El motiu de l'increment d'aquestes actuacions està en el desenvolupament del Pla 

d'infraestructures judicials, que està en ple funcionament i deriva en moltes actuacions en la 

tasca de reactivar els arrendaments més beneficiosos i resoldre els arrendaments innecessaris 

per la posada en marxa de jutjats propis o arrendats amb millor preu o característiques; així 

mateix, s'estan incrementant les contractacions de locals per a situar-hi les oficines de víctimes 

del delicte que s'estan creant en tota la Comunitat Valenciana. Així mateix, hi ha més 

expedients de cessions de jutjats per part d'ajuntaments. 

 

Indicador 18. Gestió i tramitació de queixes i suggeriments 

 

Tràmits: obertura d'expedients; petició de dades, antecedents i informes; seguiment 

de venciment de terminis; resposta a la persona interessada; elaboració d'informes estadístics 

per a la Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració 

Pública; altes, baixes i incidències en l'aplicació de queixes de la GVA.  

 

En aquest epígraf es computen aquelles queixes, suggeriments i agraïments que es 

tramiten a través de l'aplicació corresponent. S'ha produït un augment d’aquests a causa del 

nombre més gran de sol·licituds que han tingut entrada, de manera que s’ha passat de tindre 
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una previsió, en l'exercici anterior, de 60 expedients a la realitat de 130 expedients de queixes 

o suggeriments.  

 

D'altra banda, s'ha realitzat la tramitació de 1.400 correus que entren en el Servei de 

Personal i Gestió Administrativa per la bústia de la nostra conselleria sobre dubtes, consultes, 

peticions d'informació, etc. de les matèries competència de la nostra conselleria i que es 

deriven, perquè hi contesten, als diferents departaments competents en les matèries objecte 

de la consulta. 

 

Indicador 19. Procediments de responsabilitat patrimonial 

 

Tràmits: obertura d'expedients, anàlisi de reclamació, esmenes, designació 

d'instructor, seguiment de terminis, petició d'informes CJCCV, resolucions, elaboració 

d'informes, etc.  

 

S'han incrementat de manera notable, ja que ha passat d'una previsió de 6 expedients 

a 13, dada que ha suposat un increment sobre el que es preveia de 216,67%, per l'assumpció 

dels procediments de l’AVSRE i, a més, per l'increment notable dels casos derivats de la gestió 

de la funció pública valenciana. 

 

Indicador 20. Reclamacions a l'exercici d'accions civils i laborals 

 

No s'ha produït l’entrada d'aquestes actuacions, ja que aquest tipus de reclamacions 

s'ha suprimit, i per això aquest indicador desapareixerà en l'elaboració dels pròxims 

pressupostos. 

 

Indicador 21. Altes, baixes i modificacions relatives a procediments administratius de la 

Conselleria en el GUC 

 

Tràmits: creació i modificació de tràmits i serveis; informació als departaments 

interessats; altes, baixes i modificacions de procediments perquè figuren en la Guia PROP; 

coordinació amb responsables de la Guia i del GUC, tramitació de les altes de les persones que 

accedeixen al GUC de les direccions generals de la nostra conselleria.  

 

Els expedients de GUC que més s'han realitzat han sigut els de canvi de persones de 

la Conselleria que havien d'accedir a modificar els tràmits telemàtics, ja que el moviment del 

personal per comissions de servei, concursos, jubilacions, etc., comporta que s'haja de canviar 

el personal que realitza aquests tràmits.  

 

L'augment en aquest indicador també ha sigut significatiu, ja que ha passat d'una 

previsió de 15 actuacions a 51, cosa que suposa un increment del 340%. 
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Indicador 22. Accions relacionades amb la PAI 

 

Tràmits: informació i assessorament a les persones interessades, emplenament i 

tramitació de sol·licituds d'accés a la PAI i als serveis de verificació de dades, altes/baixes de 

persones usuàries en el Client Lleuger de la PAI, emplenament de la plantilla de procediments 

administratius, trasllat de credencials a les persones usuàries i verificació de signatures.  

 

S'ha incrementat les tramitació d'ajudes i subvencions, creant tràmits nous, com per 

exemple l’OPOSITA 500, que va generar la sol·licitud de nous tràmits a crear per la PAI, a més 

de noves subvencions per la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia.  

 

Tots aquests tràmits nous comporten també autoritzacions a noves persones 

funcionàries per a la seua implementació. Arran dels canvis del personal funcionari 

anteriorment explicat, s'ha incrementat també el canvi d'usuaris en la plataforma PAI. 

 

Per tot això, l'increment entre les actuacions previstes i les tramitades ha sigut d'un 

230%. 

 

Indicador 23. Actuacions Generalitat GVA Oberta i Transparència 

 

En aquest indicador s'ha produït un augment considerable, arribant a un percentatge 

d'execució del 178,57%, a causa del gran nombre de peticions d'informació que es reben a 

través del correu designat a aquest efecte (PROP), a les sol·licituds d'informació pública a 

través del Portal de Transparència o del registre departamental, així com al seguiment de 

reunions entre aquesta conselleria i la conselleria de competent en matèria de transparència.  

 

Enguany s'ha creat la Comissió de Transparència de la Conselleria, i això comporta que 

totes les peticions d'informació que arriben des de Transparència s'han traslladat als seus 

membres a l’efecte de recopilar la informació necessària per a la conselleria competent en 

matèria de transparència. 

 

D'altra banda, s'ha creat la Comissió de Participació Ciutadana, que també ha generat 

més actuacions i que culminarà amb la participació de la Conselleria en la Guia de participació 

ciutadana de la Generalitat Valenciana. 

 

Indicador 25. Actuacions relatives al compliment de mandats de resolucions judicials. 

 

En aquest apartat hi ha hagut un augment considerable respecte a les previsions 

realitzades, ja que les actuacions previstes van ser 335 i s’han produït 800, incrementant la 

seua execució real en 238,81%. Dins de les actuacions realitzades, el percentatge més gran 

d’aquestes són relatives a la matèria judicial: recepció d'oficis i resolucions judicials, obertures 

d'expedients, petició de dades i antecedents, seguiment del venciment de terminis, preparació 

d'oficis, elaboració d'informes, etc. Un altre gran percentatge d'actuacions es refereixen a 
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matèria de funció pública: reclamacions relatives a la carrera professional, indemnitzacions 

per raó de servei, reclamacions per classificació del servei, oposicions, etc 

 

Indicador 26. Expedients informatius en matèria d'expedients d'enriquiment injust 

 

L'ampliació de les competències d'aquesta conselleria ha ocasionat l'increment en les 

previsions d'aquest indicador en un 204%, cosa que incideix en un augment en la càrrega de 

treball dels serveis adscrits a aquest departament. 

 

Indicador 27. Actuacions en matèria de protecció de dades   

 

S'han realitzat més actuacions en un 250%, atesa la importància de la protecció de 

dades personals en els expedients de personal i altres expedients que es publiquen en el DOGV 

a instàncies de la conselleria competent en matèria de transparència, que ha realitzat cursos 

de formació per a intentar fomentar aquesta matèria.  

 

D'altra banda, han arribat 4 expedients de dret d'accés per a tramitar a departaments, 

principalment de personal de justícia, i cal suposar que a mesura que la gent conega aquests 

drets seran més utilitzats per la ciutadania, cosa que genera més treball per a executar-los.  

 

Per al pròxim any s'ha contractat el servei de la realització del RAT (Relació d'activitats 

de tractament), i per aquest motiu es generaran moltes més actuacions: perquè aquesta 

empresa necessitarà suport per a aconseguir reunions amb els departaments, informació 

necessària per als seus informes, resolució de dubtes, etc. 

 

Indicador 28. Actuacions sobre reclamacions economicoadministratives. 

 

Aquest indicador recull bàsicament les actuacions realitzades per al càlcul d'interessos 

de demora ocasionats pel retard en la tramitació de les factures i sol·licitats per la Sala. 

 

Cada actuació suposa una càrrega de treball elevada, ja que es revisen en PISCIS 

cadascuna de les factures que s'inclouen en la reclamació per a determinar els dies de retard 

i aplicar, en funció de la data, el tipus d’interés aplicable, i s’elabora finalment un informe 

justificatiu de la quantitat que proposa el Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària i remés 

a la Sala. 

 

S'ha produït un increment considerable en aquestes actuacions, ja que se n’han 

realitzat 10, en lloc de les 2 previstes a l'inici, dada que suposa una execució real d'un 500%. 

 

Indicador 29. Actuacions sobre l’alumnat en pràctiques i persones beneficiàries de beca 

 

Al llarg de l'exercici 2019 s'ha produït un increment en el nombre de persones 

beneficiàries de beca de la Conselleria, que ha arribat a un màxim de 16, cosa que ha ocasionat 
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nombroses actuacions en relació amb aquestes, entre altres les següents: altes/baixes, 

tramitació de cobraments mensuals, càlcul i increment de l'import d'ajudes, Seguretat Social, 

publicació d’ordres de convocatòria…, totes aquestes realitzades des de la Sotssecretaria. 

 

Això ha suposat un increment del 266,67% de les actuacions previstes. 

 

Indicador 30. Actuacions sobre incapacitats i accidents de treball 

 

Aquest indicador també s'ha incrementat, ja que s’ha passat de les 720 previstes a les 

1.724 reals, dada que suposa un increment del 239,44%, ocasionat, entre altres motius, per 

l'ajuda prestada des de la Sotssecretaria a l’AVSRE per la pèrdua d'efectius produïda en els 

últims mesos de l'exercici 2019. 

 

 

Programa 121.30, Formació i estudis 

 

Execució: 122,98% 

 

PROGRAMA 12130 FORMACIÓ I ESTUDIS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Formació en competències professionals. 100,00 

OBJECTIU 1.2 
Formació específica en matèria de lideratge per a funcionàries i 
funcionaris amb responsabilitat en la direcció de recursos 
humans. 

100,00 

OBJECTIU 1.3 
Formació específica per a funcionàries i funcionaris amb 
responsabilitats en gestió economicofinancera, inspectora o 
jurídica. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Formació del personal de l'Administració pública valenciana en 
polítiques d'igualtat. 

221,91 

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. 

228,83 

OBJECTIU 4.1 
Pla d'acompanyament lingüístic valencià, i increment de 
l'activitat formativa en valencià. Formació específica d'idiomes. 

128,85 

OBJECTIU 5.1 

Formació en prevenció de riscos laborals com a garantia del 
desenvolupament d'un ambient de treball en condicions de 
seguretat laboral, en coordinació amb l'òrgan competent en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

246,15 

OBJECTIU 6.1 
Potenciació de la formació i el desenvolupament professional de 
l'empleat i empleada pública, en atenció a la ciutadania, e-
administració i innovació pública. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 
Plans de formació de caràcter interadministratius amb 
l'administració local. 

0,00 

OBJECTIU 8.1 
Gestió de les subvencions de la formació contínua de les 
empleades i empleats públics de l'Administració local. 

100,00 

OBJECTIU 9.1 
Formació derivada de l'avaluació de l'exercici i la carrera 
professional. 

100,00 

OBJECTIU 10.1 Atraure talent a l'Administració de la Generalitat 50,00 
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Atés el grau d'execució, s'observa que en general els objectius s'han executat en un 

percentatge del 100%. En alguns casos aquest percentatge s'ha superat. Això ha sigut per 

diferents motius: 

 

 

Objectiu 2.1. Formació del personal de l'Administració pública valenciana en polítiques 

d'igualtat. 

 

La formació en polítiques d'igualtat ha superat àmpliament les expectatives, tal com 

es desprén de les persones formades en matèria d'igualtat i violència de gènere (indicador 2), 

amb un percentatge d'execució del 281,17%. 

 

 

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. 

 

Especialment important en aquesta matèria és el curs autoformatiu en línia sobre 

sensibilització en igualtat, amb el percentatge més alt de persones formades (indicador 3), 

amb una execució del 343,14% sobre els objectius previstos.  

 

 

Objectiu 4.1. Pla d'acompanyament lingüístic del valencià, i increment de l'activitat formativa 

en valencià. Formació específica d'idiomes. 

 

Un altre apartat important al qual el personal empleat públic de la Generalitat ha 

respost favorablement ha sigut el Pla d'acompanyament lingüístic de valencià, amb un 

increment de l'activitat formativa en valencià i una execució que supera el 157,69% (indicador 

1).  

 

 

Objectiu 5.1. Formació en prevenció de riscos laborals com a garantia del desenvolupament 

d'un ambient de treball en condicions de seguretat laboral, en coordinació amb l'òrgan 

competent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 

I finalment, la formació en prevenció de riscos laborals com a garantia del 

desenvolupament d'un ambient de treball en condicions de seguretat laboral també ha superat 

les expectatives de personal empleat públic format, ja que suposa un percentatge d'execució 

del 246,15%.  

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80% i el 100%. 
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Programa 141.10, Administració de justícia 

 

Execució: 89,97%.  

 

PROGRAMA 14110 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. 

96,67 

OBJECTIU 1.4 
Desenvolupament del Reial decret 937/2003, de modernització 
dels arxius judicials. 

50,00 

OBJECTIU 2.1 Desenvolupament de la política autonòmica de personal. 100,00 

OBJECTIU 2.3 
Formació del personal al servei de l'Administració de justícia a 
la Comunitat Valenciana. 

130,51 

OBJECTIU 6.1 Posada en marxa de nous jutjats. 46,67 

OBJECTIU 7.2 Gestió del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 97,00 

OBJECTIU 7.5 Gestió del Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana. 205,96 

OBJECTIU 8.1 
Impulsar la negociació col·lectiva per a la millora de les 
condicions de treball del personal de l'Administració de justícia. 

81,25 

OBJECTIU 10.1 
Desenvolupament del Pla d'igualtat de l'administració de justícia 
de la Comunitat Valenciana. 

0,00 

OBJECTIU 10.2 

Formar el personal funcionari de l'Administració de justícia, 
forenses, psicòlogues i psicòlegs, treballadores i treballadors 
socials en matèria d'igualtat, violència de gènere i formació en 
perspectiva de gènere 

91,66 

 

 

Objectiu 1.4. Desplegament del Reial decret 937/2003, de modernització dels arxius judicials. 

 

Indicador 1. Creació del Servei Comú d'Arxiu Territorial 

 

En compliment d'aquest objectiu s'ha publicat l'Ordre 2/2020, de 6 de febrer de 2020, 

de creació del Servei Comú d’Arxiu Territorial (SCAT). S'han remés les relacions de llocs de 

treball (d'ara en avant, RLT) al CGPJ per a un informe preceptiu de conformitat amb el que es 

preveu en l’article 522.2 de la LOPJ. Amb l'informe del CGPJ, queda pendent sol·licitar 

l'aprovació definitiva de les RLT al Ministeri de Justícia. 

 

 

Objectiu 6.1. Posada en marxa de nous jutjats. 

 

Indicador 1. Habilitació d’infraestructures, recursos materials i personal necessaris 
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Pel Reial decret 256/2019, de 12 d'abril, de creació i constitució de 75 unitats judicials, 

es va aprovar la creació de 9 unitats judicials a la Comunitat Valenciana. L'indicador preveia 

la posada en funcionament de 15 unitats, però el Ministeri de Justícia va aprovar finalment 9 

unitats a la Comunitat Valenciana. 

 

Per problemes tècnics es va suspendre per l’Ordre JUS/1134/2019, de 14 de 

novembre, l'entrada en funcionament del Jutjat de Primera Instància número 5 de Torrrevieja 

i del número 6 de Gandia. I se’n va retardar l’entrada per a aquest exercici. 

 

 

Objectiu 8.1. Impulsar la negociació col·lectiva per a la millora de les condicions de treball del 

personal de l'Administració de justícia. 

 

Indicador 1. Reunions de la Mesa General, Mesa Sectorial i comités de seguretat i salut laboral 

 

El compliment d'aquest objectiu s'ha materialitzat amb la realització de 4 convocatòries 

de la Mesa Tècnica de Justícia, l'objectiu principal de la qual és la negociació dels temes que 

es duran a la Mesa Sectorial, i 6 convocatòries diferents de la Mesa Sectorial de Justícia: 24 

de gener de 2019, 14 de febrer de 2019, 27 de febrer de 2019, 21 de març de 2019, 26 de 

juliol de 2019 i 12 de desembre de 2019. 

 

En aquestes meses s'han tractat tota classe de temes que afecten el personal de 

Justícia de l'Administració valenciana: creacions de llocs de treball, modificacions de les RLT, 

negociació dels increments retributius del 0,25 de la massa salarial de la Generalitat assignats 

a Justícia, creació de nous òrgans judicials, etc. 

 

Per la seua part, durant l'exercici de 2019, han tingut lloc un total de 7 reunions dels 

comités de seguretat i salut laboral de València (3 reunions), Alacant (2 reunions) i Castelló 

(2 reunions). 

 

Lògicament, els temes tractats en aquests comités són tots els relatius a seguretat i 

salut laboral: 

 

Planificació de l'acció preventiva en les seus judicials, informació sobre les principals 

actuacions a desenvolupar en les seus judicials relacionades amb aquesta matèria, problemes 

exposats pels delegats de Prevenció en les seus i les solucions a aquests, coordinació de tota 

l'activitat preventiva i, en general, tot el que tinga a veure amb la seguretat i salut laboral. 

 

 

Objectiu 10.1. Desenvolupament del Pla d'igualtat de l'Administració de Justícia de la 

Comunitat Valenciana. 
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Indicador 1. Comissions de seguiment 

 

No s'han complit els objectius d'aquest indicador; no obstant això, de les mesures de 

caràcter immediat acordades en el Pla d'igualtat, s'han complit tots els objectius de tipus 

general. Dels objectius concrets, s'han complit 14 de les 21 mesures acordades. D'aquests 

objectius, en destaquen la publicació de la guia de llenguatge no sexista, l'actualització de la 

intranet de justícia, la creació d'un enllaç i una adreça electrònica d'igualtat de gènere per a 

atendre les consultes i queixes en aquest àmbit i l'elaboració d'un curs d'igualtat de gènere 

per a tot el personal funcionari de justícia amb destinació a la Comunitat Valenciana, que 

estarà disponible en l'acció formativa d'aquest 2020. 

 

Quant als objectius que havien de complir-se en el termini de sis mesos, estan en 

procés de compliment 5 dels 6 previstos; i dels objectius a complir en un any, s'està treballant 

en el compliment en 3 de les 11 propostes. 

 

 

Objectiu 10.2. Formar el personal funcionari de l'Administració de justícia, forenses, psicòlegs 

i psicòlogues, treballadors i treballadores socials en matèria d'igualtat, violència de gènere i 

formació en perspectiva de gènere. 

 

S'han complit pràcticament al 100% els objectius de tots els indicadors. 

 

Indicador 1. Cursos de formació per a personal funcionari de l'Administració de justícia, 

forenses, psicòlegs i psicòlogues, treballadors i treballadores socials en matèria d'igualtat, 

violència de gènere i formació en perspectiva de gènere 

 

S'ha organitzat una edició més, de manera que són 16 el nombre de cursos impartits 

en aquesta matèria (12 en modalitat presencial i 4 a través d'Internet). 

 

Indicador 2. Cursos de formació per a jutges i jutgesses 

 

Finalment, se’n van impartir 4 en lloc de 5, com estava previst en la programació inicial 

del conveni signat amb el Consell General del Poder Judicial. 

 

Indicador 3. Personal format en la matèria  

 

En aquest indicador hi ha una lleu desviació, perquè el nombre final d'assistents ha 

pujat a 396, en lloc de 417 (desviació del 5%). 

 

Quant als indicadors 4 i 5 (dones i home formats en la matèria), hi ha hagut un major 

percentatge d'assistents dones del que es preveia. Han realitzat aquests cursos en matèria 

d'igualtat, violència de gènere i formació en perspectiva de gènere 323 dones i 73 homes, 

dada que suposa el 82% i el 18% respectivament. 
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Programa 221.30, Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències  

 

Execució: 84,12% 

 

PROGRAMA 22130 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I 

RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Desenvolupament normatiu. 66,67 

OBJECTIU 1.2 
Control de seguretat d'espectacles públics, activitats recreatives i 
socioculturals i establiments públics 

124,22 

OBJECTIU 1.3 
Control del compliment de la normativa pel personal titular o 
personal organitzador d'espectacles, activitats i establiments. 

108,22 

OBJECTIU 1.4 Òrgans consultius d'assessorament i control. 100,00 

OBJECTIU 1.5 Aplicació normativa sobre pirotècnia 53,33 

OBJECTIU 1.6 Aplicació normativa sobre seus festeres 82,50 

OBJECTIU 1.7 Formació 57,78 

OBJECTIU 1.8 Servei específic d'admissió 80,20 

 

 

Objectiu 1.2. Control de seguretat d'espectacles públics, activitats recreatives i socioculturals 

i establiments públics. 

 

Indicador 4. Evacuació d'informes sobre denúncies a establiments 

 

Estava previst que es feren 50 informes i finalment se n'han fet 20, cosa que suposa 

una execució del 40%.  

 

Aquesta minoració està justificada pel conveni de delegació de competències 

sancionadores a l'Ajuntament de València. Pel fet de passar aquestes competències al 

consistori, ha disminuït un percentatge molt elevat d'aquests informes, ja que els locals de 

València capital suposaven prop dels 2/3 dels procediments sancionadors que s'incoaven.  

 

 

Objectiu 1.3. Control del compliment de la normativa per les persones titulars o organitzadores 

d'espectacles, activitats i establiments.  

 

Indicador 3. Obertura i tramitació d’actuacions prèvies de procediments sancionadors 
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Estava previst que es tramitaren 5.000 expedients i se’n van fer 3.500, cosa que 

suposa un percentatge d'execució del 70%. 

 

Aquest descens està justificat pel conveni de delegació indicat en el punt anterior.  

 

Indicador 4. Atenció a particulars i denunciats 

  

Estava previst que es realitzaren 100 informes i se n'han fet 250, dada que suposa 

una execució del 250%. 

 

Aquest creixement exponencial és degut a una massificació de consultes produïdes en 

tots els sectors del nostre àmbit d'actuació. 

 

Indicador 5. Visites d'inspecció a establiments públics 

 

Estava previst efectuar 10 inspeccions i se n'han realitzat 4, cosa que suposa una 

execució del 40%. 

 

La reducció del nombre d'inspeccions a locals es deu al fet que ja no s'efectuen des 

d'aquest departament inspecciones a establiments de la ciutat de València, a causa del conveni 

de delegació de competències sancionadores signat amb l'Ajuntament de València.  

 

 

Objectiu 1.5. Aplicació normativa sobre pirotècnia. 

 

Indicador 2. Participació en jornades formatives per a responsables del grup CRE 

 

Estava previst realitzar 3 jornades i no se’n va realitzar cap per incompatibilitat 

d'horaris amb la Delegació del Govern i amb les entitats que realitzen els cursos de formació 

sobre grups CRE. 

 

 

Objectiu 1.7. Formació. 

 

Indicador 1. Programa de formació IVASPE per a policies locals. Curs Bous al Carrer. 

 

Es van organitzar 3 cursos, un per província, però el curs d'Alacant no es va realitzar 

per falta de quòrum. Per aquesta raó el percentatge d'execució puja al 66,67%.   

 

Indicador 3. Beques per a persones titulades universitàries 
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De les 3 persones beneficiàries de beca previstes inicialment, només en van tindre 2 

persones beneficiàries de beca pràcticums durant l'any. Per això, el percentatge d'execució és 

del 66,67%.  

 

 

Objectiu 1.8. Servei específic d'admissió. 

 

Indicador 3. Expedició de carnets acreditatius SEA 

 

La diferència entre els 500 carnets previstos i els 203 expedits es deu al fet que en els 

500 s'inclouen les renovacions, i per tant, el percentatge d'execució ascendeix al 40,60%. 

 

 

Programa 462.60, Processos electorals i consultes populars 

 

Execució: 92,92%. 

 

PROGRAMA 46260 PROCESSOS ELECTORALS I CONSULTES 

POPULARS  
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Exercir la gestió de les competències atribuïdes a la Generalitat 
en matèria de consultes populars i electorals, en el marc de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i la 
Llei electoral  

85,83 

OBJECTIU 1.2 Garantir el principi d'igualtat en la participació política 100,00 

 

 

Objectiu 1.1. Exercir la gestió de les competències atribuïdes a la Generalitat en matèria de 

consultes populars i electorals, en el marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 

electoral general, i la Llei electoral valenciana 1/1987, de 31 de març, de la Generalitat.  

 

Es destaquen els següents indicadors:  

 

Indicador 1. Contractació d’eleccions 

 

D'una previsió de 15 contractes, finalment se’n van fer 14. I dins d’aquests, es van 

realitzar 6 contractes majors, i 8 menors. Per això, el percentatge d'execució va ser del 

93,33%. 

 

Indicador 2. Distribució de material electoral 

 

S'ha passat d'una previsió d'impresos de 78.000 a 95.614, pel fet d’augmentar el 

nombre d'exemplars per a la seua distribució als magatzems electorals de la Delegació de 
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Govern de les tres províncies així com a les juntes electorals provincials. Per això, el 

percentatge d'execució va ser del 122,58%. 

 

Indicador 4. Gestió de pagaments derivats d’eleccions 2019 

 

De 13.500 justificants previstos s'ha passat a 4.336. S’hi inclouen els pagaments al 

personal participant en el procés electoral al qual li és aplicable el Decret 63/2015, de 8 de 

maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions que han de percebre 

els membres de l'Administració electoral, personal al seu servei i personal de les 

administracions públiques que participen en el desenvolupament dels processos electorals 

autonòmics; i en els quals s’ha realitzat un sol pagament al Tresor Públic pel 50% de l'import 

total de la despesa per pagament a representants i transport d'electors, a diferència d'altres 

processos electorals, en els quals es pagava directament als representants. Per aquest motiu, 

el percentatge d'execució va ser del 32,12%. 

 

Indicador 8. Gestió de vot accessible 

 

D'una previsió de 87 sol·licituds, es passa a un valor de 99 (Alacant: 35; Castelló: 5; 

València: 59), segons les dades proporcionades pel Ministeri de l'Interior, que posa a la 

disposició de la comunitat autònoma el servei d'atenció telefònica a les persones sol·licitants 

del procediment de vot accessible regulat en el Reial decret 1612/2007, de 7 de desembre, 

pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat 

visual l'exercici del dret de sufragi. Consegüentment, el percentatge d'execució va ser del 

113,79%. 

 

Indicador 14. Anàlisi i estudis d’implantació de noves tecnologies als processos electorals 

 

La seua execució és 0, ja que no s'ha realitzat cap estudi relatiu a la implantació de 

noves tecnologies als processos electorals. 

 

Indicador 16. Reunions de la Comissió Interdepartamental de Coordinació Electoral  

 

Estava prevista la realització de 6 reunions, però únicament es va fer 1 reunió de la 

Comissió Interdepartamental l'1 d'octubre de 2019, i per això el percentatge d'execució va ser 

del 16,67%. 

 

Indicador 17. Coordinació de campanyes electorals institucionals  

 

Les campanyes electorals institucionals previstes eren 7 i se’n van fer 5, de les quals 

van ser realitzades i cedides pel Ministeri de l'Interior i adaptades per la Comunitat Valenciana 

les següents: vot per correu, vot de les persones temporalment absents, exposició de les llistes 

electorals, procediment de votació, procediment de vot accessible. El percentatge d'execució 

va ser del 71,43%. 
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Indicador 18. Reunions amb l’Administració general de l'Estat 

 

Les previsions eren de 20 i se n'han realitzat 12, perquè s’ha reduït el nombre de 

reunions mantingudes amb el Ministeri de l'Interior respecte a l'anterior procés electoral de 

l'any 2015, ja que no s’ha tramitat el conveni específic de col·laboració en matèria electoral, 

que ha sigut substituït per la signatura dels criteris de seguiment del conveni marc en matèria 

de col·laboració entre l'Administració de l'Estat i la Comunitat Valenciana. Per aquest motiu, el 

percentatge d'execució ha sigut del 60%. 

 

Indicador 19. Coordinació de juntes electorals 

 

S’havia previst la realització de 25 juntes i se’n van fer realment 4, per encarregar-se 

la Generalitat Valenciana de la coordinació de les tres juntes electorals provincials, i també de 

la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Programa 121.40, Funció pública  

 

Execució: 77,77%. 

 

PROGRAMA 12140 FUNCIÓ PÚBLICA   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Reestructurar i reordenar el personal empleat públic, així com 
optimitzar la gestió, aplicant criteris de racionalització en 
l'organització administrativa i d'igualtat de gènere. 

81,25 

OBJECTIU 5.1 
Evitar la precarietat en la relació jurídica del personal empleat de 
la Generalitat, així com la provisionalitat en la provisió de llocs de 
treball 

102,06 

OBJECTIU 6.1 
Garantir la màxima protecció jurídica a les empleades públiques 
víctimes de violència de gènere. 

50,00 

 

 

A continuació, es fan unes consideracions sobre la consecució dels objectius plantejats 

del programa econòmic 121.40 dels pressupostos de la Generalitat per a 2019. A manera de 

resum, es pot assenyalar que s'han aconseguit quasi íntegrament, excepte algun d’aquests 

que, per diverses circumstàncies esdevingudes en el passat exercici, no s'han concretat. 

 

 

Objectiu 1.1. Reestructurar i reordenar el personal empleat públic, així com optimitzar la 

gestió, aplicant criteris de racionalització en l'organització administrativa i d'igualtat de gènere. 

 

Indicador 1. II Pla d'igualtat de l'Administració de la Generalitat. Comissions de seguiment 
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En l'exercici 2019 únicament es va realitzar 1 reunió d'aquesta comissió de seguiment. 

La periodicitat trimestral establida no es va concretar per tractar-se d'un any electoral, amb 

les consegüents circumstàncies (govern en funcions, nova estructura dels departaments, 

canvis dels titulars d'aquests, etc.), i d'un any en què es van celebrar eleccions sindicals, amb 

la consegüent renovació dels representants de les organitzacions sindicals en tota classe 

d'òrgans de representació i comissions paritàries de tota mena. 

 

 

Objectiu 5.1. Evitar la precarietat en la relació jurídica del personal empleat de la Generalitat, 

així com la provisionalitat en la provisió de llocs de treball. 

 

Indicador 1. Execució de processos selectius 

 

En l'exercici 2019 s'ha executat quasi íntegrament l’OOP 2016 que incloïa 800 places. 

S'han cobert 833 places, per això únicament han quedat desertes 30 places, que en 

representen el 3,4% de les oferides. En conseqüència, aquest objectiu s'ha complit en un 

104,13%. 

 

Indicador 2. Reducció del nombre de persones empleades en comissió de serveis i adscripció 

provisional. 

 

Respecte a la reducció del nombre de personal empleat en comissió de serveis i en 

adscripció provisional en un 50%, cal assenyalar que, al marge de les adjudicacions pel sistema 

de lliure designació, que també han suposat adjudicacions definitives a un notable nombre de 

funcionaris i funcionàries de carrera, el 2019 s'han resolt diversos concursos ordinaris de 

trasllats de cossos, tant d'administració especial com de general. Aquests últims (com per 

exemple, els cossos A1-01, C2-01, etc.) han afectat un important volum de personal funcionari 

de carrera, que ha passat d'exercir els seus llocs en règim de comissió de serveis o adscripció 

provisional a exercir-los amb caràcter definitiu. A més, durant aquest mateix exercici se n'han 

convocat uns altres que es resoldran el 2020 (resolució que s'ha dilatat pel gran volum de 

participants i pels recursos que s'hi han presentat) i que redundaran en aquest objectiu. Per 

tant, s'ha aconseguit l'objectiu plantejat. 

 

 

Objectiu 6.1. Garantir la màxima protecció jurídica a les empleades públiques víctimes de 

violència de gènere. 

 

En relació amb aquest objectiu, cal partir del que es disposa en l'Acord de la 

Conferència Sectorial d'Administració Pública, pel qual s'aprova l'Acord per a afavorir la 

mobilitat interadministrativa de les empleades públiques víctimes de violència de gènere. 
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Aquest conveni va establir en la clàusula setena que les administracions públiques 

locals interessades radicades al territori de la Comunitat Valenciana podrien sol·licitar adherir-

se al conveni en qualsevol moment de la seua vigència. 

 

Aquest objectiu es pot considerar complit en la mesura que, en data de hui, s'hi han 

adherit 17 ajuntaments, 2 diputacions provincials i la Mancomunitat de La Serranía. A més, 

s'està treballant ja en l'elaboració dels futurs convenis amb les universitats públiques 

Valencianes. 

 

Indicador 2. Informe de seguiment del protocol de prevenció i actuació per a casos de violència 

de gènere 

 

En l'exercici 2019 no s'ha emés aquest informe perquè no ha existit la necessitat de 

tramitar cap expedient de mobilitat per violència de gènere. 

 

CONCLUSIONS 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria de Justícia, 

Interior i Administració Pública mostra que es van aconseguir, de mitjana, els seus objectius 

en un 114,86%, d'acord amb el que es preveia. 

 

No obstant això, el grau d'execució dels programes presenta una certa disparitat, 

derivada, principalment, d'aquells programes pressupostaris que presenten percentatges 

d'execució fora dels valors que es podrien considerar normals.   

 

En qualsevol cas, l'execució per programes mostra que el 42,86% d’aquests finalitzen 

l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveia, i igual 

percentatge (42,86%) correspon a aquells programes que aconsegueixen els seus objectius 

entre el 80% i el 100%, corresponent el 14,29% restant a l'únic programa que té un 

percentatge d'execució inferior al 80%. 

 

14,29%

42,86%

42,86%
Programes pressupostaris amb un grau

d'execució inferior al 80 %

Programes pressupostaris amb un grau

d'execució comprés entre el 80 % i el

100 %

Programes pressupostaris amb un grau

d'execució igual o superior al 100 %
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Quant a l'anàlisi per centres gestors, la Direcció General de Reformes Democràtiques 

i Accés a la Justícia (169,17%),  la Sotssecretaria (129,99%) i la Direcció General de Funció 

Pública (100,37%) superen el 100% dels objectius dels seus programes, mentre que la 

Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia (89,97%), 

juntament amb la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències (84,12%), se situen en 

un percentatge lleugerament inferior al 100%, tal com s'observa en el següent gràfic.  

 

En conclusió, podem dir que, encara que el percentatge global d'execució de la 

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública puja al 114,86%, resulta convenient 

revisar en el pròxim exercici econòmic tant els objectius com els indicadors proposats i triar 

els més adequats a fi que reflectisquen les actuacions reals. 
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I 

ESPORT. EXERCICI 2019 
 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Educació,  

Cultura i Esport, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2019, mostra que es van 

aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 94,59 % sobre els valors 

previstos. 

 

No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, ja que 

el seu grau de consecució va variar entre el 120,55 % del programa 421.40 «Administració 

Educativa i Cultural» i el 59,12 % del programa 453.50 «Museu de Belles Arts». 

 

Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar 

en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o 

superior. En aquest grup es troben els programes següents: programa 421.40 «Administració 

Educativa i Cultural» amb una execució del 120,55 %; el programa 454.10 «Promoció Cultural, 

Patrimoni Artístic i Museus» amb una execució del 108,28 % el programa 452.10 «Llibre, 

Arxius i Biblioteques» amb una execució del 106,01 %; el programa 421.20 «Administració de 

Personal» amb una execució del 105,39 %; el programa 457.10 «Foment de l’Activitat 

Esportiva» amb una execució del 100,68 %, i el programa 453.40 «Arts Plàstiques i 

Escèniques» amb una execució del 100,00 %. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 

80 % i el 100 %. En aquest grup es troba el programa 421.60 «Formació del Professorat» 

amb una execució del 98,80 %; el programa 421.50 «Avaluació, Innovació i Educativa» amb 

una execució del 95,49 %; el programa 422.20 «Ensenyament Primari» amb una execució del 

95,05 %; el programa 421.30 «Ordenació Educativa» amb una execució del 92,97 %; el 

programa 422.40 «Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial» amb una 

execució del 92,59 %; el programa 422.50 «Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme» 

amb una execució del 90,43 %; el programa 421.10 «Direcció i Serveis Generals» amb una 

execució del 88,33 %; el programa 422.70 «Consell Escolar de la Comunitat Valenciana» amb 

una execució del 87,95 %; el programa 422.30 «Ensenyament Secundari» amb una execució 

del 84,38 %, i el programa 421.80 "Administració general d’ensenyament i relacions sindicals» 

amb una execució del 82,02 %. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

Dins d’aquest grup es troba un únic programa, el programa 453.50 «Museu de Belles Arts» 

amb una execució del 59,12 %. 
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Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport segons grau 

d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2019. 

 

 

 

 

Programes pressupostaris que assoleixen els seus objectius en un 100 % i per 

damunt del que es preveu. 
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Programa 421.40 «Administració Educativa i Cultural» 

 

Execució: 120.55 %. 

 

PROGRAMA 42140  ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I 

CULTURAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Millorar permanentment l'eficàcia i l'eficiència del departament. 100,00 

OBJECTIU 1.2 Coordinar la gestió econòmica de la Conselleria. 136,01 

OBJECTIU 1.3 
Gestionar els crèdits per a despeses  de personal i inversions, així 
com la gestió de la contractació del departament. 

106,53 

OBJECTIU 1.4 Dur a terme la gestió patrimonial de la Conselleria. 170,06 

OBJECTIU 1.5 
Gestionar despeses de funcionament i de serveis bàsics en els 
immobles i serveis dependents del departament. 

110,71 

OBJECTIU 2.1 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 100,00 

 

 

Programa 454.10 «Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i Museus» 

 

Execució: 108,28 %. 

 

PROGRAMA 45410  PROMOCIÓ CULTURAL, PATRIMONI 

ARTÍSTIC I MUSEUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Estendre i millorar la xarxa d'infraestructures culturals d'ús públic 
en tota la Comunitat Valenciana. 

210,08 

OBJECTIU 2.1 
Fomentar la presència d'associacions, fundacions i entitats en la 
vida cultural com a mitjà per a millorar la participació i accés a la 
cultura i la formació dels seus agents. 

89,33 

OBJECTIU 2.2 
Implicació dels diferents agents socials i econòmics en la 
conservació, finançament, i difusió del patrimoni cultural i 
museístic. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Modernització i aplicació de noves tecnologies en la producció, 
difusió i promoció de la cultura. 

100,00 

OBJECTIU 3.2 Coordinació i gestió d'exposicions i altres activitats culturals. 100,00 

OBJECTIU 4.1 
Investigació, protecció, restauració, manteniment i posada en 
valor del patrimoni cultural. 

100,00 

OBJECTIU 4.2 
Actualització de l'Inventari General del Patrimoni Cultural 
Valencià. 

100,00 

OBJECTIU 4.3 Pla de recuperació del patrimoni cultural. 100,00 



169 

 

PROGRAMA 45410  PROMOCIÓ CULTURAL, PATRIMONI 

ARTÍSTIC I MUSEUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.1 
Actualització de la llei i desenvolupament reglamentari en matèria 
de patrimoni cultural i museus. 

100,00 

OBJECTIU 6.1 
Exploració i experimentació de noves formes de valorització i ús 
del patrimoni. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 
Difondre i promocionar el mecenatge cultural, científic i esportiu 
no professional. 

100,00 

OBJECTIU 7.2 Posada en marxa del Consell Assessor del Mecenatge. 100,00 

 

 

Programa 452.10 «Llibre, Arxius i Biblioteques» 

 

Execució: 106,01 %. 

 

PROGRAMA 45210 LLIBRE, ARXIUS I BIBLIOTEQUES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Dotar de noves funcionalitats a la Xarxa de Lectura Pública 
Valenciana. 

61,31 

OBJECTIU 1.2 Impuls i difusió de la producció editorial valenciana. 119,12 

OBJECTIU 1.3 Impuls del sector llibreter valencià. 66,67 

OBJECTIU 1.4 Promoció i difusió autors valencians. 100,00 

OBJECTIU 1.5 Suport al llibre digital i nous suports de lectura. 100,00 

OBJECTIU 1.6 
Fiançament i desenvolupament dels serveis administratius de 
propietat intel·lectual i depòsit legal. 

50,00 

OBJECTIU 1.7 
Estudi i elaboració nova Llei de Biblioteques de la Comunitat 
Valenciana 

25,00 

OBJECTIU 2.1 
Política de lectura. Desenvolupament del Pla de foment a la 
lectura. 

77,78 

OBJECTIU 3.1 
Dotació de recursos i desenvolupament de les infraestructures 

bibliotecàries i arxivístiques. 
63,63 

OBJECTIU 3.2 Foment de pràctiques professionals en biblioteques i arxius. 100,00 

OBJECTIU 3.3 Formació d'arxius i biblioteques. 111,11 

OBJECTIU 3.4 Foment de la col·laboració públic-privat. 625,00 

OBJECTIU 4.1 

Desenvolupament de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu 
com a biblioteca nacional de la Comunitat Valenciana dotant-la de 
personalitat jurídica per a dur a terme totes les funcions pròpies 
d'aquesta mena d'institucions. 

153,50 

OBJECTIU 4.2 

Desenvolupament en el projecte de llei de biblioteques de la 
Comunitat Valenciana de l'entitat jurídica de la Biblioteca 
Valenciana Nicolau Primitiu com a entitat autònoma de caràcter 
administratiu 

0,00 

OBJECTIU 5.1 
Cooperar amb altres administracions públiques i institucions per 
a organització, conservació, desenvolupament i coneixement de 
fons documentals i serveis arxivístics. 

100,00 
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PROGRAMA 45210 LLIBRE, ARXIUS I BIBLIOTEQUES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.2 
Pla de catalogació i descripció de fons d'Arxius i Biblioteques de 
la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 6.1 
Implantació progressiva del Sístema Arxivistic Valencià en Xarxa 
(SAVEX) en tot el Sistema Arxivístic Valencià. 

55,00 

OBJECTIU 6.2 
Dotar de noves funcionalitats a l'aplicació informàtica del Sistema 
Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX) 

72,22 

OBJECTIU 6.3 
Pla de digitalització, restauració i millora de les instal·lacions del 
Sistema Arxivístic Valencià. 

90,00 

OBJECTIU 6.4 
Col·laboració en el desenvolupament i implantació de la e-
administració en la Generalitat. 

100,00 

OBJECTIU 6.5 Potenciar el Sistema Arxivístic Valencià. 61,90 

OBJECTIU 6.6 Desenvolupament de la normativa arxivística. 100,00 

 

 

Programa 421.20 «Administració de Personal» 

 

Execució: 105,39 %. 

 

PROGRAMA 42120  ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Gestió eficaç de personal docent i no docent i provisió de llocs 
docents conformement a la determinació de plantilles adequades 
per a la prestació del servei educatiu. 

140,42 

OBJECTIU 2.1 
Defensar el dret fonamental de la igualtat entre homes i dones 
eliminant qualsevol forma de discriminació directa o indirecta. 

75,75 

OBJECTIU 2.2 
Impulsar un canvi de perspectiva en el concepte de conciliar la 
vida familiar i laboral.  

100,00 

 

 

Programa 457.10 «Foment de l’Activitat Esportiva» 

 

Execució: 100,68 %. 

 

PROGRAMA 45710  FOMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. 

0,00 

OBJECTIU 2.1 
Potenciar i promocionar la pràctica de l'esport i l'activitat física 
entre la ciutadania, i fomentar la participació igualitària i del 
tracte igualitari en la pràctica esportiva. 

108,57 



171 

 

PROGRAMA 45710  FOMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. 

104,89 

OBJECTIU 2.3 
Protecció, promoció i difusió dels esports autòctons de la 
Comunitat Valenciana. 

164,38 

OBJECTIU 3.1 
Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials 
relacionades amb l'activitat física i l'esport, i fomentar la formació. 

92,06 

OBJECTIU 4.1 
Donar suport a la construcció d'instal·lacions esportives, 
desenvolupar eines per a optimitzar la seua gestió, millorar 
l'eficàcia i rendibilitzar la inversió realitzada. 

134,17 

 

 

 Els objectius d’aquest programa són els assenyalats en el quadre anterior i presenta 

un elevat grau d’execució, excepte un d’ells, l’objectiu 1.1 «Desenvolupar la Llei 2/2011, de 

22 de març, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana». 

 

A continuació, es realitzen observacions en relació als objectius següents: 

 

 

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 

 

Aquest objectiu inclou 18 indicadors en l’execució dels quals cal realitzar les 

observacions següents. 

 

Per als indicadors referits a persones físiques (esportistes, participants, etc.) o a equips 

es disposa el desglossament per gènere. Els que estan referits a entitats o a activitats no tenen 

aquest desglossament. La tendència general d’execució és positiva, de lleuger augment o 

manteniment, llevat d’alguna excepció que es detalla i raona a continuació. 

 

En general cal indicar que quan s’elaboren els projectes de pressupostos i 

s’especifiquen, els valors previstos per a cada indicador no es disposen de les dades de 

l’exercici en curs i es fan tenint en compte els de l’any anterior. És a dir, per a 2019 es van 

tindre en compte els executats en 2017. 

 

Indicadors de l’1 al 8 

 

S’està implantant un nou programa d’inscripció on line i de gestió dels “Jocs Esportius”, 

JOCSE, que han fet variar els criteris i recollida de dades, per la qual cosa hi ha indicadors que 

han canviat bastant respecte a la forma tradicional d’inscripció. 

 



172 

 

Dels indicadors 2 «Jocs esportius de la Comunitat Valenciana. Equips» i 5 «Jocs 

esportius de la Comunitat Valenciana. Iniciació al rendiment equips», cal destacar l’augment 

important en la tipologia d’equips i l’existència d’equips mixtos, en compliment de la normativa, 

que estableix que han de ser mixtes les competicions i activitats fins a la categoria “aleví” i 

permetre la inscripció d’equips mixtos i la seua participació en categories infantil, cadet i 

juvenil. Per aqueixa raó, i per necessitats organitzatives, també ha augmentat la celebració de 

finals autonòmiques conjuntes de tots dos sexes que es reflecteixen en l’indicador 7 «Jocs 

esportius de la Comunitat Valenciana. Campionats autonòmics». 

 

Indicadors del 9 al 18 

 

L’important increment pressupostari en els últims anys, i la seua estabilització en 2019 

en la major part d’aquests programes de promoció, s’ha materialitzat en una tendència de 

lleuger increment o de manteniment. 

 

 

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 

 

Es reflecteixen els indicadors assenyalats, d’alguns es disposa el desglossament per 

gènere en aquells que són persones físiques, com esportistes, entrenadors, etc. Els que estan 

referides a entitats o a activitats no tenen aquest desglossament. La tendència és en general 

positiva, llevat d’alguna excepció que es detalla i raona més endavant. 

 

Indicador 1. Esport federat 

 

En l’informe d’impacte de gènere de l’exercici 2019 no es va preveure en aquest 

objectiu la possibilitat de mesurar, desagregat per gènere, el nombre de persones que formen 

part de les juntes directives i en les assemblees en cadascuna de les federacions esportives. 

En l’informe d’impacte de gènere de l’exercici 2020, aprofitant la informació obtinguda en 2018 

i principis de 2019, com a conseqüència dels processos electorals que van tindre lloc en les 58 

federacions existents a la Comunitat Valenciana, es van incorporar nous indicadors amb 

l’objectiu de poder mesurar el nombre d’homes i de dones que participen en les juntes i 

assemblees de cada federació. Aquest procés electoral es duu a terme cada quatre anys, per 

la qual cosa aquestes dades hauran de romandre inalterables durant aquest període. 

 

El percentatge de participació de dones en aquests òrgans s’ha vist incrementat a 

causa de les mesures adoptades en les bases reguladores de subvencions en les quals 

s’introdueixen criteris de valoració per a la participació de les de dones en la junta directiva de 

la federació i pel que s’estableix en la Llei 2/2011, de 22 de març, de l’esport i l’activitat física 

de la Comunitat Valenciana, per la qual s’articularan les mesures necessàries perquè en la 

composició de la junta directiva hi haja presencialment un 40 % de cada sexe. El resultat 
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obtingut per al nou període legislatiu 2018-2022 és molt significatiu. 

 

Indicador 2. Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana 

 
Es registra un increment d’esportistes inclosos que segons el nivell va des d’un 10 % 

a un 20 %, que reflecteix la major demanda i interés de les persones esportistes d’elit per 

aparéixer en les llistes que els donen accés a mesures de protecció i suport. Quant a gènere, 

cal destacar que, per al nivell d’elit promoció, en la categoria femenina s’ha registrat un 

augment del 36 % respecte al que es preveu inicialment. 

 

Indicador 3. Suport a clubs d’elit 

 
Es manté el nombre de clubs en màxima lliga estatal o en competició europea en valors 

pròxims als previstos. 

 

Indicador 4. Programes en centres de tecnificació 

 
El valor d’execució és superior al que es preveu per la incorporació del programa 

d’halterofília en el centre de Petxina. En aquest sentit condiciona la qualificació que realitza el 

Consell Superior d’Esports dels programes i que la Generalitat subvenciona mitjançant la línia 

S6412. 

 

Indicadors 5 i 6. Serveis de suport a l’esportista 

 
Es registren valors similars als de l’any anterior. D’altra banda, s’ha produït un 

increment significatiu de revisions en categoria femenina, del 50 %, que reflecteix un major 

interés en el seguiment de la salut i del rendiment en aquesta categoria. Aquest indicador 

confirma, d’una banda, una distribució més compensada entre categoria masculina i femenina, 

i per una altra, en el mateix sentit que l’indicador 2, suposa un nivell de protecció major, en 

percentatge, en dones, respecte al total de llicències esportives en una i una altra categoria. 

 

Indicadors 7 i 8. Serveis de suport a l’esportista 

 
Es registra un increment amb les incorporacions dels plans d’esport d’orientació i tir 

amb arc. Quant als esportistes, es registra un increment total de l’11 % fins als 333 esportistes 

i de 21 % per a categoria femenina, que duu per primera vegada al fet que el nombre absolut 

de dones, (176), siga major que el d’homes, (157). 

 

Indicador 9. Serveis de suport a l’esportista 

 
Es manté els 50 alumnes esportistes, pròxims als 55 previstos, que suposen grup de 

primer i de segon de batxillerat. El percentatge de dones és del 46 %, que és un valor molt 

positiu atés el menor nombre global de llicències esportives, i garanteix una millor 

compatibilitat d’estudis i de l’activitat esportiva.  

 



174 

 

Indicador 10. Projectes esportius singulars 

 
Projectes singulars. Els 16 projectes subvencionats en 2019 és una dada lleugerament 

inferior, però pròxima als 20 com a indicador previst. Amb tot, es valora positivament l’evolució 

des dels 7 projectes de 2018 fins als 16 en 2019. 

 

Indicador 11. Campionats d’Europa i del món 

 
Campionats d’Europa i del món i Esdeveniments Esportius Especials. En ambdós casos 

l’evolució és positiva superant els indicadors previstos, amb un 20 % d’increment en 

campionats del món i nivell equiparable i amb 197 esdeveniments esportius especials enfront 

dels 170 del registre anterior que suposa un increment del 15 %, reflex de l’augment de les 

línies i del dinamisme de les entitats organitzadores. 

 

 

Objectiu 3.1. Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials relacionades 

amb l’activitat física i l’esport 

 

Les dades reflecteixen un increment en nombre de cursos i en l’alumnat, però un 

descens en activitat de registre de cursos i diplomes. Cal destacar el següent: 

 

Indicador 1 i indicador 3 de «Formació i ensenyaments de tècnics esportius» 

 
Incrementen tant en valor absolut com en un percentatge els cursos i els participants 

en un 28 % i 11 %, respectivament. 

 

Indicador 4 i 6 de «Registre de diplomes d’entrenadors esportius» 

 

Quant a l’activitat del registre de diplomes i cursos dels indicadors 4 i 5, són una mica 

inferiors a l’indicador de referència, a causa d’un alentiment administratiu d’aquestes tasques 

que continuen afectades per manques de personal, entre altres motius, la qual cosa afecta la 

tramitació efectiva dels expedients d’alumnat, i també a causa de la data de finalització dels 

cursos iniciats. En una evolució diferent, en l’indicador 6 s’incrementa el nombre de cursos que 

es realitzen per a entrenadors esportius des d’un valor inicial de 37 a 45. 
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Programa 453.40 «Arts Plàstiques i Escèniques» 

 

Execució: 100 % 

 

PROGRAMA 45340  ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Dotació pressupostària al sector públic cultural adscrit a la 
Conselleria. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 
Desenvolupament dels objectius dels ens públics que es financen 
a través d'aquest programa i que figuren en els seus respectius 
pressupostos. 

100,00 

OBJECTIU 1.3 
Inversions en infraestructures i equipaments en centres culturals 
propis de la Generalitat. 

100,00 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 

%. 

 

 

Programa 421.60 «Formació del Professorat» 

 

Execució: 98,80 %. 

 

PROGRAMA 42160  FORMACIÓ DEL PROFESSORAT  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Planificar, coordinar i implementar la formació permanent 
cientificotècnica, lingüística i metodològica per al professorat no 
universitari. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 
Proposar i executar la formació inicial del professorat no 
universitari de nova incorporació al cos de funcionaris i 
funcionàries docents. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 
Dissenyar i promocionar estades formatives del professorat a 
l'estranger, així com  programes d'immersió lingüística en altres 
comunitats autònomes. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 Promoure el desenvolupament de la carrera professional docent. 100,00 

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. 

94,00 
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Programa 421.50 «Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa» 

 

Execució: 95,49 %. 

 

PROGRAMA 42150  AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT 

EDUCATIVA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Avaluar el grau d'adquisició dels ensenyaments establits en els 
currículums de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 Avaluació de la situació educativa dels centres docents. 100,00 

OBJECTIU 1.3 
Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions 
en matèria d'avaluació  i gestió de la qualitat. 

75,00 

OBJECTIU 1.4 
Publicar i difondre els resultats de les avaluacions, estudis i 
projectes d'innovació. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Aportar propostes d'aplicació dels resultats obtinguts en les 
avaluacions i estudis. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Impulsar el desenvolupament d'investigacions, estudis i 
actuacions per a la millora de la qualitat educativa i la convivència 
escolar. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 
Impulsar l'aplicació de sistemes de gestió de qualitat en els 
centres. 

100,00 

OBJECTIU 2.4 Dinamitzar les biblioteques escolars i foment de la lectura. 100,00 

OBJECTIU 2.5 
Desenvolupar el Pla de prevenció de la violència i promoció de la 
convivència escolar (Pla PREVI). 

100,00 

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. 

73,33 

OBJECTIU 3.2 
Promoure accions per al desenvolupament curricular dels temes 
transversals i l'educació en valors. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 
Promoure l'actualització didàctica, lingüística i metodològica del 
professorat no universitari, en col·laboració amb  la Subdirecció 
General de Formació del Professorat. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 
Promoure plans d'atenció a la diversitat de l'alumnat i programes 
de compensació educativa. 

100,00 

OBJECTIU 7.2 
Promoure accions per a evitar l'abandó escolar i reduir les taxes 
de fracàs escolar. 

100,00 

OBJECTIU 7.3 
Aplicar actuacions contra el fracàs escolar i per a l'increment de 
l'èxit. 

100,00 

OBJECTIU 8.1 Fomentar la participació social en l'educació. 75,00 
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PROGRAMA 42150  AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT 

EDUCATIVA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 9.1 
Gestió del cofinançament en la implantació de nous itineraris de 
3r i 4t d'Educació Secundària Obligatòria pel Fons Social Europeu. 

100,00 

 

 

 

Programa 422.20 «Ensenyament Primari» 

 

Execució: 95,05 %. 

 

PROGRAMA 42220  ENSENYAMENT PRIMARI  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Escolaritzar adequadament l'alumnat en centres educatius públics 
i privats concertats o acollits a règim de conveni, continuació del 
projecte d'incorporació nivell 2-3 anys en col·legis públics, ajudes 
a l'escolarització de l'alumnat de primer cicle d'Educació Infantil 
centres públics i privats. 

98,90 

OBJECTIU 2.1 Millorar la qualitat de l'educació. 96,80 

OBJECTIU 2.2 
Millorar les infraestructures educatives i la dotació de 
l'equipament escolar en centres de titularitat de la Generalitat. 

89,46 

 

 

Programa 421.30 «Ordenació Educativa» 

 

Execució: 92,97 %. 

 

PROGRAMA 42130  ORDENACIÓ EDUCATIVA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Desenvolupar l'ordenació acadèmica del sistema educatiu no 
universitari per als ensenyaments d'Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Educació 
de Persones Adultes i Educació Especial. 

96,81 

OBJECTIU 2.1 Promoure el plurilingüisme en l'ensenyament. 100,00 

OBJECTIU 2.2 
Fomentar la normalització lingüística del valencià en l'àmbit 
educatiu. 

50,00 

OBJECTIU 3.1 
Proposar activitats per a la capacitació del professorat en anglés 
i en altres llengües estrangeres i sobre aspectes metodològics per 
a millorar l'aplicació dels programes plurilingües. 

100,00 

OBJECTIU 3.2 
Fomentar les llengües curriculars com a llengües d'ensenyament-
aprenentatge. 

94,81 
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PROGRAMA 42130  ORDENACIÓ EDUCATIVA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 

Dissenyar respostes per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu i implementar les mesures 
previstes per a la implantació d'un sistema educatiu inclusiu 
previstes en el Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel 
qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el 
sistema educatiu valencià. 

100,00 

OBJECTIU 5.1 
Promoure l'orientació educativa, psicopedagògica, professional i 
la tutoria. 

100,00 

OBJECTIU 5.2 
Facilitar l'adequada avaluació psicopedagògica i escolarització de 
l'alumnat. 

100,00 

OBJECTIU 6.1 
Planificar adequadament l'escolarització de l'alumnat en 
centres d'Educació Infantil i Primària, Formació de Persones 
Adultes i Educació Especial. 

95,87 

OBJECTIU 7.1 
Planificar adequadament l'escolarització de l'alumnat d'Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial. 

92,19 

 

 

Objectiu 1.1. Desenvolupar l’ordenació acadèmica del sistema educatiu no universitari per als 

ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, 

Batxillerat i Educació de Persones Adultes i Educació Especial 

 

Indicador 1. Participants en les proves per a l’obtenció del títol de graduat en Educació 

Secundària Obligatòria. Nombre total de persones inscrites en les proves lliures. Considerant 

les dues convocatòries: febrer i octubre 

 
El nombre de participants en la prova va ser inferior al previst. 

 

Indicador 2. Participants en les proves lliures per a l’obtenció del títol de Batxillerat. Nombre 

total de persones inscrites en les proves lliures, en la convocatòria única: abril 

 
El nombre de participants en la prova va ser superior al previst. 

 

 

Objectiu 2.1. Promoure el plurilingüisme en l’ensenyament 

 

Indicador 1. Centres educatius susceptibles d’aplicar qualsevol programa lingüístic 

 
Les dades consignades responen al total de centres educatius en què s’ha d’aplicar un 

programa lingüístic. El valor de realització és igual al previst inicialment. 

 

Indicador 2. Nombre de centres que apliquen un programa lingüístic d’ensenyament en què la 

llengua base és el valencià 

 
La xifra correspon als centres on s’apliquen programes lingüístics amb aquesta 
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característica. El valor de realització és igual al previst inicialment. 

 

 

Objectiu 2.2. Fomentar la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu 

 

Indicador 1. Subvencions per a activitats de normalització lingüística en centres 

 

De les dues convocatòries de subvenció previstes, s’ha dut a terme una. La segona ha 

sigut substituïda per una convocatòria d’assignacions econòmiques a centres educatius per a 

la realització d’intercanvis escolars. 

 

 

Objectiu 3.2. Fomentar les llengües curriculars com a llengües d’ensenyament-aprenentatge 

 

 Els indicadors 1, 2 i 4 s’han executat d’acord amb les previsions. 

 

Indicador 3. Auxiliars de conversa en centres públics d’educació de la Comunitat Valenciana 

 
Aquest indicador reflecteix una execució per sota del previst. Ha de tindre’s en compte 

que la seua evolució està determinada per la provisió del Ministeri d’Educació que és qui 

selecciona els participants en el programa d’auxiliars de conversa. 

 

 

Objectiu 4.1. Dissenyar respostes per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de 

suport educatiu 

 

Les dades que es consignen responen a la matrícula real en els centres educatius 

sostinguts amb fons públics. 

 

 

Objectiu 5.1. Promoure l’orientació educativa, psicopedagògica, professional i la tutoria 

 

Les dades que es consignen responen a la matrícula real en els centres educatius 

sostinguts amb fons públics. En el cas de l’indicador 5, alumnat de persones adultes, només 

es consignen les dades relatives a la matrícula en centres de titularitat de la GVA. 

No s’han computat les dades de matrícula de centre de titularitat municipal i centres 

de titularitat privada. 

 

 

Objectiu 6.1. Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat en centres educatius 

d’Educació Infantil i Primària 

 

Indicador 1. Centres d’Educació Infantil i/o Primària de titularitat de la Generalitat 
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La dada d'execució de centres (1.050) és lleugerament inferior al previst (1.086)  

 

Indicadors 2, 3, 5 i 7 d’alumnat escolaritzat 

 
Les dades relatius a l’alumnat que es consignen responen a la matrícula real en els 

centres educatius de titularitat de la GVA. 

 

Indicadors 6, 9 i 10 d’oferta de places escolars 

 
La variació de xifres és resultat de la varietat de tipologies de centres de titularitat de 

la GVA que ofereixen educació infantil (EI) primer cicle i de l’ajust resultant. L’increment 

d’unitats respon a l’interés de crear oferta GVA en Educació Infantil, primer cicle. 

 

 

Objectiu 7.1. Planificar adequadament l’escolarització de l’alumnat d’Educació Secundària 

Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial 

 

Indicador 2, 4, 5, 7, 9 i 11 d’alumnat 

 
Les dades que es consignen responen a la matrícula real en els centres educatius de 

titularitat de la GVA. Els valors indicats responen a les previsions o al nombre de vacants 

oferides en els diversos ensenyaments. 

 

Indicadors 3. Augment de grups per reducció del ràtio “alumnes per grup” en quart de l’ESO 

 
Les xifres inferiors a les previstes fan referència a unitats, no a grups. 

 

 

Programa 422.40 «Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial» 

 

Execució: 92,59 %. 

 

PROGRAMA 42240  FORMACIÓ PROFESSIONAL I 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

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. 

49,78 

OBJECTIU 1.2 
Promoure la dimensió europea de l'educació mitjançant la gestió 
de programes educatius de la Unió Europea en matèria de 
Formació Professional del Sistema Educatiu. 

50,00 

OBJECTIU 1.3 
Promoure la difusió i coneixement de la Formació Professional 
Dual. 

33,33 

OBJECTIU 1.4 
Desenvolupar la formació en centres de treball que possibilite la 
inserció laboral. 

50,00 
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PROGRAMA 42240  FORMACIÓ PROFESSIONAL I 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.5 
Implementar polítiques dirigides a evitar discriminació per raó 
de sexe en els estudis de Formació Professional del Sistema 
Educatiu. 

108,00 

OBJECTIU 1.6 
Implementar polítiques dirigides a evitar discriminació per raons 
econòmiques en els estudis de Formació Professional del 
Sistema Educatiu. 

0,00 

OBJECTIU 1.7 
Promoure l'acció combinada de l'estudi i treball en els cicles 
formatius: la Formació Professional Dual. 

142,41 

OBJECTIU 1.8 
Promoure els ensenyaments parcials de Formació Professional 
del Sistema Educatiu. 

20,00 

OBJECTIU 1.9 Promoure accions d'orientació educativa i professional. 0,00 

OBJECTIU 1.10 
Desenvolupar accions de Formació Professional Bàsica de 
segona oportunitat per a joves que abandonen aviat el sistema 
educatiu. 

60,00 

OBJECTIU 1.11 
Garantir i promoure la qualitat educativa de la formació 
professional emulant entorns professionals segurs i 
tecnològicament actualitzats. 

173,71 

OBJECTIU 1.12 
Promoure la integració de l'alumnat de Formació Professional en 
l'àmbit laboral i facilitar la possibilitat d'obtindre els carnets 
professionals corresponents. 

100,00 

OBJECTIU 1.13 
Elaborar acords/convenis amb les universitats valencianes en 
relació al reconeixement de crèdits ECTS. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 

Col·laborar amb l'Institut Nacional de les Qualificacions en la 
identificació, contrast i determinació de les qualificacions per a 
la seua incorporació en el Catàleg Nacional, així com de la 
formació associada a aquestes. 

233,33 

OBJECTIU 2.2 

Proporcionar al personal treballador desocupat o no,  la 
possibilitat d'obtindre el reconeixement de la competència 
professional adquirida per experiència laboral i/o formació no 
formal i l'acreditació de les corresponents qualificacions 
professionals. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 

Desenvolupar programes formatius de qualificació bàsica que 
permeten la prossecució d'estudis a les/als joves que 
abandonen l'Educació Secundària Obligatòria o aquells amb 
necessitats educatives especials associades a condicions 
personals de discapacitat o trastorns greus de conducta que 
hagen impedit la consecució d'aquests estudis secundaris 
i  possibilitar la seua  inserció sociolaboral. 

89,42 

OBJECTIU 4.1 
Desenvolupar l'ordenació acadèmica dels ensenyaments de 
règim especial de la competència d'aquesta direcció general. 

133,42 

OBJECTIU 4.2 
Elaborar els currículums educatius i establir criteris per a la seua 
aplicació. 

100,00 

OBJECTIU 4.3 Millorar el coneixement dels ensenyaments de règim especial. 116,67 

OBJECTIU 4.4 Millorar el funcionament acadèmic de les escoles de música. 100,00 

OBJECTIU 4.5 Millorar el funcionament acadèmic de les escoles de dansa. 100,00 

OBJECTIU 4.6 Augmentar i diversificar l'oferta d'ensenyaments esportius. 92,59 
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PROGRAMA 42240  FORMACIÓ PROFESSIONAL I 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.7 
Millorar la conciliació de la vida acadèmica de l'alumnat que 
cursa ensenyaments generals i ensenyaments de règim 
especial. 

155,77 

OBJECTIU 4.8 
Proposar la catalogació dels llocs de treball del professorat 
d'ensenyament de règim especial de la competència d'aquesta 
direcció general. 

106,25 

OBJECTIU 4.9 
Desenvolupar la planificació estratègica de l'oferta educativa 
dels ensenyaments de música. 

100,00 

 

 

En relació amb les actuacions referides a 2019, s’observa que la major part dels 

indicadors s’han complit al 100 % o han superat les previsions. 

 

En aquest sentit, cal destacar els objectius: 2.1 «Col·laborar amb l’Institut Nacional de 

les Qualificacions en la identificació, contrast i determinació de les qualificacions per a la seua 

incorporació al Catàleg Nacional, i també de la formació associada a aquestes amb una 

execució del 233,33 %; 4.7 «Millorar la conciliació de la vida acadèmica de l’alumnat que cursa 

ensenyaments generals i ensenyaments de règim especial» amb una execució del 155,77 %; 

1.11 «Garantir i promoure la qualitat educativa de la formació professional emulant entorns 

professionals assegurances i tecnològicament actualitzats» amb una execució del 173,71 %, i 

1.7 «Promoure l’acció combinada de l’estudi i treball en els cicles formatius: la Formació 

Professional Dual» amb un percentatge d’execució del 142,41 %. 

 

Entre els que no s’ha arribat a assolir els resultats previstos, cal assenyalar el següent: 

 

L’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 

 

La major part de les actuacions han sigut executades, menys els cursos d’accés, i 

solament la meitat dels preparatoris. 

 

 

Objectiu 1.3. Promoure la difusió i coneixement de la Formació Professional Dual 

 

La baixa execució es deu al fet que no s’ha prorrogat la realització dels fòrums 

d’oportunitats. 

 

 

Objectiu 1.4 (indicador 2) i objectiu 1.6 (indicador 1) 

 

No s’han dut a terme aquestes actuacions, però sí s’està desenvolupant l’ordre per a 
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poder realitzar-les en el 2020. 

 

 

Programa 422.50 «Promoció del Valencià i Gestió del Multilingüisme» 

 

Execució: 90,43 %. 

 

PROGRAMA 42250  PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ I GESTIÓ 

DEL MULTILINGÜISME. 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Garantir l'ús del valencià en l'administració de la Generalitat. 72,22 

OBJECTIU 1.2 Dinamitzar l'ús del valencià en altres administracions públiques. 81,76 

OBJECTIU 1.3 
Assegurar la formació lingüística del personal de l'Administració 
de la Generalitat. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 
Conéixer la realitat de l'ús de les dues llengües oficials en les 
administracions públiques. 

100,00 

OBJECTIU 1.5 
Garantir l'ús del valencià com a llengua vehicular de les 
institucions valencianes. 

123,06 

OBJECTIU 2.1 Donar publicitat als valors de l'ús del valencià a tot el territori. 100,00 

OBJECTIU 2.2 
Incrementar l'ús del valencià en els diferents sectors socials: 
empresarial, cultural, associatiu, etc. 

107,80 

OBJECTIU 2.3 Millorar el coneixement del valencià en la població adulta. 88,43 

OBJECTIU 2.4 
Conéixer la realitat de l'ús de les dues llengües oficials en l'àmbit 
social. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Promoure les escoles oficials d'idiomes com a centres públics 
d'ensenyament d'idiomes. 

89,43 

OBJECTIU 3.2 
Difondre els programes europeus d'aprenentatge de llengües en 
l'àmbit educatiu. 

83,33 

OBJECTIU 3.3 
Consolidar el multilingüisme com a objectiu educatiu en 
l'ensenyament públic. 

8,18 

OBJECTIU 3.4 
Participar en projectes europeus que afavorisquen l'aprenentatge 
d'idiomes i l'adquisició de bones pràctiques. 

66,67 

OBJECTIU 4.1 
Col·laborar amb institucions públiques i privades que fomenten el 
multilingüisme. 

100,00 

OBJECTIU 4.2 
Fomentar els valors del multilingüisme autocentrat en els 
diferents sectors socials: empresarial, cultural, esportiu, etc. 

70,00 

OBJECTIU 4.3 
Incorporar-se als fòrums l'objectiu dels quals siga el foment de la 
diversitat lingüística. 

125,00 

OBJECTIU 4.4 Promoure l'ús institucional i social de la llengua de signes. 75,00 
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PROGRAMA 42250  PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ I GESTIÓ 

DEL MULTILINGÜISME. 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.1 
Desenvolupar la normativa que garantisca el ple gaudi dels drets 
lingüístics. 

108,33 

OBJECTIU 5.2 Crear els instruments públics per a garantir els drets lingüístics. 126,00 

OBJECTIU 5.3 
Crear i coordinar els fòrums de participació la comesa de la qual 
siga la garantia d'aquests drets. 

83,33 

 

 

Programa 421.10 «Direcció i Serveis Generals» 

 

Execució: 88,33 %. 

 

PROGRAMA 42110  DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Millorar permanentment l'eficàcia i l'eficiència del departament, 

facilitant el compliment dels objectius de la resta de programes 
de la Conselleria. 

88,35 

OBJECTIU 2.1 
Racionalització i modernització dels procediments interns de 
tramitació i gestió. 

88,73 

OBJECTIU 2.2 
Informar en tots aquells aspectes de l'àmbit competencial de la 
Conselleria. 

97,91 

OBJECTIU 2.3 
Atendre les despeses de funcionament i de serveis bàsics de la 
Conselleria i el Palau Pineda. 

108,33 

OBJECTIU 3.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la Conselleria 

86,67 

OBJECTIU 3.2 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu, en els textos administratius. 

60,00 

 

 

Programa 422.70 «Consell Escolar de la Comunitat Valenciana» 

 

Execució: 87,95 %. 

 

PROGRAMA 42270  CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Vertebrar, mantindre, potenciar i planificar la relació amb els 
diversos sectors, institucions i sectors socials que participen en la 
programació general de l'ensenyament. 

75,90 

OBJECTIU 1.2 Garantir el compliment de la funció participativa. 100,00 
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Objectiu 1.1. Vertebrar, mantindre, potenciar i planificar la relació amb els diversos sectors, 

institucions i sectors socials que participen en la programació general de l’ensenyament 

 

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, valora els aspectes relacionats amb la 

representativitat i pluralitat de les dones i homes tant en la seua composició com en les 

diferents comissions, i això té el seu reflex en els indicadors de seguiment de la seua activitat. 

 

La Composició Permanent del CECV està integrada per consellers i conselleres triats 

pels membres dels seus respectius grups. Homes i dones que representen diferents sectors 

(públic i privat) i sensibilitats de l’àmbit educatiu, administratiu i social (representants dels 

pares i mares d’alumnes, personal administratiu i de serveis dels centres docents, alumnat, 

organitzacions sindicals i empresarials, representants de les universitats de la Comunitat 

Valenciana o representants de les personalitats de reconegut prestigi en el camp de l’educació). 

 

 

Objectiu 1.2. Garantir el compliment de la funció participativa 

 

Això es duu a terme, tant en la celebració de conferències, jornades o seminaris, i en 

l’elaboració dels seus informes anuals o monogràfics. 

 

 

Programa 422.30 «Ensenyament Secundari» 

 

Execució: 84,38 %. 

 

PROGRAMA 42230  ENSENYAMENT SECUNDARI  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

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. 

91,74 

OBJECTIU 1.2 
Atendre les necessitats específiques de l'alumnat de règim 
especial. 

101,40 

OBJECTIU 2.1 Millorar la qualitat de l'educació. 95,38 

OBJECTIU 2.2 
Millorar la xarxa de centres d'Educació Secundària i 
d'Ensenyaments de Règim Especial. 

58,64 

OBJECTIU 2.3 

Garantir el manteniment, el bon estat i la millora de les 
infraestructures educatives i la dotació de l'equipament escolar 
en centres de titularitat pública de la Generalitat. Eliminació de 
barracons escolars. 

74,74 
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Programa 421.80 «Administració General d’Ensenyament i Relacions Sindicals» 

 

Execució: 82,02 % 

 

PROGRAMA 42180  ADMINISTRACIÓ GENERAL 

D'ENSENYAMENT I RELACIONS SINDICALS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Facilitar l'eficàcia i l'eficiència de la Secretaria Autonòmica 
d'Educació i Investigació i de les unitats que depenen d'ella. 

200,00 

OBJECTIU 2.1 
Impulsar i gestionar coordinadament les actuacions de la 

Secretària Autonòmica d'Educació i Investigació amb altres 
entitats públiques o privades. 

0,00 

OBJECTIU 3.1 
Coordinar les unitats administratives que desenvolupen la 
Inspecció Educativa. 

114,29 

OBJECTIU 4.1 Planificar i gestionar les infraestructures educatives. 95,83 

OBJECTIU 5.1 
Fomentar la participació social i les relacions de les organitzacions 
sindicals amb representació en l'àmbit educatiu no universitari. 

0,00 

 

 

Respecte a l’execució dels objectius inclosos en el pressupost 2019, s’informa sobre 

cadascun dels indicadors el següents: 

 

 

Objectiu 1.1. Facilitar l’eficàcia i l’eficiència de la Secretaria Autonòmica d’Educació i 

Investigació i de les unitats que en depenen 

 

Indicador 1. Coordinació amb les unitats dependents de la Secretaria Autonòmica d’Educació i 

Investigació 

 
S’ha incrementat el nombre de reunions a causa de les actuacions de nova implantació 

i el seguiment de les ja implantades. 

 

 

Objectiu 2.1. Impulsar i gestionar coordinadament les actuacions de la Secretaria Autonòmica 

d’Educació i Investigació amb altres entitats públiques o privades 

 

Indicador 1. Conveni de col·laboració Conselleria-universitats 

 
No té execució perquè les actuacions s’han dut a terme a través d’altres instruments 

jurídics i programes d’actuació. 

 

Indicador 2. Conveni de col·laboració Conselleria-ajuntaments 

 
No té execució perquè les actuacions s’han dut a terme a través d’altres instruments 
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jurídics i programes d’actuació. 

 

 

Objectiu 3.1. Coordinar les unitats administratives que desenvolupen la Inspecció Educativa 

 

Indicador 1. Atenció i seguiment a la Inspecció d’Educació de les tres direccions territorials 

d’Educació. 

 
S’han dut a terme les reunions previstes. 

 

Indicador 2. Desplegament del decret de la Inspecció Educativa 

 
El Decret 80/2017, de 23 de juny, que regula l’actuació, el funcionament i l’organització 

va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 5 de juliol de 2017. 

 

S’ha publicat la corresponent ordre en l’exercici 2019. 

 

Indicador 3. Instruccions del Servei d’inspecció d’Educació 

 
S’ha incrementat per damunt del que es preveu el nombre d’instruccions previstes. 

 

 

Objectiu 4.1. Planificar i gestionar les infraestructures educatives 

 

Indicador 1. Coordinació i supervisió de projectes de construcció i reforma de centres educatius 

 
S’han realitzat la majoria de les actuacions previstes. 

 

 

Objectiu 5.1. Fomentar la participació social i les relacions de les organitzacions sindicals amb 

representació en l’àmbit educatiu no universitari 

 

Indicador 1. Subvencions per a fomentar la labor realitzada pels sindicats d’ensenyament de 

la Comunitat Valenciana 

 
No s’han dut a terme aquestes subvencions, atés que les ajudes per a la realització de 

tasques sindicals estan cobertes per la conselleria competent en matèria laboral. En 

conseqüència, no s’han incorporat al pressupost de 2020. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

 

 

Programa 453.50 «Museu de Belles Arts» 
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Execució: 59,12 % 

 

PROGRAMA 45350  MUSEU DE BELLES ARTS  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Estendre i millorar la percepció social i l'ús del Museu per part 
dels ciutadans. 

128,66 

OBJECTIU 1.2 
Aconseguir la vinculació efectiva entre els historiadors de l'art i el 
Museu. 

108,33 

OBJECTIU 1.3 Aconseguir la vinculació entre els restauradors d'art i el Museu. 12,50 

OBJECTIU 1.4 
Aconseguir la vinculació efectiva entre els creadors d'art plàstic 
de l'art i el Museu. 

0,00 

OBJECTIU 2.1 
Implicació dels diferents agents socials i econòmics en la 
conservació, finançament, i difusió del patrimoni del Museu. 

50,00 

OBJECTIU 3.1 
Estudi i investigació de les diverses col·leccions que s'integren en 
el Museu. 

0,00 

OBJECTIU 3.2 
Restauració i conservació preventiva de les diverses col·leccions 
que s'integren en el Museu. 

237,29 

OBJECTIU 3.3 Elaboració de plans de difusió del tresor artístic del Museu. 33,33 

OBJECTIU 3.4 Elaboració de criteris d'enriquiment de les col·leccions. 0,00 

OBJECTIU 4.1 
Pla de potenciació de la presència d'artistes valencians en les 
col·leccions del Museu. 

0,00 

OBJECTIU 4.2 
Modernització i aplicació de noves tecnologies en  la producció, 
difusió i promoció de la cultura. 

33,33 

OBJECTIU 4.3 Coordinació i gestió d'exposicions i altres activitats culturals. 94,44 

OBJECTIU 5.1 
Desenvolupament dels diversos programes que integren el Pla 
Museològic. 

0,00 

OBJECTIU 6.1 
Desenvolupament de plans d'actualització de les instal·lacions de 
clima i de baixa tensió en el Museu. 

88,89 

OBJECTIU 6.2 
Desenvolupament de plans de renovació de la maquinària dels 
tallers de restauració. 

100,00 

 

 

En el cas del programa 453.50, l’execució dels objectius és molt heterogènia tal com 

reflecteixen les dades del quadre. 
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CONCLUSIONS 

 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria d’Educació,  

Cultura i Esport mostra que es van assolir, de mitjana, els seus objectius en un 94,59 %, 

d’acord amb el que s’ha previst. 

 

El grau d’execució dels programes presenta una certa uniformitat en un ampli interval, 

que només es trenca per damunt i per sota d’aquest a causa de l’execució de dos programes, 

un (59,12 %) molt per sota de la mitjana i l’altre (120,55 %) molt per damunt d’ella. 

 

En síntesi, la dinàmica de l’execució per programes mostra que el 58,82 % d’aquests 

finalitzen l’exercici havent assolit els seus objectius entre el 80 % i el 100 %. El percentatge 

restant es reparteix entre els programes que assoleixen els seus objectius per damunt del que 

s’ha previst (35,29 %) i en un percentatge inferior al 80 % (5,88 %). 

 

 

 

 

 

 

 

Quant a l’anàlisi per centres gestors, la Direcció General de Personal Docent (105,39 

%), la Sotssecretaria (104,44 %) i la Direcció General de l’Esport (100,68 %) aconsegueixen 

en mitjana el 100 % dels objectius dels seus programes, mentre que superen el 90 % 

d’execució, o bé s’hi aproximen, la resta de departaments: la Direcció General d’Innovació 

Educativa i Ordenació (94,23 %), la Direcció General de Cultura i Patrimoni (93,35 %), la 

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (92,59 %), la 

5,88%

58,82%

35,29%

Programes pressupostaris amb un grau 
d'execució inferior al 80 %

Programes pressupostaris amb un grau 
d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %

Programes pressupostaris amb un grau 
d'execució igual o superior al 100 %
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Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (90,43 %), la Direcció 

General de Centres Docents (89,72 %) i el departament Administració General de 

l’Ensenyament (89,59 %). Tot això queda reflectit en el gràfic següent. 
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I 

SALUT PÚBLICA. EXERCICI 2019 

 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2019, mostra que 

es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 129,38 %. 

 

No obstant això, l’execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris, 

ja que hi ha certa dispersió en el grau d’execució d’aquests. Sobre la base d’això, es poden 

classificar els programes pressupostaris en dos grups: 

 

- Programes pressupostaris amb un grau d’execució superior al 100 %. En 

aquest grup es troben els següents programes: el programa 411.10 “Direcció i serveis 

generals”; 411.70 “Inspecció”; 313.20 “Drogodependències i altres addiccions”; 412.22 

“Assistència sanitària”; 412.24 “Prestacions externes”; 412.26 “Personal sanitari resident”; 

412.25 “Serveis generals de la Secretaria Autonòmica”; 412.27 “Prestacions externes 

complementàries”; 413.10 “Salut pública”; 411.20 “Administració economicofinancera”.   

 

- Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % 

i el 100 %. En aquest grup es troben un total de 7 programes pressupostaris, entre els quals 

figuren: 411.40 “Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut”; 411.30 “Administració de recursos 

humans”; 412.28 “Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada”; 412.23 

“Prestacions farmacèutiques”; 412.29 “Informació 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”.  

 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, segons 

grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

Programa 411.20 “Administració economicofinancera” 

 

Execució: 121,15% 

 

 

Objectiu 1.1. Millorar l’eficiència en l’ús dels recursos assistencials que es destinen a la 

prestació de serveis sanitaris 

 

Des del punt de vista de gestió econòmica, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública representa més del 40 % del pressupost de la Generalitat, el 80 % de la facturació 

dels proveïdors a la Generalitat, el 43 % de les taxes que es recapten en la Generalitat i la que 

té més projectes que són eixos fonamentals en el finançament a càrrec de fons europeus, així 

com l’empresa amb més treballadors de la Comunitat Valenciana. Tot això, d’una manera o 

d’altra, es coordina des de la Direcció General d’Eficiència i Règim Econòmic. 

 

Aquesta direcció general escomet una àmplia tasca administrativa que consisteix en la 

comptabilització, gestió i emissió de nombrosos informes econòmics en l’àmbit de la 

Conselleria, en tots els capítols de despesa del pressupost.  

 

Els indicadors plantejats són en la major part dels casos superats per la vasta activitat 

de gestió que es du a terme per part de les diferents unitats administratives. 

 

124,04%

94,06%

119,85%
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97,48%

546,98%

123,29%

103,15%
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41120.- Administració Economicofinancera

41130 .- Administració de Recursos Humans

31320 .- Drogodependències i Altres Addiccions

41222 .- Assistència Sanitària

41224 .- Prestacions Externes

41226 .- Personal Sanitari Resident

41228 .- Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada

41225 .- Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica

41223 .- Prestacions Farmacèutiques

41227 .- Prestacions Externes Complementàries

41160 .- Anàlisi i Avaluació de l'Atenció al Pacient i Investigació en

Ciències de la Salut

41229 .- Informació per a la Salut

41210 .- Centres Integrats de Salut Pública

41310 .- Salut
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El seguiment, anàlisi, avaluació de la gestió pressupostària i econòmica i l’elaboració 

d’instruccions per a reduir les tasques de conciliació sorgides amb el nou sistema de cotització 

de liquidació directa (SLD) de la TGSS s’han complit al 100 %. 

 

Finalment, la facturació de les taxes per assistència sanitària i per subministraments 

de productes hematològics ha superat les expectatives dels indicadors molt per damunt. 

 

 

Objectiu 2.2. Càlcul i elaboració d’estadístiques, indicadors i quadres de comandament per al 

seguiment i anàlisi de la despesa real i la millora de l’eficiència 

 

En relació als objectius 1.2, 1.3 i 2.2, cal fer esment, en primer lloc, al càlcul periòdic 

dels costos de l’assistència sanitària per centres d’activitat dels departaments de salut a partir 

de la informació registrada en el sistema de comptabilitat analítica de la Conselleria, l’aplicatiu 

de suport del qual és el SIE (sistema d’informació econòmica). 

 

Així mateix, mensualment s’elaboren els quadres de comandament per al seguiment 

de la despesa real per departaments de salut que contenen informació detallada procedent de 

diverses fonts sobre la despesa en els capítols I, II i IV, i que es difonen a tots els òrgans 

directius de la Conselleria, així com a tots els departaments. 

 

També es calculen i difonen amb periodicitat mensual els resultats dels indicadors 

econòmics recollits en els acords de gestió que es formalitzen anualment entre la Conselleria 

i els departaments de salut. 

 

En l’àmbit de l’estadística oficial, anualment es fa la recollida de dades i es calculen els 

resultats de l’Estadística de despesa sanitària pública, que es remeten al Ministeri de Sanitat 

per a la seua integració amb l’estadística d’àmbit nacional. 

 

 

Objectiu 3.1. Obtenció de recursos econòmics provinents de l’Administració de l’Estat i de la 

Unió Europea destinats a finançar programes i línies estratègiques de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública i de les institucions sanitàries dependents d’aquesta 

 

Les línies d’actuació cofinançades per l’AGE durant l’exercici 2019 són el Pla nacional 

de drogues, el Pla nacional de trasplantaments i el Pla nacional del medicament, cosa que 

suposa un compliment per damunt de l’objectiu del 150 %. 

 

Quant al nombre d’actuacions declarades a la UE durant l’exercici 2019 per al seu 

cofinançament pel FEDER a càrrec del Programa operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020 

FEDER, arriben a 32 projectes seleccionats, la qual cosa suposa un compliment per damunt de 

l’objectiu en un 16 %.  
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Aquests expedients, íntegrament destinats a operacions d’inversió, es corresponen 

amb els criteris d’intervenció previstos en els eixos 1, 2 i 4 del PO esmentat que actuen, 

respectivament, en els àmbits d’R+D+i, sistemes d’informació i comunicació i eficiència 

energètica.  

 

La despesa elegible associada a aquests projectes s’eleva, per a cada un dels eixos 

d’intervenció, a 8,5 (eix 1), 21,1 (eix 2) i 2,1 (eix 4) milions d’euros, que ascendeix a 31,7 

milions d’euros en total. En l’actual període de programació, la UE cofinança la despesa 

considerada elegible d’aquests projectes a una taxa del 50 %, per la qual cosa l’ajuda 

associada als projectes esmentats s’eleva a 15,8 milions d’euros. No obstant això, ha de 

precisar-se que els imports ressenyats anteriorment no es corresponen únicament amb 

dotacions corresponents a expedients iniciats en 2019, sinó que, tenint en compte el sistema 

de gestió plurianual d’aquest tipus de fons i les demores produïdes a escala nacional per a la 

gestió efectiva dels programes operatius FEDER, en les declaracions de despesa esmentades 

s’inclouen actuacions iniciades en exercicis anteriors. 

 

 

Objectiu 5.1. Elaborar les liquidacions definitives de les concessions sanitàries 

 

Durant l’exercici 2019 s’han resolt els procediments de reequilibri econòmic interposats 

contra la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per part de les concessionàries 

Torrevieja Salud UTE, Llei 18/82 (P.O. 5/000054/2016), i Elche-Crevillente Salud S.A (P.O. 

5/00053/20016), mitjançant sentències 827/2019 i 815/2019, les dues desestimatòries. 

Aquests procediments no són ferms, atés que les dues concessionàries han interposat recurs 

de cassació contra les esmentades sentències davant del Tribunal Suprem.  

 

D’altra banda, i en relació amb la concessió del Departament de Salut de la Ribera en 

data 21 de maig de 2019, la concessionària i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

van signar un acord transaccional, modificat posteriorment en data 23 de juliol de 2019 a 

causa d’uns errors aritmètics en els imports i saldos recollits en l’acord. Aquest acord 

transaccional posa fi als procediments contenciosos interposats per la concessionària contra la 

resolució de les liquidacions dels exercicis 2013-2015, que juntament amb l’expedient 

d’enriquiment injust (EEI 4/2018) i l’expedient de compensació 8/2018 possibiliten la 

finalització d’aquest període. 

 

Quant a la concessió del Departament de Salut de Dénia, en data 3 d’abril de 2019 

s’han dictat les resolucions de les liquidacions dels exercicis 2009 a 2013. Addicionalment, el 

19 de juliol de 2019 es va aprovar la Resolució de l’expedient d’enriquiment injust, E.E.I 

03/2019, corresponent a serveis i subministraments assumits per la concessionària seguint 

instruccions de l’Administració, complint amb els acords de les comissions mixtes i d’acord 

amb l’Acord transaccional de 9 de desembre de 2013. En relació amb les liquidacions 2014-

2016, durant l’exercici 2019 s’hi ha treballat. 
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Els objectius s’han complit parcialment, el primer referent a liquidacions aprovades 

anteriors a 2013 al 100 % i el segon liquidacions aprovades posteriors a 2012 al 16 %, havent-

se aprovat únicament una liquidació. 

 

 

Objectiu 6.1. Revisió i adaptació a les noves polítiques sanitàries, reduint el recurs a proveïdors 

externs 

 

Aquest objectiu s’ha seguit a través de tres indicadors: Tramitació d’expedients de 

prestacions externes, elaboració de documents de condicions econòmiques i administratives 

de prestacions externes i ús de l’aplicació CONCERTS per al seguiment de l’activitat de 

proveïdors externs. 

 

En col·laboració amb la Direcció General d’Assistència Sanitària, una vegada planteja 

els seus objectius d’internalització d’aquelles prestacions sanitàries de l’SNS que té 

externalitzades totalment o parcialment, a través de la Subdirecció de Recursos Econòmics es 

fan els informes economicoadministratius per a la tramitació dels corresponents expedients de 

contractació administrativa. En aquest sentit, l’entrada en vigor de la nova Llei de contractes 

del sector públic ha retardat la licitació d’alguns dels expedients, però s’han treballat i licitat la 

majoria dels proposats per part de la Direcció General, de manera que ha donat lloc al 

compliment de l’indicador. 

 

El compliment dels objectius ha sigut total al 100 %, l’ús de l’aplicació CONCERTS per 

al seguiment de l’activitat de proveïdors externs i l’elaboració de documents de condicions 

econòmiques i administratives de prestacions externes, i la tramitació d’expedients de 

prestacions externes s’ha superat al 175 %. 

 

 

Objectiu 7.1. Modernitzar les infraestructures sanitàries públiques del sistema sanitari públic 

valencià 

 

L’exercici 2019 ha suposat un augment en la càrrega de treball de les inversions en 

infraestructures. Si en l’exercici 2018 la inversió realment executada del capítol 6 en 

equipament i obres, incloent-hi salut pública i sotssecretària, va ascendir a 66 milions d’euros, 

en l’exercici 2019 aquesta xifra va ascendir fins als 101 milions d’euros. 

 

Aquest increment en l’execució va suposar una rellevant càrrega de treball addicional. 

Si bé l’execució dels indicadors és molt similar a l’exercici 2018, l’import de molts dels 

expedients tramitats tant d’obres com de serveis estaven en la seua majoria dotats de majors 

imports en termes generals. 

 

El compliment dels objectius ha sigut molt superior als indicadors, i s’han complit per 

damunt del valor marcat fins a un 500 %, excepte en el cas de les obres de reparació de 
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patologies d’edificis, en què l’indicador s’ha quedat en el 66 % de compliment, i en obres 

d’edificis nous, en què ha quedat al 50 %. 

 

Es van iniciar 2 obres del nou centre de salut del Raval de Castelló i del nou hospital 

d’Ontinyent. Van començar obres de gran envergadura com la reforma de les urgències de 

l’Hospital General d’Alacant, o la reforma i ampliació dels centres de salut de Catarroja i de 

Sant Joan d’Alacant.  

 

Es van concloure obres al complex de Campanar, les urgències generals o el 

desamiantatge del pavelló de rehabilitació, o les obres de demolició de l’antic hospital de Sant 

Francesc de Borja. Es van completar els búnquers per als nous acceleradors lineals de Sant 

Joan. 

 

La tramitació d’expedients patrimonials, tant d’acceptació de parcel·les i immobles com 

de regularització patrimonial, també ha suposat una important càrrega de treball. Es van 

estudiar parcel·les en immoble a Beniparrell, Vinaròs, Pau 2 d’Alacant, Garbinet, Condomina, 

Malilla i Antonio Suarez a València, Alaquàs, Xàtiva 2, Montserrat, Corbera, Fortaleny o 

Rafelbunyol. 

 

Es va concloure el desenvolupament del segon pla d’inversió i adequació de consultoris 

auxiliars i es va llançar el tercer pla amb l’objectiu de contribuir des de l’Administració 

autonòmica a l’ajuda als ajuntaments de la comunitat per a poder millorar l’últim esclavó del 

sistema assistencial, els consultoris de titularitat municipal, centres que són el primer punt 

d’atenció del sistema. En l’exercici passat es van beneficiar d’aquestes ajudes fins a 62 

consultoris auxiliars. 

 

 

Objectiu 7.3. Gestionar i executar el Pla d’inversions en infraestructures sanitàries per al 

període 2016-2020 

 

El Pla de dignificació d’infraestructures sanitàries ha sigut revisat durant l’exercici 2019 

per a adequar-lo als diferents processos d’execució sobre la base de les particulars 

circumstàncies de cada projecte específic. Es va realitzar una avaluació d’aquest sobre la base 

del qual es va poder realitzar un diagnòstic de l’impacte del Pla 2016-2019, i es va procedir en 

el segon semestre a elaborar un nou pla d’infraestructures per al període 2020-2023. 

 

 

Objectiu 7.4. Revisió dels plecs tècnics en vigor per a la prestació dels diferents contractes de 

serveis i subministraments, procurant el correcte desenvolupament d’aquests a partir del 

control de presència, activitat i establiment d’indicadors per a mesurar-ne la qualitat. 

 

El compliment dels indicadors ha sigut desigual, l’indicador “Licitar contractes de 

vigilància amb nous plecs homogenis en tots els departaments de salut” s’ha complit al 100 
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%, però no s’han aconseguit la resta: “Licitar contractes de gestió de residus amb nous plecs 

homogenis en tots els departaments de salut”, “Licitar contractes de neteja amb nous plecs 

homogenis en tots els departaments de salut”. 

 

S’ha aconseguit en el 50 % dels centres “Licitar contractes d’alimentació de pacients 

amb nous plecs homogenis en tots els departaments de salut” i “Licitar contractes de bugaderia 

amb nous plecs homogenis en tots els departaments de salut”. 

 

 

 

Programa 411.10 “Direcció i Serveis Generals” 

 

Execució: 124,04% 

 

PROGRAMA 41110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.2 Assegurar el correcte funcionament dels serveis generals. 151,49 

OBJECTIU 2.3 Suport tècnic i administratiu als diferents òrgans de la Conselleria. 149,95 

OBJECTIU 2.4 

Aplicació de la normativa de transparència, bon govern i 
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el Decret 
105/2017, de 28 de juliol, i normativa concordant en l'àmbit de 
la Conselleria. 

138,06 

OBJECTIU 3.1 

Impulsar la línia editorial centralitzada per a tots els 
departaments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
que permeta racionalitzar la gestió en els projectes d'edició, tant 
de material librari com no librari, així com un control de la 
distribució i de l'emmagatzematge d'aquest material. 

103,17 

OBJECTIU 4.1 
Actuacions tendents a la determinació de responsabilitat sanitària 
i patrimonial. 

105,56 

OBJECTIU 4.2 

Contractació i seguiment de l'assegurança de responsabilitat civil 
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el seu 
personal, així com actuacions de pagament i execució 

d'indemnitzacions. 

96,00 

 

 

Objectiu 2.2. Assegurar el correcte funcionament dels serveis generals  

 

Quant a arrendaments d’immobles, ha disminuït el nombre d’actuacions, ja que 

progressivament, com es veia en l’exercici anterior, van desapareixent els lloguers de locals 

per a la prestació de l’assistència sanitària, molts dels quals o bé són ara de propietat de la 

Generalitat, o es tracta de cessions de locals municipals per a la prestació de l’assistència 

sanitària ambulatòria, cosa que confirma la tendència a descendir d’aquesta mena 
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d’actuacions. Per contra, dins del mateix apartat, han augmentat lleugerament les actuacions 

relatives a vehicles oficials, que de 54 han passat a 63. 

 

El nombre d’actuacions en matèria de telefonia, davant del percentatge d’execució del 

90,62 % en 2018, ara ha arribat al 115,94 %, a causa en gran part de les gestions relacionades 

amb la renovació, tant d’alts càrrecs com de personal directiu, tot això esdevingut després de 

les eleccions autonòmiques de 2019. Han sigut ateses, no obstant això, totes les actuacions 

requerides. 

 

Com era previsible, han disminuït les actuacions previstes relatives a manteniments 

generals, segurament pel fet que la contractació del servei de manteniment integral de les 

instal·lacions a mitjan 2018 ja va permetre atendre millor la demanda acumulada d’aquests 

manteniments en 2018, per la qual cosa la seua demanda sembla normal que haja disminuït 

en 2019, pel fet que s’han rebaixat prèviament en l’exercici anterior els comunicats de 

manteniment acumulats abans del contracte referit. Per contra, i molt relacionat amb 

l’anterior, es manté, com en l’exercici pressupostari anterior, encara que amb xifres absolutes 

no gaire inferiors, el menor nombre de les gestions realitzades en matèria de facturació, atés 

que ja no es contracten amb diferents empreses diferents manteniments, excepte els que no 

estiguen inclosos en el contracte de manteniment integral, la qual cosa necessàriament incideix 

en el nombre de factures presentades, si bé, com que s’ha previst inicialment per a 2019 un 

nombre menor d’actuacions respecte a les previstes inicialment en 2018, s’ha arribat a un 

percentatge del 91,18 % davant del percentatge del 52,67 % que va resultar en 2018. Així i 

tot, s’ha experimentat un augment en el nombre total de gestions relatives a la contractació 

amb incidència tant en despesa corrent com en inversions, i s’ha arribat a un percentatge del 

136,67 % per augmentar les contractacions no relacionades amb manteniments generals. 

 

 

Objectiu 2.3. Suport tècnic i administratiu als diferents òrgans de la Conselleria  

 

Es manté en 2019, respecte a l’any 2018, el nombre total dels assumptes sotmesos a 

l’aprovació del Consell, la qual cosa s’ha traduït en un percentatge del 140 %, el nivell 

d’execució respecte a la xifra inicialment prevista. Han tingut ací incidència, entre altres casos, 

els acords que autoritzen expedients d’enriquiment injust, les autoritzacions de contractació 

per quanties iguals o superiors a 12 milions d’euros o la dació de compte de contractacions 

d’emergència o un lleuger increment de les autoritzacions de subscripció de convenis. 

 

S’ha incrementat notablement en xifres absolutes (215 en 2019 davant de 162 en 

2018) el nombre d’actuacions en expedients per instruccions de servei, queixes i suggeriments, 

i també el percentatge respecte a la previsió inicial (186,96 %) a causa en bona part del fet 

que es presenten per via de presentació de queixes administratives un elevat nombre de 

queixes que no tenen aquesta naturalesa, sinó que estan relacionades amb processos 

assistencials o el funcionament de les institucions sanitàries, i addicionalment també es 

presenten per aquesta via altres tipus de sol·licituds o peticions, la qual cosa obliga a realitzar 
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també unes certes actuacions, principalment la remissió a l’òrgan competent per a la tramitació 

i contestació o resolució i comunicar aquesta incidència a l’interessat. Per la seua banda, en 

instruccions de servei s’ha passat de 6 en 2018 a 10 instruccions de servei tramitades en 2019. 

 

 

Objectiu 2.4. Aplicació de la normativa de transparència, bon govern i participació ciutadana 

de la Comunitat Valenciana, en el Decret 105/2017, de 28 de juliol, i normativa concordant en 

l’àmbit de la Conselleria 

 

Les sol·licituds d’accés a la informació pública dirigida a diversos òrgans directius de la 

Conselleria pràcticament s’han duplicat respecte a les estimacions, sent un 42 % superior al 

resultat de l’any 2018. Totes les sol·licituds han sigut degudament tramitades i han suposat 

també un augment significatiu de les accions realitzades per al control de les resolucions 

tramitades i resoltes. La coordinació i assessorament als diferents òrgans directius engloba, a 

més de les sol·licituds d’accés a la informació pública, les accions realitzades per a atendre els 

requeriments del Consell de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, així com 

les d’atenció als alts càrrecs en el compliment de les seues obligacions en matèria de 

transparència. Quant a les actuacions en matèria de publicitat activa de la informació pública, 

s’ha arribat a la realització del 100 % de les actuacions previstes, amb la comunicació en el 

termini establit al portal de GVAOberta. En l’apartat d’impulsar actuacions de difusió i 

coneixement, cal esmentar ací l’activitat realitzada per la Comissió de Transparència de la 

Conselleria i la participació activa de les direccions generals en el desenvolupament del Pla 

biennal de transparència. En matèria de reutilització de dades s’han realitzat les actuacions 

previstes sense produir-se un augment de l’activitat derivada de la complexitat i falta de 

recursos per a abordar nous objectius. 

 
 

Objectiu 3.1. Impulsar la línia editorial centralitzada per a tots els departaments de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que permeta racionalitzar la gestió en els 

projectes d’edició, tant de material librari com no librari, així com un control de la distribució i 

de l’emmagatzematge d’aquest material 

 

Durant l’any 2019, els expedients relatius a les publicacions (llibres, fullets, cartells), 

així com les sol·licituds de supervisió de l’ús de la imatge institucional per part tant de les 

diferents instàncies de la xarxa assistencial com de les fundacions o associacions 

subvencionades per aquesta conselleria, han disminuït un 14 % sobre el total previst. 

Conseqüència, potser, del període preelectoral i electoral, en què es paralitzen les accions de 

comunicació, publicitat i publicacions i campanyes.  

 

Quant a la distribució de les publicacions, l’objectiu s’ha complit amb un lleuger 

increment (14,7 %) sobre el previst. Així mateix, i d’acord amb l’increment de les distribucions, 

les altes d’existències en magatzem també han augmentat un 8,8 %. 
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Objectiu 4.1. Actuacions tendents a la determinació de responsabilitat sanitària i patrimonial  

 

D’una banda, tal com s’ha fet constar en la memòria de gestió, es confirma l’existència 

d’un lleuger increment constant sobre els expedients iniciats en les huit anualitats 

transcorregudes des que en 2012 es van efectuar delegacions de competències d’expedients 

de menor quantia als departaments de salut, quan es van presentar 337 reclamacions, que en 

els anys successius van ser 316, 375, 364, 365, 387, 390 i 377 en l’exercici 2019.  

 

D’altra banda, la modificació de funcionalitats de l’SRP derivada del nou model 

assegurador ha suposat obviar les demores de tramitació imputables a la gestió amb les 

companyies d’assegurances, si bé, com ja es deia, havent de resoldre expressament un major 

nombre d’expedients que anteriorment finalitzaven per transacció de l’asseguradora implicada.  

 

Sobre aquest tema, es confirma el progrés en la resolució d’expedients a mesura que 

han disminuït les gestions relacionades amb les asseguradores, per la qual cosa s’han pogut 

finalitzar 488 expedients en 2019 (467 en 2018), és a dir una xifra superior a la de 

reclamacions anuals presentades. 

 

A aquesta progressió resolutiva també contribuiria la major experiència de gestió i 

racionalització per a l’establiment de criteris de tractament i resolució de les diferents 

temàtiques inherents a les reclamacions per danys sanitaris, atesa la problemàtica que 

planteja la inexistència de paràmetres específics, entre aquests la inexistència d’un barem de 

danys sanitaris, o de compatibilitat/incompatibilitat de prestacions públiques, persones 

legitimades, etc.  

 

Especial esment cal fer a la proposta de modificació de funcionalitats de la Comissió 

de Valoració del Mal Corporal, per via d’incloure en el seu reglament organitzatiu la 

competència de revisió dels informes previs emesos pel seu servei d’inspecció, que comporta 

analitzar de nou la praxi sanitària, tot això per a afermar i unificar la base probatòria d’aquests 

expedients en què habitualment hi ha informes contradictoris. 

 

No obstant això, com també es deia, per a eixugar la demora existent en la resolució 

d’aquests expedients, es precisarà que continue estable la relació amb el mercat assegurador, 

atés que la mateixa licitació de la pòlissa d’assegurances, màximament si comporta canvis en 

el model, determinarà que els caps de servei i/o secció no puguen ocupar-se d’aquesta funció 

resolutiva d’expedients. I a més, lògicament haurà de mantindre’s l’estabilitat dels efectius del 

servei —a diferència del que ha esdevingut en períodes precedents per existència de vacants 

de llarga duració—, per a la qual cosa es recorda també, com s’ha fet constar repetidament, 

que aquesta estabilitat es troba fortament condicionada per la baixa classificació dels llocs de 

tècnics, la qual novament determinarà la mobilitat del personal (amb pèrdua d’experiència 

professional) per a obtindre millors condicions econòmiques. 
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A més, ha de tindre’s en compte que es continua comptant amb la col·laboració d’un 

implant tècnic d’AON, que coadjuva en la formalització de propostes resolutives 

desestimatòries, supervisades pel correlatiu instructor, respecte a les quals s’han efectuat 56 

expedients en 2019 (60 en 2018). 

 

 

Objectiu 4.2. Contractació i seguiment de l’assegurança de responsabilitat civil de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el seu personal, així com actuacions de 

pagament i execució d’indemnitzacions 

 

Cal ressenyar que s’ha complit l’indicador dicotòmic 1, contractació/pròrroga contracte 

d’assegurança, igual que en exercicis anteriors. No obstant això, encara continuen efectuant-

se gestions de pagaments amb les companyies afectades, corresponents a les sentències 

emeses pels tribunals, en aquest cas 133 actuacions. Com a contrapartida, atesa la 

inexistència de supòsits causals, no han calgut actuacions de repetició per impagament 

injustificat d’aquestes asseguradores. 

 

Al seu torn, d’altra banda com és lògic, es detecta un increment d’actuacions de 

pagament no imputables a pòlisses d’assegurances, en concret un 28 % (de 120 a 154), si bé 

aquestes actuacions resulten ser notablement més senzilles, i s’han pogut normalitzar, a 

diferència de les relatives a les companyies d’assegurances, que obligaven a un seguiment 

permanent i exhaustiu. 

 

D’altra banda, s’ha produït un decreixement d’un 33% (de 110 a 74) en els tràmits de 

contestació a jutjats i tribunals en la fase de pagament d’interessos. 

 

D’altra banda, aquestes actuacions executives estan condicionades per les gestions 

que assumisquen els departaments de salut. 

 

Igualment, com ja es va fer constar en l’anualitat anterior, es valora molt positivament 

la gestió del corredor d’AON inherent a l’actual model assegurador, ja que ha comportat una 

dràstica eliminació de tota mena d’incidències que requeien en l’SRP relacionades amb les 

defenses del personal en la via penal i els seus correlatius departaments, minutes d’honoraris, 

informació de cobertures, etc., i això tot i que s’ha millorat l’oferta de defensa en els aspectes 

d’agressions al personal sanitari o de l’assegurança d’accidents per ús de vehicles per raó del 

servei. 
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Programa 411.70. “Inspecció” 

 

Execució: 119,85 % 

 

PROGRAMA 41170 INSPECCIÓ 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Inspecció i avaluació dels concerts vigents, informant de 
l'adequació del seu compliment i avaluant alternatives de 
prestació amb recursos propis. 

0,00 

OBJECTIU 1.2 

Inspecció dels departaments sanitaris sota concessió 
administrativa o gestió directa, verificant l'adequació de les 
seues actuacions mitjançant la realització de revisions, informes 
i auditories sobre diferents aspectes del seu funcionament 
assistencial, econòmic i organitzatiu. 

108,33 

OBJECTIU 1.3 
Inspecció de les activitats sanitàries dels departaments sanitaris 
de gestió directa, així com la dels centres i serveis privats que 
requereixen aquest control. 

258,89 

OBJECTIU 1.4 
Inspecció de les prestacions sanitàries amb mitjans aliens 
derivades pel servei sanitari públic. 

88,89 

OBJECTIU 2.1 
Control sanitari de la prestació d'incapacitat temporal. 
Coordinació d'acords de col·laboració amb l'INSS/MATMPSS en 
aquestes matèries. 

137,41 

OBJECTIU 2.2 

Desenvolupar actuacions que avaluen i contribuïsquen a millorar 
les condicions i resultats de l'assistència sanitària, incloent-hi les 
prestacions complementàries i la seua adequació als concerts 
que les regulen. 

60,00 

OBJECTIU 2.3 
Desenvolupar programes destinats a la vigilància del 
compliment de la normativa sobre prestació farmacèutica. 

391,99 

OBJECTIU 3.1 
Actuacions tendents a la determinació de responsabilitat 
sanitària i patrimonial. 

123,31 

OBJECTIU 3.2 Valoració mèdica del dany corporal. 144,17 

OBJECTIU 3.3 
Elaboració d'informes tècnics sanitaris en els procediments de 
responsabilitat patrimonial. 

0,00 

OBJECTIU 4.1 
Millora dels sistemes informàtics corporatius i implantació de 
noves eines de la Inspecció de Serveis Sanitaris. 

111,67 

OBJECTIU 4.2 
Implantació de procediments normalitzats de treball i realització 
d'acords de col·laboració en matèries comunes als departaments 
sanitaris i la Inspecció de Serveis Sanitaris. 

33,33 

OBJECTIU 4.3 
Elaboració de guies d'inspecció sanitària de serveis sanitaris en 
coordinació amb altres comunitats autònomes. 

100,00 

 

 

Objectiu 1.1. Inspecció i avaluació dels concerts vigents, informant de l’adequació del seu 

compliment i avaluant alternatives de prestació amb recursos propis  

 

OBJECTIU 1.1 i OBJECTIU 1.3. L’indicador 3: En 2019 l’únic concert que va començar 

a funcionar de manera escalonada, a mesura que s’adjudicaven els lots, va ser el d’hemodiàlisi. 

Per a això es van realitzar inspeccions per a autorització dels centres concertats. Logopèdia no 

estava concertada. 
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Aquest objectiu es va plantejar a la fi de l’any 2018, quan estava programada la 

realització dels concerts d’hemodiàlisi i de logopèdia. El concert d’hemodiàlisi s’ha adjudicat de 

manera escalonada, realitzant-se inspeccions per a l’autorització dels nous centres. No s’ha 

aprovat el de logopèdia, per la qual cosa no s’han pogut realitzar les inspeccions per a 

aconseguir l’objectiu.   

 

De les inspeccions amb autorització dels centres, 6 corresponen a centres 

d’hemodiàlisi, i s’han dut a terme tenint en compte el plec de prescripcions tècniques del 

concert d’HMD. 

 

  

Objectiu 2.2. Desenvolupar actuacions que avaluen i contribuïsquen a millorar les condicions i 

resultats de l’assistència sanitària, incloent-hi les prestacions complementàries i la seua 

adequació als concerts que les regulen 

 

Ha de destacar-se la baixa execució de l’indicador 1 “Validació protocols existents”. En 

aquest exercici no s’ha precisat finalment la validació de protocols. Així com de l’indicador 2 

“Disseny nous protocols avaluació de serveis. Nous Protocols”. Sobre la base de l’activitat 

programada no ha sigut necessari el disseny de cap protocol. 

 

 

OBJECTIU 3.3. Elaboració d’informes tècnics sanitaris en els procediments de responsabilitat 

patrimonial 

 

L’indicador 1 “Reducció nombre d’expedients, pendents de resolució respecte a l’any 

anterior” i l’indicador 2 “Reducció temps mitjà resolució d’expedients respecte a l’any anterior”. 

 

El motiu del resultat negatiu dels dos indicadors obeeix al fet que s’ha produït un 

increment en el nombre de reclamacions de responsabilitat patrimonial que han entrat en 

aquest servei, unit a una certa disminució en el nombre de recursos humans destinats a 

aquesta activitat. 

 

 

Programa 313.20 “Drogodependències i Altres Addiccions” 

 

Execució: 546,98 % 

 

PROGRAMA 31320 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES 

ADDICCIONS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Ampliar la xarxa valenciana de prevenció comunitària de 
conductes addictives. 

102,41 
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PROGRAMA 31320 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES 

ADDICCIONS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Millorar la implicació de l'àmbit familiar en la prevenció de 
drogodependències des del seu propi espai de socialització i 
educació. 

133,85 

OBJECTIU 1.3 
Donar resposta a problemàtiques emergents i demandes 
relacionades amb noves conductes de risc (TIC) i la seua 
incidència en la població adolescent i juvenil. 

127,51 

OBJECTIU 1.4 
Promoure una consciència social sobre el risc associat a 
determinades conductes addictives amb especial incidència en la 
població juvenil (alcohol, conducció de vehicles, etc.). 

4316,00 

OBJECTIU 1.5 Incorporar estratègies d'acció preventiva en l'àmbit laboral. 1867,00 

OBJECTIU 2.1 
Treballar la detecció precoç i prevenció dels consums de major 
risc, especialment en menors i sobre consums d'alcohol i 
cànnabis. 

75,00 

OBJECTIU 2.2 
Millorar l'atenció a menors amb consum, abús o trastorns derivats 
per drogues homogeneïtzant els canals i serveis prestats. 

40,00 

OBJECTIU 3.1 
Millorar l'adaptació dels programes assistencials i de reinserció 
social a les demandes existents i perfils de col·lectius específics 
(menors, dones, crònics, patologia dual...) 

58,00 

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 
aquestes. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 
Impulsar els programes de formació dirigits a professionals 
vinculats a l'àmbit de les drogodependències i altres addiccions. 

133,00 

OBJECTIU 5.1 
Millorar la coordinació amb les administracions públiques 
implicades en la prevenció, tractament i reinserció del malalt 
drogodependent. 

50,00 

OBJECTIU 6.1 

Reforçar els sistemes d'informació en drogodependències externs 
i interns per a obtindre i analitzar dades actualitzades del 
fenomen i fer control i avaluació de les accions desenvolupades 
des dels dispositius i unitats integrats en la xarxa de prevenció i 
assistència en drogodependències. 

58,00 

OBJECTIU 7.1 
Actualitzar la normativa existent en matèria de 
drogodependències que millore i consensue els objectius, línies 
d'actuació i procediments que necessiten revisió o millora. 

50,00 

 

 

Objectiu 1.1. Ampliar la xarxa valenciana de prevenció comunitària de conductes addictives 

 

Aquest objectiu està complit en 2019 per la xarxa d’unitats de prevenció comunitària 

de conductes addictives, que ha arribat a un total de 84 unitats. 

 

 
Objectiu 1.2. Millorar la implicació de l’àmbit familiar en la prevenció de drogodependències 

des del seu propi espai de socialització i educació 

 
No s’han pogut executar els indicadors vinculats a aquest objectiu, ja que amb 

l’entrada en vigor de la nova llei de contractes i seguint indicacions d’intervenció per a la 

tramitació d’un contracte major no s’ha pogut finançar el Programa familiar de prevenció en 

línia.  
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Objectiu 1.3. Donar resposta a problemàtiques emergents i demandes relacionades amb noves 

conductes de risc (TIC) i la seua incidència en la població adolescent i juvenil 

 

El nombre de programes de prevenció d’emergents i demandes relacionades amb la 

informació i comunicació i joc oferits s’han executat i s’ha aconseguit l’objectiu. 

 

 
Objectiu 1.4. Promoure una consciència social sobre el risc associat a determinades conductes 

addictives amb especial incidència en la població juvenil (alcohol, conducció de vehicles, etc.) 

 
S’ha desenvolupat considerablement, amb els valors que s’indiquen en la taula 

d’execució, si bé queda encara treball per fer. No obstant això, assenyalem que han participat 

en accions comunitàries de prevenció i reducció de riscos de caràcter local 20 municipis. 

 
 

Objectiu 1.5. Incorporar estratègies d’acció preventiva en l’àmbit laboral 

 
S’ha pogut desenvolupar una acció de prevenció de conductes addictives en l’entorn 

laboral, si bé resulta especialment dificultosa en relació a la coordinació dels 3 agents implicats 

(empresaris, sindicats, treballadors, personal sanitari) i per la necessitat de preveure, atendre 

i unificar diferents posicions i objectius. 

 

Tot això gràcies al fet que el mes de desembre de 2018 s’acredita un programa de 

prevenció laboral a través del DECRET 89/2018, de 29 de juny, del Consell, d’acreditació de 

programes de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius i de regulació del 

comité de persones expertes. 

 
 

Objectiu 2.1. Treballar la detecció precoç i prevenció dels consums de major risc, especialment 

en menors i sobre consums d’alcohol i cànnabis 

 

 

 Objectiu 2.2. Canalitzar l’atenció a menors amb consum, abús o trastorns derivats per drogues 

en un circuit preventivoassistencial adaptat a aquesta població 

 
L’objectiu s’entén parcialment complit al 25 % d’execució. 

 

 
Objectiu 3.1. Millorar l’adaptació dels programes assistencials i de reinserció social a les 

demandes existents i perfils de col·lectius específics (menors, dones, crònics, patologia dual, 

etc.) 

 

Les actuacions que s’han dut a terme són les següents: 
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Nombre de protocols o programes adaptats. Desenvolupament de l’Acord de 

coordinació entre la Xarxa d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència de Gènere, dependent 

de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i les xarxes de salut mental i de conductes 

addictives, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Implantació de 

recepta electrònica per a prescripció de metadona. Desenvolupament d’una guia de 

recomanacions diagnòstiques i terapèutiques en els problemes relacionats amb l’alcohol. El 

document inclou una sèrie de recomanacions que documenten els processos clínics, i a més 

incorpora l’evidència científica al que ha de constituir la pràctica diària en la xarxa assistencial 

valenciana.  

 

Nombre de processos diagnòstics i terapèutics abordats. S’han definit els processos 

diagnòstics i terapèutics d’atenció per a col·lectius amb problemes relacionats amb l’alcohol, 

col·lectius amb problemes relacionats amb opiacis i conductors denunciats o imputats per 

conduir sota la influència de l’alcohol o de les drogues. 

 

 
Objectiu 3.2. Incloure la perspectiva de gènere en el procés assistencial millorant la 

incorporació efectiva de les necessitats específiques de la dona en els programes de prevenció 

i atenció 

 

S’ha conformat un grup de quinze professionals representants de la xarxa d’atenció 

sanitària a drogodependències i altres trastorns i associacions vinculades a l’atenció a dones 

víctimes de violència de gènere, que han intervingut en el disseny i publicació de la Guia 

d’intervenció davant la violència de gènere en dones amb addiccions. 

 

Així mateix, s’han definit els processos diagnòstics i terapèutics d’atenció per als 

col·lectius de dones víctimes de violència de gènere amb problemes d’addicció, i s’han establit 

els algoritmes específics tant per al tractament d’aquests grups com per a la via judicial. 

 
 

Objectiu 4.1. Impulsar els programes de formació dirigits als professionals vinculats a l’àmbit 

de les drogodependències i altres addiccions 

 
S’han realitzat 6 accions formatives dirigides als professionals de la prevenció, als 

professionals de l’assistència i reinserció social. S’han impartit dos cursos en col·laboració amb 

l’EVES.  

 
 

Objectiu 5.1. Millorar la coordinació amb les administracions públiques implicades en la 

prevenció, tractament i reinserció del malalt drogodependent 
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Accions de participació realitzades amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per 

al desenvolupament de protocol específic en relació al consum, tinença i/o tràfic de drogues 

en centres escolars.  

 

Accions de participació amb les delegacions de govern per a la creació de cursos de 

reeducació per a menors infractors de la Llei orgànica 4/2015, de seguretat ciutadana, per 

consum o tinença de drogues en la via pública. S’han efectuat contactes i converses amb les 

subdelegacions provincials amb l’objectiu de coordinar les mesures de reeducació per a menors 

infractors. 

 

Accions de participació amb l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les 

Emergències, per al projecte de presa de mostres de sang per a la realització de proves de 

contrast regulades per la normativa de seguretat viària. Desenvolupament del Protocol 

d’actuació del personal sanitari en les proves de contrast d’alcohol i drogues (pendent de 

signatura).  

 

 
Objectiu 6.1 Reforçar els sistemes d’informació en drogodependències externs i interns per a 

obtindre i analitzar dades actualitzades del fenomen i control i avaluació de les accions 

desenvolupades des dels dispositius i unitats integrades en la xarxa de prevenció i assistència 

en drogodependències. 

 

Impulsar la composició i posada en marxa de l’Observatori Valencià de 

Drogodependències. Es fa una identificació i anàlisi d’aquells continguts que, generats de 

manera continuada des del mateix Servei de Gestió de Drogodependències, puguen servir per 

a l’explotació i difusió d’aquests per part de l’Observatori, sense que això supose un cost 

econòmic afegit. 

 

Nombre d’accions efectuades per a la posada en marxa de l’Observatori Valencià de 

Drogodependències. S’ha desenvolupat una acció prèvia: identificació i anàlisi d’aquells 

continguts. No s’ha posat en marxa l’observatori encara. 

 

Manteniment i desenvolupament del sistema de gestió en drogodependències (SIGED). 

S’han efectuat reunions amb equip informàtic de la Conselleria de Sanitat per a millorar el 

funcionament i l’aplicabilitat del sistema.  

 

Explotació i anàlisi dels indicadors proporcionats per ALUMBRA. S’han dut a terme les 

descàrregues dels indicadors (consultes, pacients, derivacions i espera estructural) de tots els 

centres i departaments, i s’ha efectuat el 100 % de l’explotació d’aquestes dades.  

 

Explotació del sistema de notificacions d’activitats en matèria preventiva (SISNOP). 

Explotació de l’activitat preventiva efectuada pels recursos de prevenció comunitaris de 

conductes addictives i elaboració de memòria anual d’activitat. 
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Desenvolupament d’una plataforma d’informació i gestió de denúncies i sancions. 

Encara no s’ha dissenyat cap plataforma en línia. 

 

 
Objectiu 7.1 Actualitzar la normativa existent en matèria de drogodependències que millore i 

consensue els objectius, línies d’actuació i procediments que necessiten revisió o millora. 

 
Elaboració del Pla estratègic valencià de drogodependències i altres conductes 

addictives, que es troba a un 50 % d’execució.  

 

Adaptació de la normativa d’acreditació de centres i serveis en matèria de 

drogodependències als perfils actuals d’usuaris i necessitats dels serveis. Hi ha hagut contacte 

amb els centres i serveis de la xarxa de prevenció, atenció i reinserció i l’anàlisi de situació 

sobre la base dels paràmetres de cobertura poblacional i territorial, perfils professionals i 

característiques estructurals dels centres. 

 
 

 

Programa 412.22 “Assistència Sanitària” 

 

Execució: 122,25 % 

 

PROGRAMA 41222 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Oferir una cartera de serveis sanitaris equitativa en tots els 
departaments sanitaris. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 

Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes sanitàries, 
tant mèdiques com d'infermeria, tinguen un temps suficient 
d'atenció al pacient per a garantir la qualitat i el tracte 
humanitzat, programant per a les consultes mèdiques un mínim 
de deu minuts. 

100,00 

OBJECTIU 1.5 
Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes de les 
treballadores i treballadors socials tinguen un temps suficient per 
a garantir la qualitat del servei. 

150,00 

OBJECTIU 2.3 
Fomentar la incorporació de les alternatives a 
l'hospitalització convencional als circuits d'atenció 
integrada en els departaments. 

110,00 

OBJECTIU 2.4 
Desenvolupar protocols i guies d'actuació conjunta entre tots els 
nivells assistencials. 

90,00 

OBJECTIU 3.3 
Promoure la formació en la resposta a catàstrofes i difusió de la 
planificació en emergències a tot el sistema sanitari. 

100,00 
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PROGRAMA 41222 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 
Oferir una cartera de serveis sanitaris a la població basada en 
l'equitat 

100,00 

OBJECTIU 5.1 

Establir un marc legal autonòmic que garantisca els temps 
màxims de demora quirúrgica per a determinades patologies 
quirúrgiques i de demora per a primeres proves diagnòstiques i 
terapèutiques. 

0,00 

OBJECTIU 5.2 
Establir programes en els departaments de salut per a la gestió i 
reducció de llistes d'espera. 

100,00 

OBJECTIU 5.3 
Optimitzar l'activitat assistencial departamental d'intervencions 
quirúrgiques, de realització de primeres proves diagnòstiques i 
terapèutiques i de consultes d'atenció especialitzada. 

95,11 

OBJECTIU 5.4 
Incrementar l'assignació pressupostària del Programa 
d'autoconcert. 

50,00 

OBJECTIU 6.1 Garantir una adequada assistència sanitària a tota la població. 167,01 

OBJECTIU 7.1 Oferir atenció sanitària d'urgència durant les 24 hores 131,00 

OBJECTIU 8.1 

Augmentar la qualitat en l'atenció a la salut de la població dels 
municipis de la Comunitat Valenciana per mitjà d'obres de millora 
de les instal·lacions i edificis de consultoris de titularitat 
municipal. 

100,00 

OBJECTIU 
10.2 

Millora i ampliació de l'atenció domiciliària, fonamentalment per 
part d'equips d'atenció primària i d'unitats d'hospital a domicili. 
Facilitar els canals de comunicació i coordinació entre els agents 
sanitaris que treballen en l'entorn domiciliari. 

101,00 

OBJECTIU 
11.1 

Mantindre i potenciar el desenvolupament de programes de 
donació i trasplantaments d'òrgans i teixits a la Comunitat 
Valenciana. 

160,18 

OBJECTIU 16.3 
Desenvolupar les diferents eines que han d'incorporar-se als 
sistemes d'informació assistencial en relació a l'estratègia de 
cronicitat. 

71,43 

OBJECTIU 18.2 
Millorar la coordinació sanitària i social dins dels departaments 
de salut. 

101,00 

OBJECTIU 20.1 

Preparar l'estructura física i funcional dels CICU València per a la 
transformació en CICU d'àmbit autonòmic CICU-CV, i 
especialitzar i unificar la resposta a les urgències i les 
emergències en tot el territori de la CV 

73,33 

OBJECTIU 20.2 
Adequar els recursos humans a la nova configuració del CICU-CV 
augmentant la plantilla de personal locutor CICU i incorporant-hi 
tècnics en documentació clínica 

0,00 
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PROGRAMA 41222 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 21.1 
Unificar de manera operativa la classificació de la demanda 
sanitària en el sistema 112-CV. 

50,00 

OBJECTIU 22.1 
Fer cursos de formació per als tècnics d'emergència sanitària el 
contingut dels quals se centre en l'atenció a emergències. 

100,00 

OBJECTIU 23.1 
Millorar el temps de resposta a les emergències sanitàries i 
assegurar la continuïtat assistencial. 

166,00 

OBJECTIU 24.1 
Millorar la resposta sanitària davant de catàstrofes i accidents de 
múltiples víctimes augmentant i millorant la formació en els plans 
i eines específiques. 

34,33 

OBJECTIU 26.1 
Seguiment i anàlisi de l'atenció prestada en els diferents àmbits 
assistencials. 

268,01 

OBJECTIU 27.1 
Ús d'indicadors de salut com a instrument d'avaluació dels 
processos assistencials més prevalents utilitzant 

indicadors de processos, resultats, eficàcia i eficiència. 

96,35 

OBJECTIU 28.1 
Desenvolupament i implantació d'indicadors amb l'objectiu 
d'estandarditzar l'ús dels sistemes d'informació i eines 
d'explotació de la informació ALUMBRA. 

106,55 

OBJECTIU 28.2 
Potenciar l'accés a la informació i quadres de comandament per 
mitjà de les eines d'explotació de la informació basades en 
ALUMBRA. 

326,13 

OBJECTIU 30.1 
Adaptació dels models de dades dels sistemes d'informació 
hospitalaris al nou model RAE-CMBD i a la nova classificació 
internacional de malalties CIM-10-ES. 

48,59 

OBJECTIU 35.1 Capacitar els pacients per a l'autocura. 100,00 

OBJECTIU 36.1 Potenciar el Banc de Llet de la Comunitat Valenciana. 535,00 

OBJECTIU 37.1 
Promoure la donació de plasma mitjançant afèresi amb la finalitat 
d'aconseguir l'autosuficiència en derivats plasmàtics, per a 
adaptar-nos a l'objectiu de l'OMS per al 2020. 

234,00 

OBJECTIU 38.2 
Mantindre la qualitat i fiabilitat de la informació de ciutadans 
inclosos en SIP. 

100,00 

OBJECTIU 38.3 
Realització dels processos de gestió continuada necessaris per al 
manteniment de la base de dades poblacional SIP per a captar 
els trasllats de comunitat i verificació d'empadronament. 

150,00 

OBJECTIU 41.1 
Implementació del Pla de millora de la humanització en les 
unitats d'atenció a crítics i urgències hospitalàries a la Comunitat 
Valenciana. 

100,00 
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Objectiu 1.2 Oferir una cartera de serveis sanitaris equitativa en tots els departaments 

sanitaris.  

 

El Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de serveis 

comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seua actualització, regula en 

els seus annexos el contingut de cada una de les carteres de serveis de salut pública, atenció 

primària, atenció especialitzada, atenció d’urgències, prestació farmacèutica, prestació 

ortoprotètica, prestació amb productes dietètics i transport sanitari.  

 

L’objectiu pretén que les prestacions sanitàries incloses en aquestes carteres siguen 

igual d’accessibles per a qualsevol ciutadà de la Comunitat Valenciana, independentment del 

lloc on residisca, i equitatives en tots els departaments de salut, segons les necessitats en 

salut de la població.  

 

 

Objectiu 1.4. Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes sanitàries, tant mèdiques 

com d’infermeria, tinguen un temps suficient d’atenció al pacient per a garantir la qualitat i el 

tracte humanitzat, programant per a les consultes mèdiques un mínim de deu minuts. 

 

El BOE de 7 de maig de 2019 publica la Resolució, de 26 d’abril de 2019, de la 

Secretaria General de Sanitat i Consum, per la qual publica el Marc estratègic per a l’atenció 

primària i comunitària 

 

A la Comunitat Valenciana s’han posat en marxa una sèrie de mesures, en sentit, entre 

les quals es troba la creació de 307 places per als equips d’atenció primària. 

 

L’objectiu pretén, mitjançant l’aplicació d’aquestes mesures, reduir el nombre de 

pacients assignats a cada un dels facultatius d’atenció primària, de manera que disposen de 

més temps de consulta per a l’atenció de cada un dels seus pacients. 

 

 
Objectiu 1.5. Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes de les treballadores i 

treballadors socials tinguen un temps suficient per a garantir la qualitat del servei 

 
No s’han pogut establir noves mesures perquè les treballadores i treballadors socials 

augmenten el temps d’atenció per cas social. No obstant això, el nombre de consultes de 

treballador social en atenció primària ha augmentat, per la qual cosa s’ha donat més servei a 

la ciutadania. 
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Objectiu 2.3 Fomentar la incorporació de les alternatives a l’hospitalització convencional als 

circuits d’atenció integrada en els departaments. 

 

L’objectiu pretén consolidar el model d’atenció d’hospital de dia.  

L’hospital de dia és una unitat assistencial que presta a pacients cures especialitzades 

ambulatòries que requereixen ser efectuades en el medi hospitalari, de menys de 12 hores de 

durada, bàsicament d’infermeria, en col·laboració amb un grup ampli d’especialitats. Es 

considera hospitalització de dia l’atenció programada per a pacients que requereixen, en un 

mateix dia, normalment durant unes hores, l’aplicació de determinats tractaments o la 

realització de determinades tècniques diagnòstiques, o que necessiten altres serveis de suport 

que, en un altre cas, necessitarien l’hospitalització convencional. L’hospital de dia proporciona 

a les especialitats una estructura d’atenció, un espai físic amb llocs en funcionament, i personal 

d’infermeria. 

 

 
Objectiu 2.4 Desenvolupar protocols i guies d’actuació conjunta entre tots els nivells 

assistencials. 

 
Una metodologia dissenyada per a garantir una atenció integrada en l’àmbit de cada 

departament són les “rutes assistencials integrades (RAI)”. Hi ha hagut un enorme 

desenvolupament de RAI a la CV en fase d’elaboració, implementació o avaluació, s’ha arribat 

a 61 RAI a la fi de 2018 (+254 %) i n’estan previstes 18 més per a 2019. 

 

 

Objectiu 2.6 Dotar els centres assistencials de noves tecnologies que faciliten la plena 

integració entre els sistemes d’origen i els sistemes d’informació. 

 
A 31 desembre de 2019 se segueix amb la implantació d’Orion Clinic. Actualment, la 

informació clínica dels sistemes d’informació d’atenció primària i hospitalària és visible dins del 

mateix departament. 

 

També els professionals d’AP reben en la seua bústia els informes d’alta d’urgències, 

hospitalització i consultes externes, informe de seguiment, evolució de CEX i informe de 

tècniques pertanyents als seus pacients en l’àmbit hospitalari, i el sistema d’informació permet 

l’accés a aquest sistema hospitalari per a veure’n el detall si el professional ho requereix. 

 

A partir de la versió 11 d’Orion Clinic, implantada ja, els hospitals que disposen 

d’aquest sistema d’informació es veuran entre si. 

 

Per mitjà d’HSE es donen, de tots els hospitals, els informes que són visibles des de 

tots els àmbits i per tots els professionals, per tal de conformar la història de salut electrònica 

del pacient. 
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S’ha implementat el circuit ràpid oncològic integrant tots els sistemes d’informació a fi 

d’agilitar la detecció i seguiment de les malalties oncològiques. 

 

S’ha implantat el mecanisme per a la gestió de les interconsultes entre atenció primària 

i atenció especialitzada que permet l’intercanvi d’informació entre professionals. A més, 

s’activa un xat per a l’intercanvi d’opinions entre professionals de diferents àmbits. 

 

S’implanta en dos departaments d’atenció primària amb la intenció d’estendre 

progressivament a la resta de departaments GestPet, que permet la sol·licitud i la gestió única 

de les peticions de laboratoris. 

 

 
Objectiu 3.3. Promoure la formació en la resposta a catàstrofes i difusió de la planificació en 

emergències a tot el sistema sanitari 

 
La finalitat de l’objectiu és que tots els professionals dels centres sanitaris coneguen 

la manera de respondre del sistema davant de qualsevol situació d’emergència o catàstrofe 

interna o externa, mitjançant cursos de formació i exercicis d’entrenament.  

 

 
Objectiu 5.1 Establir un marc legal autonòmic que garantisca els temps màxims de demora 

quirúrgica per a determinades patologies quirúrgiques i de demora. 

 
La disminució de llistes d’espera és una necessitat detectada pel sistema sanitari públic 

i sentida pels beneficiaris del sistema, coincident amb el compromís polític del Govern Valencià 

de regular, escurçar o eliminar, en la mesura de les seues possibilitats, els terminis d’espera, 

amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

 

El temps transcorregut des de la publicació de la normativa reguladora en aquesta 

matèria a la Comunitat Valenciana ha evidenciat aspectes que convé actualitzar, desenvolupar 

i regular per a agilitar i millorar la garantia d’espera màxima en intervencions quirúrgiques i 

l’actualització contínua dels temps d’espera, així com el registre transparent de llistes d’espera. 

 

D’altra banda, l’evolució de la pràctica sanitària i els avanços en el coneixement 

d’aquesta fan que els protocols assistencials i la indicació i ús de les tècniques diagnòstiques 

hagen d’actualitzar-se contínuament per a adaptar-se a les necessitats en salut i a la 

reorganització dels recursos sanitaris, a fi de garantir amb objectivitat el temps màxim per a 

la realització d’aquestes.  

 

La finalitat d’aquest objectiu és establir un marc legal i regular el procediment, 

mitjançant l’aplicació de criteris objectius basats en el coneixement científic per a garantir a 

l’usuari del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana els terminis màxims de resposta 

en la realització de determinades tècniques diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, que de 
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ser incomplits habilitaran, a càrrec de l’Administració sanitària, a recórrer a altres mitjans 

sanitaris amb la finalitat de no demorar el tractament que precise. 

  

 
Objectiu 5.2 Establir programes en els departaments de salut per a la gestió i reducció de 

llistes d’espera. 

 

El marc normatiu indicat en l’objectiu 5.1 permetrà l’establiment de programes en els 

diferents departaments de salut, de manera que es gestione la llista d’espera de manera 

organitzada, coordinada i transparent, amb la finalitat de reduir-la. 

 

Paral·lelament, amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència i rendiment en 

l’activitat quirúrgica per a disminuir la demora, s’ha modernitzat l’Acord del Consell per a la 

realització d’autoconcerts l’octubre de 2018 i el gener de 2019.  

 

El nou acord inclou la retribució per procediment com a eina de gestió, i per a l’activitat 

quirúrgica es preveuen més de 100 codis de procediment diferents davant de les 27 

agrupacions diagnosticoterapèutiques descrites en l’acord anterior. D’altra banda, pel fet que 

la distribució de les patologies que generen més demora no és homogènia en tot el territori i 

amb l’objectiu de facilitar la gestió de les llistes d’espera en cada servei i departament de salut, 

els equips que duen a terme activitat quirúrgica podran optar per una alternativa de retribució 

basada en sessions, en les quals es podran programar procediments diferents dels previstos 

en la llista. A més, s’hi inclou la retribució per a l’activitat diagnòstica i es crea un mecanisme 

de derivació entre centres públics per a equiparar l’espera dels pacients entre els diferents 

departaments de salut. 

 

 

Objectiu 5.3. Optimitzar l’activitat assistencial departamental d’intervencions quirúrgiques, de 

realització de primeres proves diagnòstiques i terapèutiques i de consultes d’atenció 

especialitzada     

 
S’ha dissenyat un quadre de comandaments específic per a l’activitat quirúrgica i s’està 

preparant per al control diagnòstic de manera centralitzada. Aquest quadre de comandaments 

permetrà el benchmarking i respon a necessitats de gestió expressades pels equips directius 

per a un major control de la demora.  

 

 
Objectiu 5.4 Incrementar l’assignació pressupostària del Programa d’autoconcert 

 
La retribució en autoconcerts durant el 2019 ha continuat augmentant com en 2018.  

 

 
Objectiu 6.1 Garantir una adequada assistència sanitària a tota la població 
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La millora en l’accés a l’atenció sanitària és una de les principals demandes dels 

pacients i de la població en general. L’accés es tradueix en l’ús adequat i a temps dels serveis 

sanitaris per a aconseguir els millors resultats de salut.   

 

Un sistema sanitari d’alt valor ofereix a la població diferents vies d’accés al sistema 

sanitari i als serveis de salut. Ha de brindar, a més, garanties de resposta en l’atenció, i 

l’accessibilitat ha d’erigir-se com un component crític de la qualitat. D’igual manera, ha de 

garantir com a dret l’accés a tindre una resposta assistencial en terminis adequats. 

 

El percentatge d’execució dels indicadors per a garantir una adequada assistència 

sanitària a tota la població s’ha aconseguit en tots els indicadors. 

 

 
Objectiu 7.1 Oferir atenció sanitària d’urgència durant les 24 hores. 

 
L’atenció sanitària d’urgències i les emergències en l’àmbit extrahospitalari es 

planifiquen prenent com a referència les xifres d’incidents sanitaris multisectorials, urgències 

mèdiques ateses en CICU, consultes mèdiques ateses en CICU i emergències mèdiques ateses 

en CICU històriques. La planificació efectuada ha pogut respondre sense cap mena d’incidència 

o problema als increments que s’han produït en el requeriment d’atenció a urgències, 

emergències o incidents sanitaris multisectorials. 

 

L’atenció sanitària urgent suposa un volum important en les prestacions que el sistema 

públic ofereix les 24 hores del dia. Hi ha un ús inapropiat de les urgències hospitalàries i la 

major part dels pacients acudeixen de manera espontània a urgències de l’hospital. La 

tendència de l’indicador “nre. d’urgències ateses” seria al fet que el nombre de persones que 

acudeixen a urgències es reduïra gradualment potenciant l’atenció continuada d’atenció 

primària. 

 

No obstant això, les perspectives demogràfiques sobre envelliment de la població i el 

gradual augment de les patologies cròniques apunten al fet que la demanda s’incrementarà 

gradualment.  

 

 
Objectiu 8.1 Augmentar la qualitat en l’atenció a la salut de la població dels municipis de la 

Comunitat Valenciana per mitjà d’obres de millora de les instal·lacions i edificis de consultoris 

de titularitat municipal. 

 
La Generalitat, per mitjà de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, està 

desenvolupant un model d’atenció primària que pretén acostar els serveis de salut a la població 

i millorar l’atenció que des d’aquest nivell es presta, per tal d’augmentar la qualitat d’aquests. 
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En l’atenció primària s’integren les accions sanitàries sobre la comunitat i la persona, 

dirigides a cuidar i millorar la salut individual i col·lectiva. 

 

Per a complementar el nivell de prestació de serveis i acostar l’atenció a la totalitat de 

la població de la zona bàsica, es fa necessari el desenvolupament d’actuacions d’intervenció 

arquitectònica d’obres de reforma, reparació, restauració i rehabilitació, així com les de 

conservació i manteniment de locals en què la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

efectue la prestació d’atenció primària de salut en municipis de la Comunitat Valenciana. 

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública publica anualment, mitjançant ordre, 

l’establiment de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció 

arquitectònica en locals destinats a la prestació d’assistència sanitària per part d’aquesta 

conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana. 

 

A més, periòdicament s’estableixen convenis entre els ajuntaments de la Comunitat 

Valenciana per al manteniment de consultoris municipals, així com per al desenvolupament 

d’infraestructures sanitàries. 

 

 
Objectiu 10.2 Millora i ampliació de l’atenció domiciliària, fonamentalment per part d’equips 

d’atenció primària i d’unitats d’hospital a domicili.  

 
En els casos més complexos i amb dependència per a la mobilitat, el domicili del pacient 

té la consideració de millor lloc terapèutic si el sistema sanitari és capaç de desplaçar personal, 

tecnologia i comunicacions a la capçalera del llit del pacient en el seu domicili.  

 

Els objectius en atenció primària, encara que amb metes modestes, enguany s’han 

complit: Taxa de 3,88 visites anuals d’infermeria a domicili per cas complex crònic o pal·liatiu 

(nivell 3 piràmide de Kaiser) s’ha complit. Els metges de família han superat la meta de 

consultes domiciliàries (avisos + atenció programada). 

 

Per la seua banda, per la seua major activitat, el pes de l’hospital a domicili (HAD) en 

els hospitals d’aguts continua creixent en el nostre sistema sanitari i supera l’objectiu previst 

del 10 % i aconsegueix el 10% (altes HAD / altes hospitals d’aguts). 

 

 
Objectiu 11.1 Mantindre i potenciar el desenvolupament de programes de donació i 

trasplantaments d’òrgans i teixits a la Comunitat Valenciana. 

 

A la Comunitat Valenciana s’han fet 558 trasplantaments d’òrgans en 2019, i s’ha 

mantingut el registre històric d’activitat iniciat l’any passat. 

 



217 

 

Des del període de temps 2014-2015, l’activitat trasplantadora s’ha incrementat quasi 

un 30 % fins al període 2017-2018, amb què s’ha superat l’objectiu que estava marcat en un 

20 % en el pla estratègic proposat en 2016.  

 

Es consolida la donació en asistòlia controlada. 

 

La taxa de donants per milió de població se situa a la Comunitat Valenciana en 51, per 

damunt de la mitjana espanyola, que és de 48.  

El 90 % de les famílies valencianes diu SÍ a la donació. 

 

 

Objectiu 16.3 Desenvolupar els diferents mòduls que han d’incorporar-se als sistemes 

d’informació assistencial en relació a l’estratègia de cronicitat. 

 
El sistema d’informació Alumbra va fer un gran esforç, per mitjà de la implantació del 

CRG, per a incorporar el nivell de cronicitat de cada pacient i la seua posterior agregació en 

els 4 nivells de la piràmide de Kaiser. Aquesta marca que porta cada pacient es va propagant 

en els diferents quadres de comandament d’Alumbra.  

 

En aquests moments es pot explotar la informació per nivell de cronicitat del pacient 

en: farmàcia, atenció primària en morbiditat i consultes, en urgències i en UHD. 

 

 
Objectiu 18.2 Millorar la coordinació sanitària i social dins dels departaments de salut. 

 
S’ha normalitzat el procés social entre diferents àmbits i sistemes d’informació, cosa 

que es tradueix en millores i noves funcionalitats en aquests sistemes d’informació per al 

treballador social com a part de l’equip de treball sociosanitari. 

 

Es dota els metges de la CIPI d’accés als sistemes d’informació sanitària per a millorar 

l’assistència social al ciutadà. 

 

   
Objectiu 26.1. Seguiment i anàlisi de l’atenció prestada en els diferents àmbits assistencials 

 
S’ha potenciat i ampliat en Alumbra l’anàlisi de l’atenció prestada a pacients en 

diferents àmbits assistencials, tant primària com especialitzada: atenció primària, urgències, 

hospitalització, bloc quirúrgic, activitat ambulatòria, etc. 
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Objectiu 27.1 Ús d’indicadors de salut com a instrument d’avaluació dels processos 

assistencials més prevalents utilitzant indicadors de processos, resultats, eficàcia i eficiència. 

 
S’han incorporat en Alumbra, en algunes de les patologies més prevalents com la 

diabetis, indicadors que mesuren resultats en salut.  

 

S’ha abordat el disseny de nous indicadors per a mesurar el compliment d’alguns plans 

d’atenció com el d’ictus i el d’infart. 

 

 
Objectiu 28.1. Desenvolupament i implantació d’indicadors amb l’objectiu d’estandarditzar l’ús 

dels sistemes d’informació i eines d’explotació de la informació ALUMBRA. 

 
S’ha dissenyat un panell d’indicadors d’ús de sistemes d’informació i s’està planificant 

la descentralització de l’explotació d’Alumbra perquè l’accés a la informació tant per a la gestió 

com per a la investigació siga més fàcil.  

 

 
Objectiu 28.2 Potenciar l’accés a la informació i quadres de comandament per mitjà de les 

eines d’explotació de la informació basades en ALUMBRA.  

 
S’han desenvolupat nous continguts d’Alumbra i es planteja la comunicació i reforç 

dels actuals per mitjà de plans de formació contínua (presencial i no presencial) i 

comunicacions en diferents formats (vídeos informatius, distribució de documentació, sessions 

monogràfiques, etc.).   

 

 
Objectiu 30.1 Adaptació dels models de dades dels sistemes d’informació hospitalaris al nou 

model RAE-CMBD i a la nova classificació internacional de malalties CIE-10-ES. 

 
Aconseguir adaptar i sincronitzar tots els sistemes d’informació corporatius que 

utilitzen la classificació internacional de malalties a la CIE10-ES. 

 

Arribar a completar el mapa d’àmbits del nou RAE-CMBD que fins al moment només 

ha cobert les àrees d’hospitalització i cirurgia major ambulatòria. 

 

 

Objectiu 35.1. Capacitar els pacients per a l’autocura  
 

El programa “Pacient actiu”, posat en marxa en 2014 per aquesta conselleria i basat 

en la metodologia de la Universitat de Stanford, consisteix en tallers de formació entre iguals 

(Prenent el control de la vostra salut), impartits per pacients amb formació, que al seu torn 

formen més pacients (persones amb factors de risc o malaltia crònica de baixa complexitat) o 

persones cuidadores de pacients crònics complexos (nivell 1 de cronicitat), amb el suport de 

professionals de la salut. 
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Objectiu 36.1. Potenciar el Banc de Llet de la Comunitat Valenciana 
 

Augment progressiu de la donació mitjançant campanyes. 

 

 
Objectiu 38.1. Mantindre i millorar la funcionalitat de l’eina informàtica que permet la gestió 

del Sistema d’Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 

 
És fonamental fer un exhaustiu seguiment amb l’empresa adjudicatària de SIP per a 

una perfecta adequació i priorització de tots els desenvolupaments amb el que desitja la 

Conselleria. 

 

 
Objectiu 38.2. Mantindre la qualitat i fiabilitat de la informació de ciutadans inclosos en SIP 

 
Tot valencià ha d’estar correctament integrat en el Sistema Nacional de Salut, per a, 

d’aquesta manera, poder accedir a la interoperabilitat amb la resta de l’estat. Són necessaris 

sistemes de control automatitzats, així com controls manuals. Per aquest motiu es desitja un 

99 % d’ompliment, perquè sempre hi ha registres amb problemes de dades que cal anar 

solucionant. 

 

 
Objectiu 38.3.  Realització dels processos de gestió continuada necessaris per al manteniment 

de la base de dades poblacional SIP per a captar els trasllats de comunitat i verificació 

d’empadronament 

 

Per a complementar la connexió amb l’SNS i detectar trasllats fora de la comunitat o 

país que podien escapar-se a l’SNS, es fan encreuaments de validació amb l’Institut Nacional 

d’Estadística. 

 

El col·lectiu de mutualistes privats no està integrat en la interoperabilitat de l’SNS, 

motiu pel qual cal acreditar-los en SIP per a detectar dobles cobertures fraudulentes. 

 

Corresponen al Servei d’Assegurament Sanitari els indicadors relacionats amb 

l’activitat corresponent als objectius 38.1, 38.2 i 38.3. S’han complit tots els objectius marcats. 

 

 
Objectiu 40.1. Recuperar les ressonàncies magnètiques en la xarxa sanitària pública per a 

millorar-ne l’eficiència i eficàcia, així com reintegrar-les als serveis de radiologia 

 

Pendent del procés d’internalització.  
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Objectiu 41.1. Implementació del Pla de millora de la humanització en les unitats d’atenció a 

crítics i urgències hospitalàries a la Comunitat Valenciana  

 
El grau d’implementació és baix a causa dels múltiples factors, econòmics, de personal, 

etc., per a la seua consecució.   

 

 
Programa 412.24 “Prestacions Externes” 

 

Execució: 103,15 % 

 

PROGRAMA 41224 PRESTACIONS EXTERNES  
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Possibilitar l'accés a tots els recursos assistencials que necessiten 
per a recuperar la seua salut amb les màximes garanties. 

78,22 

OBJECTIU 2.1 
Possibilitar el tractament específic de qualsevol patologia per 
complex o especial que siga dins dels límits marcats per la 
legislació vigent. 

142,17 

OBJECTIU 3.1 Reduir les llistes d'espera de cirurgia programada 85,81 

OBJECTIU 3.2 
Reduir les llistes d'espera de proves diagnòstiques i terapèutiques 
no quirúrgiques . 

109,57 

OBJECTIU 4.1 
Mantindre els programes informàtics utilitzats per a la derivació 
de pacients i gestió econòmica, fins a la total implantació de les 
aplicacions informàtiques CONCERTS i RCLE (Pla de xoc). 

100,00 

 

 

Tramitació d’expedients de prestacions externes a través de contractació 

administrativa i d’acords d’acció concertada, elaboració d’estudis i informes econòmics de 

prestacions externes a sol·licitud de les diferents direccions generals i ús de l’aplicació 

CONCERTS per al seguiment de l’activitat de proveïdors externs i dels diferents departaments 

de salut. 

 

En col·laboració amb la Direcció General d’Assistència Sanitària, una vegada planteja 

els seus objectius d’internalització d’aquelles prestacions sanitàries de l’SNS que té 

externalitzades totalment o parcialment, es fan informes econòmics corresponents per a la 

seua avaluació i organització de l’activitat assistencial.  

 

 

Objectiu 1.2. Possibilitar l’accés a tots els recursos assistencials que necessiten per a recuperar 

la seua salut amb les màximes garanties  
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Mitjançant la derivació a centres concertats o privats de qualitat garantida.  

 

 

Objectiu 2.1. Possibilitar el tractament específic de qualsevol patologia per complex o especial 

que siga dins dels límits marcats per la legislació vigent. 

 

S’estan millorant els procediments de derivació i la seua fiscalització.  

 

 

Objectiu 3.1. Reduir les llistes d’espera de cirurgia programada 

 

S’estan avaluant i supervisant les LEQ periòdicament amb els departaments de salut.   

 

 

Objectiu 3.2. Reduir les llistes d’espera de proves diagnòstiques i terapèutiques no 

quirúrgiques 

 

S’ha previst avaluar i supervisar aquestes llistes d’espera amb els departaments. 

 

 

Objectiu 4.1. Mantindre els programes informàtics utilitzats per a la derivació de pacients i 

gestió econòmica, fins a la total implantació de les aplicacions informàtiques CONCERTS i RCLE 

(Pla de xoc) 

   

S’han posat els mitjans necessaris perquè el manteniment de les aplicacions 

informàtiques estiga assegurat. 

Programa 412.26 “Personal Sanitari Resident”  

 

Execució: 119,85 % 

 

PROGRAMA 41226 PERSONAL SANITARI RESIDENT 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Formació especialitzada en totes les branques de l'àmbit de les 
ciències de la salut. 

103,59 

 

 

Objectiu 1.1. Formació especialitzada en totes les branques de l’àmbit de les ciències de la 

salut. 

 

Indicador 1. Grau de compliment del Pla de formació de personal sanitari resident 2018-2019  
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El pla formatiu s’ha executat íntegrament, sense incidències ressenyables quant al 

personal sanitari resident d’aquest curs. 

 

Indicador 2. Personal facultatiu en formació de les diferents especialitats 

 

S’ha complit íntegrament amb l’objectiu de mantindre, com a mínim, les places 

acreditades i oferides de què ja es disposava en el sistema, havent-se produït fins i tot un 

increment de places, que en el cas del personal resident en formació d’especialitats mèdiques 

equival a 148 places, és a dir, a un percentatge d’increment del 5,63 % de les places existents. 

Això és ressenyable per tindre incidència en l’ampliació de les opcions d’accés al sistema 

d’especialistes susceptibles de prestar serveis en les categories que puguen presentar 

necessitats de cobertura. 

 

Indicador 3. Personal sanitari en formació 

 

Com ocorre en el cas de l’indicador previ, però en aquest supòsit en referència al 

personal resident d’infermeria, s’ha complit amb l’objectiu de mantindre les places acreditades 

i oferides ja existents, havent-se produït un increment en 8 places, és a dir, en un percentatge 

del 5,13 % de les places actuals. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 %. 

 

 

Programa 411.40 “Escola Valenciana d’Estudis per a la Salut” 

 

Execució: 94,06 % 

 

PROGRAMA 41140 ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS PER A 

LA SALUT   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Planificació i gestió de la formació continuada del personal de les 
institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut. 

101,52 

OBJECTIU 1.3 
Alinear les activitats formatives amb les línies estratègiques del 
IV Pla de salut. 

82,61 

OBJECTIU 1.4 
Garantir la coherència dels continguts de les activitats formatives 
des de la perspectiva de gènere. 

183,33 

OBJECTIU 1.5 Col·laborar en activitats relacionades amb la formació. 100,00 

OBJECTIU 1.6 Millorar l'accessibilitat als cursos de formació en horari de treball. NA 
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OBJECTIU 2.1 
Impulsar i coordinar la Biblioteca Virtual de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 Fomentar l'ús de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut. 110,00 

OBJECTIU 3.1 
Enfortir els vincles de col·laboració amb organismes nacionals i 
establir relacions amb organismes internacionals, especialment 
d'àmbit europeu. 

75,00 

OBJECTIU 4.1 Impulsar noves estratègies formatives en l'àmbit de la salut. 0,00 

  

El Programa 411.40 no té cap incidència rellevant en l’execució dels seus indicadors 

que mantenen uns valors adequats d’execució. 

 

 

Objectiu 1.1. Planificació i gestió de la formació continuada del personal de les institucions 

sanitàries del Sistema Valencià de Salut 

 

Les dades relatives als indicadors s’han calculat sobre la base de les activitats 

planificades per als plans de formació continuada, 1a i 2a convocatòria, i per al Pla EVES, de 

l’any 2019.  

 

 

Objectiu 1.3. Alinear les activitats formatives a les línies estratègiques del IV Pla de Salut 

 

Totes les activitats formatives de l’EVES estan alineades amb el pla de salut vigent. 

Totes les propostes formatives parteixen de les direccions generals i dels departaments de 

salut, a partir de les línies estratègiques d’aquest pla de salut. 

 

Les activitats de modalitat semipresencial, que tenen una part presencial i una altra 

en línia, s’han computat com a activitats formatives en línia.    

 

 

Objectiu 1.4. Garantir la coherència dels continguts de les activitats formatives des de la 

perspectiva de gènere 

 

El nombre d’activitats formatives sobre igualtat, salut i gènere, així com de violència 

de gènere, van incrementant progressivament, així com la sensibilització que des de l’EVES es 

du a terme per a garantir que els continguts de les activitats formatives tinguen en compte la 

perspectiva de gènere. 
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Objectiu 1.6. Millorar l’accessibilitat als cursos de formació en horari de treball 

 

Des de l’EVES s’està traslladant la necessitat de realitzar la formació relativa a 

l’adquisició d’habilitats i competències per a fer les tasques del lloc de treball en horari laboral, 

ja que la realització d’aquesta formació fora de l’horari laboral va en detriment de la conciliació 

de la vida laboral i familiar.  

 

Aquest indicador és impossible calcular-lo amb les actuals fonts d’informació de 

manera exacta, però la majoria de les activitats organitzades es duen a terme en horari de 

vesprades.  

 

Objectiu 3.1. Enfortir els vincles de col·laboració amb organismes nacionals i establir relacions 

amb organismes internacionals, especialment d’àmbit europeu 

 

Durant 2019, l’EVES ha tramitat la subscripció de tres convenis de col·laboració entre 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Fundació Universitària San Pablo-CEU 

(Universitat Cardenal Herrera-CEU), la Fundació Universitat Catòlica de València San Vicente 

Mártir i la Universitat Europea de València, respectivament, per a la realització de pràctiques 

docents de titulacions de Ciències de la Salut. 

 

 

Programa 411.30 “Administració de Recursos Humans” 

 

Execució: 97,48 % 

 

PROGRAMA 41130 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS HUMANS 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Implementar els continguts del Pla d'ordenació dels RH, d'acord 
amb les obligacions plantejades per a l'exercici 2019. 

21,00 

OBJECTIU 1.2 Implementar els continguts del Pla d'igualtat per a l'exercici 2018. 135,71 

OBJECTIU 1.3 Estudi de la plantilla del Servei Valencià de Salut 71,75 

OBJECTIU 1.4 
Evitar la discriminació que pateix la treballadora sanitària 
embarassada amb minvament retributiu durant el permís de 
maternitat per l'exempció de guàrdies. 

100,00 

OBJECTIU 1.5 
Garantir l'aplicació del protocol de mobilitat de les treballadores 
per violència de gènere. 

100,00 
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PROGRAMA 41130 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS HUMANS 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.6 Potenciar i garantir la presència de dones en alts càrrecs directius. 100,00 

OBJECTIU 2.1 
Execució de les convocatòries recollides en les OPO 2017 y 2018, 
d'acord amb els compromisos del Pla per l'estabilitat en l'ocupació 
de la Conselleria. 

53,87 

OBJECTIU 2.2 
Elaborar i aprovar les OPO de 2019, d'acord amb el PORH i el Pla 
d'estabilitat en l'ocupació del Sistema Nacional de Salut. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 
Consolidar els processos de convocatòria pública de tots els 
nivells directius en situació de nomenament provisional. 

60,00 

OBJECTIU 3.1 
Incorporar els sindicats en els processos de presa de decisions 
estratègiques en matèria d'RH, més enllà dels preceptius acords 
que requerisquen negociació col·lectiva. 

330,00 

OBJECTIU 3.2 
Implantar el procediment d'avaluació per a la carrera 
professional. 

25,00 

OBJECTIU 4.1 
Millorar l'eficiència en els processos de gestió de recursos humans 
i en la tramitació d'assumptes de personal. 

100,00 

OBJECTIU 4.2 
Reduir el nombre de litigis oberts en matèria laboral pendents de 
solució. 

234,00 

OBJECTIU 4.3 
Donar suport als departaments de salut en matèria de gestió de 
recursos humans i assessorament jurídic. 

78,40 

OBJECTIU 5.1 Reversió del Departament de Dènia 0,00 

OBJECTIU 6.1 
Reconeixement de la carrera i desenvolupament professional per 
al personal temporal 

50,00 

  

 

 

Objectiu 1.1 Implementar els continguts del PORH, d’acord amb les obligacions plantejades 

per a l’exercici 2019. 

 

El passat 1 de febrer de 2019 va ser publicat en el DOGV el Decret 7/2019, del Consell, 

pel qual s’aprova el Pla d’ordenació de recursos humans 2019-2021 del personal de gestió 

directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i es regula la prolongació de la 

permanència en el servei actiu del personal estatutari, d’ara en avant PORH. 

 

Durant l’exercici 2019 s’ha estat treballant en el desenvolupament dels següents 

aspectes que s’hi contenen: 
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En l’àmbit dels objectius marcats pel PORH, durant el seu període de vigència, les 

actuacions dutes a terme són les següents: 

 

1. Amb la publicació de l’Ordre 4/2019, de 14 de novembre, de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de selecció de personal temporal 

per a la cobertura de places estatutàries gestionades per la Conselleria amb competències en 

matèria de sanitat, es completa i perfecciona el que es preveu en el Decret 192/2017, d’1 de 

desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció de personal estatutari al 

servei d’institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut. 

 

2. La publicació de la Resolució, de 26 de novembre de 2019, per la qual es convoca 

l’edició 17 de les llistes d’ocupació temporal. 

 

3. La publicació de l’OPO 2019 constituïda per 2.032 places vacants dotades 

econòmicament, va ser aprovada per mitjà del Decret 256/2019, de 13 de desembre, del 

Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2019 en l’àmbit de sanitat i salut pública 

en què es manifesta l’objectiu de reduir la temporalitat per davall del 8 % en el període de 

2018-2020. Addicionalment, el Decret 256/2019 preveu que les convocatòries es faran en el 

període màxim de 3 anys, així com la possibilitat d’acumular les convocatòries d’aquelles places 

pertanyents a les OPO de 2017 i 2018. 

 

4. S’ha constituït l’estructura de recursos humans, pel fet que es fa necessari constituir 

fòrums i mecanismes de coordinació a fi de compartir informació i col·laborar en la presa de 

decisions que ens permeta garantir l’homogeneïtat i capacitat de gestió, la qual cosa facilitarà 

la implantació de la millora contínua, així com la difusió de les millors pràctiques en aspectes 

relacionats amb la gestió dels diferents aspectes de la gestió de recursos humans. 

 

5. En virtut de la Instrucció del director general de Recursos Humans i Econòmics, d’1 

de desembre de 2017, s’està procedint, de manera gradual, a la conversió de les places 

d’infermer/a que queden vacants, i que exerceixen les seues funcions en dispositius de salut 

mental, en places d’infermer/a de salut mental. Resulta constant la tramitació d’aquesta mena 

d’expedients de modificació de plantilla, en aplicació i compliment de la instrucció esmentada, 

després de la publicació de l’Estratègia autonòmica de salut mental 2016-2020, que impulsa 

el desenvolupament de l’atenció en aquesta matèria des d’una perspectiva comunitària. 

 

6. La tramitació del Decret del Consell pel qual es regula el procediment d’acreditació 

per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús 

humà per part de les infermeres i els infermers en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 

7. En relació amb l’aposta per l’atenció primària esmentada en repetides ocasions en 

el text del PORH, cal destacar que per al foment d’aquest àmbit d’assistència de l’atenció 

sanitària, s’ha dut a terme la tramitació i execució durant l’any 2019 d’un pla especial d’atenció 

primària, en el qual s’emmarca la resolució de tres expedients de modificació de plantilla 
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destinats a la creació de 307 llocs de metges d’equip d’atenció primària, pediatres d’equips 

d’atenció primària i infermers, tant d’equip d’atenció primària com de l’especialitat familiar i 

comunitària, amb la finalitat de reforçar la dotació de personal als centres de salut i consultoris 

auxiliars, que constitueixen la porta d’accés al nostre sistema sanitari. 

 

8. S’ha impulsat la tramitació de l’Ordre de la consellera per la qual es constituirà la 

comissió de seguiment del PORH. 

 

9. En relació amb els indicadors 1 i 2 de l’objectiu 1.1, els dos relatius a l’elaboració 

de ràtios de referència, el PORH, posposa la constitució del grup de treball per a la seua 

elaboració fins a l’exercici 2020. 

 

10. En relació amb l’indicador 3 de l’objectiu 1.1, s’ha impulsat la formació del grup de 

treball per a l’elaboració i validació dels descriptors de llocs de treball tipus, que es va constituir 

el gener de 2020. Si bé durant 2018 s’han desenvolupat diferents actuacions dirigides a l’estudi 

d’algunes categories majoritàries, durant 2019 s’ha procedit a conformar els grups de treball 

necessaris per a la validació dels descriptors, amb participació de les organitzacions sindicals. 

 

11. En relació amb l’indicador 4 de l’objectiu 1.1, s’ha procedit a planificar i dur a terme 

les actuacions de formació previstes en el Pla de formació 2019. Addicionalment, s’han dut a 

terme tallers pràctics de formació en lloc de treball en “urgències i emergències” per als 

infermers/es que es van incorporar durant el període de vacances, amb vocació de fer-los 

extensius a altres qualificacions identificades i que afecten l’acompliment de llocs d’especial 

dificultat en els quals es requereix formació prèvia, per tal de reforçar i millorar el procés 

d’acolliment dels nous treballadors, així com minimitzar els riscos laborals intrínsecs a aquests. 

 

12. En relació amb els indicadors 5 i 6 de l’objectiu 1.1, no s’han dut a terme les 

actuacions previstes, entre altres motius per la renovació dels equips directius de la 

Conselleria. 

 
Objectiu 1.2. Implementar els continguts del Pla d’igualtat i l’objectiu 1.3 Estudis de la plantilla 

del Servei Valencià de Salut 

 
L’objectiu de l’indicador 1 d’incrementar la plantilla del Sistema Valencià de Salut 

resulta de rellevància per a garantir la dotació suficient de recursos humans en el sistema per 

a assegurar la prestació de l’assistència sanitària, en aquest sentit el càlcul de la diferència 

entre els llocs de plantilla pressupostària del sistema actius a data 31/12/2019 i aquells actius 

el 31/12/2018 reflecteix un increment de 411 llocs en l’exercici 2019. Cal destacar que en 

aquest cas el compliment de l’objectiu d’increment marcat es troba condicionat d’una manera 

important per l’autorització de creació de llocs per la conselleria competent en matèria 

d’hisenda. 
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L’indicador 2. Modificació dels expedients de plantilles de personal estatutari segons 

les necessitats assistencials El nombre d’expedients de modificació de plantilla que possibiliten 

la seua variació, tant a escala de creació com de reconversió i amortització de llocs de treball, 

tramitats al servei ha ascendit a un total de 297 expedients, els quals han sigut tramitats 

íntegrament, sense perjudici que la seua resolució no es corresponga amb el 100 % dels 

expedients tramitats, sinó que siga una mica inferior, a causa del fet, ja exposat, que la 

resolució d’aquests expedients depén de l’aprovació d’aquests per la conselleria competent en 

matèria d’hisenda, no havent-se autoritzat íntegrament els expedients que manquen de 

finançament iniciats pels diferents departaments de salut. 

 
 

Objectiu 1.4. Evitar la discriminació que pateix la treballadora sanitària embarassada amb 

minvament retributiu durant el permís de maternitat per l’exempció de guàrdies 

 
En el DOGV de 19-09-2019 es va publicar l’Acord, de 13 de setembre de 2019, del 

Consell, de ratificació de l’acord de distribució de l’increment addicional del 0,25 % de la massa 

salarial previst en els pressupostos de la Generalitat de 2019 relatiu al personal gestionat per 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el qual, en el punt primer del seu annex, 

es va aprovar el següent: 

 

“Primer. Compliment de la mesura 5.9 del primer Pla d’igualtat de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

La mesura 5.9 del primer Pla d’igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, publicat per Resolució, de 9 de juny de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i 

Salut Pública, publicada en el DOCV de 16.06.2016, consisteix a: ‘Facilitar el dret al fet que 

l’exempció de guàrdies o atenció continuada durant l’embaràs, el permís maternal i el permís 

per lactància siguen retribuïdes, amb la intenció que no hi haja minvament retributiu en cap 

cas respecte a la situació prèvia a l’embaràs’. Aquesta mesura es concreta en el fet que les 

dones de totes les categories professionals d’institucions sanitàries que realitzaven jornada 

complementària de guàrdia o atenció continuada, o prestant la jornada ordinària amb dret a 

percebre els conceptes de nocturnitat, festivitat o treball per torns i que deixen de fer-ho 

durant la situació d’embaràs i lactància natural, continuaran percebent en tal situació la 

mitjana d’aquests conceptes referits als últims sis mesos. 

 

Aquesta mesura té un cost anual estimat d’1.665.432,57 euros.” 

 

Per tant, s’entén executat al 100 %. 
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Objectiu 1.5. Garantir l’aplicació del protocol de les treballadores per violència de gènere 

 
La totalitat de les peticions relatives a aquests casos que s’han presentat, tant per les 

mateixes interessades o a través d’altres comunitats autònomes, han sigut resoltes al 100 %. 

 
 

Objectiu 1.6. Potenciar i garantir la presència de dones en alts càrrecs directius 

 
Actualment tenim 111 càrrecs directius de les institucions sanitàries públiques 

ocupades per dones. 

 

 

Objectiu 2.1. Execució de les convocatòries recollides en les OPO 2017 i 2018, d’acord amb els 

compromisos del Pla per l’estabilitat en l’ús de la Conselleria  

 
Després de la finalització de l’execució de la pràctica totalitat dels processos de selecció 

corresponents a les OOP 2014, 2015 i 2016, que han suposat la convocatòria de processos de 

més de 50 categories professionals diferents, la qual cosa suma un total de 3.608 places 

oferides, per a les quals s’han presentat més de 150.000 opositors, el desembre de 2019 s’ha 

iniciat l’execució de l’OOP 2017 amb la convocatòria dels processos de consolidació de places 

funcionarials la gestió de les quals correspon a aquesta conselleria. 

 

La resta de les convocatòries derivades de les OOP dels anys 2017 per a places 

estatutàries, 2018 i 2019 es preveu que es publiquen en el segon semestre de 2020, després 

de l’aprovació de la nova regulació de barems de mèrits, tal com ha demanat el banc social. 

Aquesta regulació està en tramitació, una vegada ha sigut aprovada per ampli consens en la 

Mesa Sectorial de Sanitat. 

 

Per tant, sumades les OOP dels anys 2017, 2018 i 2019, hi ha oferides un total de 

13.422 places per a personal estatutari i 423 per a personal funcionari de gestió sanitària. 

Aquestes places són tant per a oferta ordinària com per a oferta de consolidació/estabilització 

del personal. En concret, 216 places s’han oferit per a consolidació de funcionaris i 8.409 per 

a estabilització de personal estatutari. 

 

Una vegada es publiquen les convocatòries, es publicaran també els diferents 

concursos de trasllats per al personal estatutari fix. 

 

Així mateix, durant l’any 2019 s’ha treballat: 

 

- En el desenvolupament d’una plataforma informàtica que permeta la inscripció 

telemàtica dels participants tant en els processos de selecció (temporals a través de borsa i 

definitius mitjançant concursos-oposicions) com en els processos de provisió mitjançant 

concursos de trasllats; 
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- Baremació d’ofici de la major part dels mèrits computables, adaptant el programa a 

les noves regulacions. 

 
 

Objectiu 2.2. Elaborar i aprovar les OPO de 2019 d’acord amb el PORH i el pla d’estabilitat en 

l’ocupació de l’SNS 

 
En el DOGV de data 19 de desembre de 2019 es va publicar el Decret d’aprovació de 

l’OOP 2019, amb un total de 2.032 places oferides. 

 

 
Objectiu 2.3. Consolidar els processos de convocatòria pública de tots els nivells directius en 

situació de nomenament provisional. 

 
Al llarg de 2019 s’han resolt 60 convocatòries. 

 

 
Objectiu 3.1. Incorporar als sindicats en els processos de presa de decisions estratègiques en 

matèria de recursos humans, més enllà dels preceptius acords que requereixen negociació 

col·lectiva 

 
Al llarg de 2019 han sigut nombroses les reunions realitzades amb les diferents 

organitzacions sindicals, tant per a debatre problemes concrets com per a preparar les 

actuacions i acords de les meses tècniques i sectorials. 

 

En tot cas el nombre de reunions ha superat les 10 previstes en l’execució del 

pressupost, motiu pel qual es considera executat a més del 100%. 

 

 
Objectiu 3.2. Implantar el procediment d’avaluació per a la carrera professional 

 

La comissió central de carrera i les comissions d’avaluació de departament no s’han 

constituït tant per la modificació de l’estructura organitzativa de la Conselleria com per la 

tramitació de la nova normativa reguladora. Davant de la previsió immediata aprovació 

d’aquesta nova regulació, es va considerar més convenient postergar la constitució a 

l’aprovació indicada, tenint en compte els canvis de composició d’aquests. 

 

No obstant això, sí que es va constituir la comissió central de seguiment de la carrera 

professional de salut pública, atés que no estan previstos en la nova regulació canvis 

importants en la seua composició i havia de constituir-se per a nomenar les comissions 

d’avaluació de cada província i de serveis centrals. 
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Objectiu 4.1. Millorar l’eficiència en els processos de gestió de recursos humans i en la 

tramitació d’assumptes de personal 

 
Indicador 2. Seguiment del registre de professionals sanitaris, mitjançant l’aplicació del 

programa informàtic 

 
El seguiment del registre de professionals sanitaris s’ha efectuat en la seua integritat 

en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, havent-se avançat, a més, en la mesura en què ho 

permet la connexió amb el ministeri competent en matèria de sanitat, en la transmissió de les 

dades a aquest. 

 

Indicador 3. Desenvolupament de l’aplicació informàtica gestora de la productivitat del 

personal de les IS 

 

S’ha desenvolupat i implantat l’aplicació informàtica DATAPROD, que juntament amb 

ALUMBRA automatitza el càlcul de la productivitat. 

 

 
Objectiu 4.2. Reduir el nombre de litigis oberts en matèria laboral pendents de solució 

 

Indicador 1. Resolució de reclamacions i recursos: 

 
a) En matèria d’assumptes relacionats amb el règim jurídic de personal: 664 

b) En matèria de compatibilitats, convenis i comissió mixta: 821 

c) En matèria de situacions administratives: 258 

 

Total 1.743 

 

• La resolució de reclamacions i recursos continua sent una de les parcel·les més 

importants de l’activitat del servei, la variabilitat del qual està en funció tant de l’activitat 

legislativa i reglamentària que concerneix el personal estatutari, funcionari i laboral de gestió 

sanitària com de la doctrina jurisprudencial, i serveix per a homogeneïtzar la interpretació i 

aplicació de les normes en el conjunt dels departaments de salut de la Conselleria. 

 

• Una part també essencial de l’activitat d’aquest servei és la resolució de les 

sol·licituds de compatibilitat, en compliment de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, àmbit en el qual la 

litigiositat es presenta de manera molt residual, però que suposa un volum molt elevat 

d’expedients i que no es resolen de manera immediata, ja que requereixen una tramitació 

complementària molt extensa. 

 

• Quant a l’exercici 2019, cal ressenyar la continuïtat en les incidències en 

matèria de personal (càrrecs directius i personal laboral que s’ha d’extingir de diverses 
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categories) que es continuen suscitant a conseqüència de l’extinció del contracte de gestió de 

servei públic en règim de concessió del Departament de Salut de la Ribera, que va passar a 

ser gestionat directament per la mateixa Conselleria l’1 d’abril de 2018. 

 

• Igualment, hi ha una continuïtat en el nombre de recursos administratius 

derivada de l’execució de les successives ofertes d’ocupació pública d’institucions sanitàries, 

tant quant als processos de concurs-oposició com de concursos de trasllats. 

 

• També s’ha detectat un increment exponencial de sol·licituds i recursos en 

matèria de reconeixement de la declaració de fixesa en la relació d’ocupació, per part de 

persona temporal al servei de l’Administració, que encadena al llarg de diversos anys una 

successió de nomenaments temporals de diversa naturalesa i duració. 

 

• Així mateix, cal ressenyar l’elevat nombre d’expedients de tramitació de la 

prolongació del personal de gestió sanitària en la situació de servei actiu, després d’aconseguir 

l’edat reglamentària de jubilació, els quals requereixen una tramitació prèvia que abasta des 

del requeriment dels informes preceptius (examen de salut, necessitats organitzatives, etc.) 

fins a les reunions de la comissió de valoració per a l’estudi i concessió de les sol·licituds 

presentades. 

 

 

Objectiu 4.3. Donar suport als departaments de salut en matèria de gestió de recursos humans 

i assessorament jurídic 

 
Indicador 1. Elaboració d’informes jurídics en matèria de personal: 

 

a) En matèria de règim jurídic de personal: 175 

b) En matèria de compatibilitats, comissió mixta, informacions prèvies i altres: 21 

c) Tramitació d’expedients judicials en matèria de règim jurídic 

de personal i compatibilitats: 45 

d) Tramitació d’assumptes diversos, aliens i Post-95: 322 

Total: 565 

 

El total acumulat, per tant, d’expedients i informes gestionats pel Servei de Règim 

Jurídic de Personal l’any 2019 és, llevat d’error o omissió, de: 2.306. 

 

A la vista de l’anterior, s’ha de posar de manifest que el compliment dels objectius 

esmentats s’ha realitzat en els següents termes: 

 

• Cal destacar que aquest assessorament inclou tant l’emissió d’informes jurídics 

per escrit com l’assessorament verbal, telefònic i via correu electrònic als departaments de 

salut, sindicats, col·legis professionals i, fins i tot, al mateix personal de gestió sanitària adscrit 

a aquesta conselleria. 
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• Entre els informes d’especial complexitat destaquen els emesos en les 

següents matèries: 

 

• La reversió del Departament de Salut de la Ribera, i els consegüents conflictes 

que genera la subrogació del personal laboral com a conseqüència de la successió d’empreses 

que la reversió porta aparellada. 

 

• La jubilació i la prolongació de la permanència en el servei actiu del personal 

estatutari i funcionari de gestió sanitària. 

 

• El compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, sobretot arran de la informació que demanden els col·legis professionals en relació 

amb la col·legiació dels professionals sanitaris. 

 

• L’execució de la normativa en matèria de transparència, sobretot en relació 

amb els expedients de reconeixement de compatibilitat. 

 

En tot cas, ha de matisar-se que els informes elaborats per aquest servei no responen 

únicament a sol·licituds dels departaments de salut, sinó que també procedeixen en moltes 

ocasions dels centres de salut pública i altres centres directius extradepartamentals i dels 

restants serveis de la Direcció General de Recursos Humans en matèria de personal de gestió 

sanitària. 

 

 

Objectiu 5.1. Reversió del Departament de Dénia 

 
No s’ha produït l’encàrrec de la seua elaboració. S’entén que la decisió serà 

conseqüència d’una negociació política que transcendeix aquesta DG. 

 

 
Objectiu 6.1. Reconeixement de la carrera i desenvolupament professional per al personal 

temporal 

 
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, mitjançant Resolució, de 15 

d’octubre de 2018, va acordar iniciar el procediment per a l’elaboració dels projectes de decret 

del Consell d’aprovació dels sistemes de carrera i desenvolupament professional. 

 

Al llarg de l’any 2019 s’han desenvolupat totes les actuacions necessàries per a poder 

tramitar aquests projectes. No obstant això, durant aquest any els projectes s’han estancat en 

la seua tramitació per estar pendents d’informe favorable per part de la Conselleria d’Hisenda 

i Model Econòmic, que recentment, el gener de 2020, ha emés l’informe corresponent. 
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En aquests moments, després dels informes de la Intervenció, es troba pendent de 

l’informe del Consell Jurídic Consultiu des del 18 de febrer. 

 

 

Programa 412.28 “Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada” 

 

Execució: 91,73 % 

 

PROGRAMA 41228 SALUT MENTAL I ATENCIÓ SANITÀRIA DE 

MITJANA I LLARGA ESTADA   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Implementar l'Estratègia d'atenció a crònics de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública als HACLE. 

89,45 

OBJECTIU 2.1 
Millorar l'atenció hospitalària de mitjana i llarga estada de les 
cures pal·liatives. 

59,20 

OBJECTIU 3.1 
Desenvolupar mecanismes de coordinació entre els HACLE i els 
centres sociosanitaris. 

132,46 

OBJECTIU 5.1 
Consolidar les unitats de dany cerebral adquirit dels HACLE dins 
de l'estratègia del DCA. 

85,80 

 

 

L’estratègia d’atenció a pacients crònics de la CSUISP (Objectiu 1.1) assigna als sis 

hospitals de mitjana i llarga estada disponibles el paper d’atenció especialitzada en cures 

pal·liatives, dany cerebral adquirit i tractament de malalties cròniques complexes. En aquest 

sentit es fixen objectius quantitatius que es consideren complits. 

 

Els objectius plantejats en referència a salut mental preveuen el desenvolupament i 

implementació de l’Estratègia autonòmica de salut mental 2016-2020.  

 

L’estratègia s’estructura al voltant de 5 línies estratègiques: 

 

- Promoció de la salut mental i prevenció dels trastorns mentals 

- Atenció a les persones amb problemes de salut mental 

- Organització de la xarxa de salut mental i coordinació sociosanitària i 

intersectorial 

- Les persones usuàries, familiars i professionals 

- La formació i investigació 

 

Entre els objectius recollits en les diferents línies estratègiques es troben: 
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Implementació del procés assistencial per a persones amb trastorn mental greu i 

creació de les comissions sociosanitàries de coordinació i gestió de casos en els departaments 

de salut.    

 

En relació amb els processos assistencials estan desenvolupats i implementats els 

processos assistencials de persones amb primers episodis psicòtics i persones amb trastorns 

de l’espectre autista. Així mateix, s’han dut a terme les accions específiques formatives dels 

professionals per a aquests processos.  

 

Pel que fa als processos d’atenció a les persones amb trastorn per dèficit d’atenció i 

hiperactivitat (TDAH) i persones amb trastorns de la conducta alimentària, estan constituïts 

dos grups de treball d’experts i els documents es troben en fase d’esborrany. 

 

Quant als programes col·laboratius amb els equips d’atenció primària (EAP), aquests 

s’han implementat en 23 de 24 departaments (96 %) tallers de benestar emocional. Així 

mateix, s’ha elaborat conjuntament entre EAP i SM el procés assistencial d’atenció a persones 

amb trastorn mental comú (TMC).  

 

Pel que fa a la coordinació amb altres institucions o conselleries, cal destacar el 

desenvolupament i implementació d’accions de coordinació amb la Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives; la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; la Conselleria 

d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i la Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 

Respecte a l’establiment de coordinació amb institucions penitenciàries, està prevista 

la creació d’un grup de treball.  

 

En relació a les intervencions dirigides a l’àmbit escolar, cal destacar el Protocol de 

coordinació elaborat entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que pretén potenciar la detecció precoç i la millora 

de la coordinació.  

 

El Pla de prevenció del suïcidi s’ha implementat en tots els departaments de salut. Així 

mateix, s’han dut a terme altres accions com l’elaboració d’una pàgina web d’informació sobre 

la prevenció del suïcidi, una campanya publicitària sobre aquest tema i les guies de prevenció 

dirigides a professionals, àmbit educatiu, persones usuàries i mitjans de comunicació.   

 

L’objectiu d’adequar la xarxa d’acord amb el model comunitari ha incrementat el 

nombre de programes assertius comunitaris als departaments de salut. 

 

Finalment, cal destacar, quant a la formació continuada dels professionals, que s’ha 

organitzat amb l’Escola Valenciana d’Estudis Sanitaris un ampli programa de formació alineat 

amb els objectius de l’Estratègia autonòmica de salut mental 2016-2020.  
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Programa 412.23 “Prestacions Farmacèutiques”  

 

Execució: 92,54 % 

 

PROGRAMA 41223 PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Gestionar de manera eficient la prestació farmacèutica en 
l'àmbit ambulatori, hospitalari i sociosanitari perquè totes les 
persones reben una atenció farmacèutica integral, contínua, 
òptima, de qualitat, segura i eficient en tots els àmbits 
assistencials i en totes les etapes del procés farmacoterapèutic. 

90,00 

OBJECTIU 1.2 
Garantir l'equitat farmacoterapèutica perquè totes les persones 
puguen accedir al tractament òptim per a un mateix problema 
clínic. 

100,00 

OBJECTIU 1.3 
Adoptar les mesures necessàries perquè cap persona quede 
exclosa de la prestació farmacèutica inclosa en la cartera bàsica 
de serveis del Sistema Nacional de Salut. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 
Apoderar el/la pacient i els seus cuidadors/es en l'ús racional del 
medicament i dels productes sanitaris. 

100,00 

OBJECTIU 1.5 
Augmentar la qualitat del procés farmacoterapèutic per a 
millorar la seguretat dels i les pacients i dels i les professionals. 

98,00 

OBJECTIU 1.6 
Posar la informació al servei de la millora de la salut, i garantir 
la transparència. 

100,00 

OBJECTIU 1.7 Gestionar de manera administrativa la prestació farmacèutica 83,00 

OBJECTIU 2.1 

Desenvolupar el Programa d'estudis clínics per a coordinar, 
gestionar, promoure i garantir la correcta execució de la 
investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris, duta 
a terme a la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Potenciar la investigació amb medicaments i productes sanitaris 
a la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 
Adaptar el Programa d'estudis clínics de medicaments i 
productes sanitaris de la Comunitat Valenciana a la nova 
normativa estatal. 

100,00 

OBJECTIU 2.4 

Desenvolupar els sistemes d'informació al voltant dels 
programes de gestió dels assajos clínics i estudis observacionals 
amb medicaments i productes sanitaris, per a millorar-ne la 
gestió administrativa i millorar l'accés als medicaments en 
investigació a la Comunitat Valenciana. 

0,00 
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PROGRAMA 41223 PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.1 
Planificar els recursos farmacèutics i fixar els criteris 
d'autorització i definició de les condicions de l'exercici de 
l'activitat professional farmacèutica. 

100,00 

OBJECTIU 3.2 

Fer la gestió i coordinació del marc d'activitats, així com el 
control efectiu de l'organització i vigilància dels serveis 
d'urgències, torns de guàrdia, horaris, vacances i de l'assistència 
prestada per les oficines de farmàcia i altres serveis i 
establiments farmacèutics. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 

Tramitar els diferents tipus d'expedients d'autorització 
d'establiments de fabricació a mesura, distribució i venda al 
públic amb adaptació individualitzada de productes sanitaris i 
sense. 

100,00 

OBJECTIU 5.2 
Gestionar i coordinar el marc d'activitats, així com el control 
efectiu sobre ordenació de productes sanitaris. 

100,00 

OBJECTIU 5.3 
Coordinar, avaluar i millorar el sistema operatiu de gestió 
d'alertes farmacèutiques, desproveïments, subministrament 
insuficient i comunicació de riscos de medicaments. 

100,00 

OBJECTIU 5.4 
Fer la gestió i coordinació del marc d'activitats, així com el 
control efectiu en matèria de distribució de medicaments, 
indústria farmacèutica i cosmètica. 

100,00 

OBJECTIU 6.1 
Planificar, coordinar, avaluar i millorar les actuacions de la Xarxa 
Autonòmica de Vigilància de Productes Farmacèutics així com del 
Centre Valencià de Farmacovigilància. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 

Incloure la sanitat veterinària en la implementació de normes 
per al bon ús d'antibiòtics en les diverses espècies animals, 
d'acord amb el Pla nacional de resistència a antibiòtics, amb la 
participació dels agents socials, empreses, institucions, societats 
científiques, universitats i administracions involucrats. 

100,00 

OBJECTIU 8.1 
Fer la gestió i coordinació del marc d'activitats, així com el 
control efectiu en matèria d'estupefaents i psicòtrops. 

50,00 

OBJECTIU 9.1 
Gestionar els expedients sancionadors d'inspecció de prestació 
farmacèutica. 

100,00 

OBJECTIU 10.1 
Tramitar les denúncies i procediments sancionadors de 
productes sanitaris. 

100,00 

OBJECTIU 11.1 
Gestió administrativa de la Direcció General de Farmàcia i 
Productes Sanitaris. 

100,00 

OBJECTIU 12.1 
Gestió administrativa de la Direcció General de Farmàcia i 
Productes Sanitaris. 

100,00 
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A continuació s’exposen els objectius que contenen indicadors amb diferents graus de 

compliment o amb la meta no aconseguida, i s’hi inclou la justificació sobre les desviacions 

observades. 

 

 

Objectiu 1.1. Gestionar de manera eficient la prestació farmacèutica en l’àmbit ambulatori, 

hospitalari i sociosanitari perquè totes les persones reben una atenció farmacèutica integral, 

contínua, òptima, de qualitat, segura i eficient en tots els àmbits assistencials i en totes les 

etapes del procés farmacoterapèutic 

 
En aquest objectiu, dels sis indicadors marcats per a l’any 2019, s’ha complit amb el 

100 % de l’execució en cinc d’aquests. Només s’ha aconseguit el 50 % d’execució en el núm. 

2, sobre publicació de pautes per al tractament de les patologies més rellevants a conseqüència 

de l’adaptació i priorització dels sistemes d’informació de la Conselleria.  

 

 
Objectiu 1.5. Augmentar la qualitat del procés farmacoterapèutic per a millorar la seguretat 

dels pacients 

 

En aquest objectiu, dels quatre indicadors marcats per a l’any 2019, s’ha complit amb 

el 100 % de l’execució en tres. Només s’ha aconseguit el 80 % d’execució en el núm. 4, sobre 

serveis de farmàcia hospitalària d’hospitals de gestió directa que elaboren i manipulen els 

medicaments considerats perillosos d’acord amb les recomanacions i directrius recollides en 

les guies de bona pràctica. Aquest resultat implica, encara que sense aconseguir el 100 % 

d’execució, un valor notable si es considera que es parteix pràcticament de zero des de fa dos 

anys. 

 

 
Objectiu 1.7. Gestionar administrativament la prestació farmacèutica 

 

En aquest objectiu, dels dos indicadors marcats per a l’any 2019, s’ha complit amb el 

100 % de l’execució en un. S’ha aconseguit el 66,6 % d’execució en el núm. 2, sobre el nombre 

de reunions de la comissió central d’assistència farmacèutica per al seguiment del concert 

establit entre la Generalitat i els col·legis oficials de farmacèutics a conseqüència de l’adaptació 

real a necessitats de convocatòries. 

 
 

Programa 411.60 “Anàlisi i Avaluació de l’Atenció al Pacient i Investigació en 

Ciències de la Salut”  

 

Execució: 91,26 % 
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PROGRAMA 41160 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ATENCIÓ Al 

PACIENT I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Optimitzar el procediment d'autorització i establir requisits 
complementaris per a l'autorització de l'obertura i funcionament 
de centres, serveis sanitaris, biobancs, desfibril·ladors i vehicles 
destinats al transport sanitari a la Comunitat Valenciana. 

50,00 

OBJECTIU 2.1 
Mantindre i millorar la gestió dels diferents registres d'ordenació 
sanitària de la Comunitat Valenciana i integrar les seues dades 
amb els registres nacionals. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Donar suport estratègic, de coordinació i financer a l'activitat de 
la I+D+i biomèdica, sanitària i de salut pública dels centres 
d'investigació de la Comunitat Valenciana. 

125,60 

OBJECTIU 5.1 Coordinar l'activitat dels SAIP dels departaments de salut. 100,00 

OBJECTIU 6.1 
Facilitar l'activitat de les associacions per a la realització de 
programes d'ajuda mútua i autoajuda de pacients crònics i 
l'activitat del voluntariat en institucions sanitàries. 

100,00 

OBJECTIU 6.2 
Fomentar la inclusió de les associacions i entitats de voluntariat 
en el Catàleg autonòmic d'entitats en salut de la Comunitat 
Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 
Gestionar i fomentar el Registre de Voluntats Anticipades de la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 8.1 
Gestionar el dret a la lliure elecció de professional i centre sanitari 
i a la 2a opinió mèdica proporcionant la informació adequada. 

0,00 

OBJECTIU 9.1 
Facilitar l'elaboració de la carta de serveis en centres, serveis i 
establiments sanitaris com a instrument de millora de la qualitat. 

100,00 

OBJECTIU 9.2 
Facilitar el desenvolupament i implantació de projectes específics 
impulsats des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 

100,00 

OBJECTIU 9.5 

Potenciar la notificació d'incidents i esdeveniments adversos i 
garantir l'anonimat i la confidencialitat de notificadors i gestors i 
el disseny d'estratègies dirigides a minimitzar-les conseqüències 
sobre les víctimes dels esdeveniments adversos relacionats amb 
l'assistència sanitària. 

100,00 

OBJECTIU 9.7 
Potenciar el sistema que facilite l'intercanvi d'experiències i la 
transferència de coneixement en matèria de qualitat assistencial 
i seguretat del pacient. 

100,00 

OBJECTIU 
10.1 

Dur a terme iniciatives en avaluació de tecnologies sanitàries. 67,00 

OBJECTIU 
11.1 

Fer anualment l'enquesta d'opinió del pacient a pacients/familiars 
atesos en el Sistema Valencià de Salut. 

100,00 
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PROGRAMA 41160 ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ATENCIÓ Al 

PACIENT I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 
11.3 

Difondre entre professionals i població general resultats de 
l'enquesta d'opinió. 

100,00 

OBJECTIU 
13.1 

Potenciar que els comités de bioètica assistencial siguen referents 
en matèria d'assessorament davant de situacions de conflicte ètic 
durant la tasca assistencial 

100,00 

OBJECTIU 
14.1 

Facilitar la formació dels professionals en matèria de qualitat 
assistencial, seguretat del pacient i bioètica. 

100,00 

OBJECTIU 

15.1 

Desplegament del Decret 64/2016, de 27 de maig, del Consell, 
pel qual es regulen les bases per a la designació de les unitats de 
referència del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

 

Aquest programa és gestionat per la Direcció General de Planificació, Eficiència 

Tecnològica i Atenció al Pacient, quant als serveis que s’indiquen a continuació, i per la Direcció 

General d’Investigació i Alta Inspecció Sanitària, per la qual cosa s’han aportat les dades dels 

corresponents als següents serveis: 

 

Servei d’Atenció i Comunicació amb el Pacient 

 

Els indicadors relacionats amb l’activitat d’aquest servei són els corresponents als 

objectius 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1 i 8.1. 

 

Desviacions: 

 

S’ha modificat l’enunciat de l’objectiu 4.1, que figurava com a “Mantindre i millorar la 

gestió dels diferents registres de qualitat assistencial i seguretat del pacient de la Comunitat 

Valenciana”, i ara passa a anomenar-se “Mantindre i millorar la gestió dels diferents registres 

d’anàlisis de queixes, suggeriments i agraïments dels pacients”, ja que els indicadors d’aquest 

corresponen al Servei d’Atenció al Pacient. 

 

Indicador 4.1.1. L’anàlisi de les queixes dels pacients i la qualitat de les respostes que ofereixen 

les gerències dels departaments són de vital importància per a trobar un sistema de qualitat 

que siga útil per a millorar el sistema sanitari públic. Aquesta avaluació ha de ser com a mínim 

anual per a tindre una referència de la importància de la percepció del ciutadà sobre el nostre 

sistema sanitari. 

 

Per part del servei d’atenció i comunicació amb el pacient, aquests indicadors s’estan 

aconseguint al 100 %, però és indispensable seguir tots els anys mantenint aquest nivell. 
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Indicador 6.1.1. Les associacions de pacients realitzen activitats sociosanitàries que permeten 

el suport a pacients i al sistema sanitari públic. Enguany s’ha resolt en subvencions un import 

de 2.500.000 euros. A més, la relació entre les associacions de pacients i els departaments de 

salut ja apareixen regulades mitjançant les instruccions que procedeixen del Servei d’Atenció 

i Comunicació al Pacient. 

 

 

L’objectiu 8.1. “Gestionar el dret a la lliure elecció de professional i centre sanitari i a la 2a 

opinió mèdica proporcionant la informació adequada”. 

 

En la part corresponent a l’indicador 1 “Modificar el Decret de lliure elecció de 

professional i centre sanitari”, no s’ha aconseguit i es troba en procés d’execució, a causa de 

la distribució competencial que deriva del Decret 105/2019, ja que el servei depén de la 

Direcció General de Planificació Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient. 

 

 

Els objectius 9.1, 9.2, 9.5, 9.7, 11.1, 11.3, 13.1, 14.1 i 15.1. 

 

Es corresponen amb el Servei d’Avaluació de la Qualitat Assistencial i Seguretat del 

Pacient, i s’han complit tots els objectius marcats sense desviacions. 

 

 

Quant a l’objectiu 13.1, sobra l’indicador 1, que ja es va suprimir l’any passat, per 

haver-se aconseguit al 100 %.  

 

 

D’altra banda, falta un objectiu i el seu corresponent indicador, que són molt 

importants en aquest servei, i que estaven inclosos l’any anterior i que serien els que es 

mostren en la taula següent amb el seu percentatge de compliment: 

 

Objectiu Normalitzar les funcions en matèria de qualitat i seguretat del pacient als 

departaments de salut. 

 

Indicador 1 Compliment del Pla de qualitat de les unitats funcionals de qualitat i seguretat 

dels departaments Percentatge 80  100 %. 

 

Objectiu 3.1. Donar suport estratègic, de coordinació i financer a l’activitat de l’R+D+i 

biomèdica, sanitària i de salut pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana. 

 

El compliment dels indicadors dels pressupostos per al 2019, corresponents a les línies 

pressupostàries d’investigació, en general és òptim respecte a les previsions que es van fer, 

ja que aconsegueixen quasi el 100 % de les previsions. Només en el cas dels fons 

subvencionats mitjançant convocatòria competitiva, indicador 1, s’ha deixat d’executar quasi 
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el 50 % del que es preveu pel fet que no va ser possible traure dins del termini i en la forma 

escaient una de les convocatòries previstes, la del Pla GenT, que si està sent executada en 

2020. 

 

El més ressenyable és el gran esforç que s’està fent des de les fundacions d’investigació 

en la captació de fons dels programes d’investigació europea. 

 

Les dades del total de retorn en 2019 són aproximades, tenint en compte que la base 

de dades del CDTI, d’on es trauen les dades, ens dona el total concedit per a projectes 

pluriennals, i el càlcul de cada anualitat s’ha fet suposant que la distribució dels fons és 

homogènia en tots els mesos en què el projecte està actiu. 

 

En l’indicador 6, corresponent als retorns de les fundacions en tots els programes 

competitius de la UE, això és en qualsevol subprograma d’H2020 i en els projectes europeus 

de salut pública, s’ha obtingut quasi el doble de finançament del que es va preveure. 

 

En el cas de l’indicador 5, ens centrem en el que s’ha obtingut en el subprograma del 

Reto Salud d’H2020, incloent-hi totes les entitats de la Comunitat Valenciana, és a dir, 

fundacions, universitats i empreses. En aquest cas la previsió va ser superior a l’execució 

obtinguda, però en qualsevol cas el resultat és francament bo, si tenim en compte el que es 

va obtindre en anys anteriors. Una cosa que no apareix en els valors globals, però que si hem 

pogut veure quan hem fet l’anàlisi de resultats, és que hi ha hagut un gran increment en la 

participació de les empreses, moltes de les quals són empreses derivades sorgides de les 

fundacions d’investigació o universitats. No obstant això, les fundacions d’investigació sanitària 

són les que més retorn obtenen en aquest subprograma. 

 

 

Programa 412.10 “Centres de salut pública”  

 

Execució: 87,41 % 

 

PROGRAMA 41210 CENTRES DE SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 Promoure la salut en la població. 71,00 

OBJECTIU 3.2 Desenvolupar els programes de cribratge en la població. 104,00 

OBJECTIU 4.1 
Desplegar i gestionar el Pla de control oficial de la cadena 
alimentària. 

107,50 

OBJECTIU 6.1 Promoure la salut als centres de treball. 100,00 
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PROGRAMA 41210 CENTRES DE SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.2 Vigilar els danys per a la salut d'origen laboral. 100,00 

OBJECTIU 6.3 Vigilar els productes químics amb risc per a la salut en la població. 71,20 

OBJECTIU 8.1 
Analitzar riscos químics i microbiològics per a la salut als 
laboratoris de salut pública. 

119,95 

OBJECTIU 9.2 Contribuir a la investigació i innovació en salut pública. 13,00 

OBJECTIU 

10.1 
Translació dels objectius i accions del Pla de salut a l'àmbit 
territorial. 

100,00 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha complit, en termes globals, amb 

els seus objectius, sobre la base de la informació subministrada pels seus indicadors de 

resultats a 31 de desembre de 2019. En concret, els objectius dels seus programes 

pressupostaris s’han complit, de mitjana, amb un grau d’execució del 129,38 %. Això és molt 

positiu, tenint en compte l’elevat pes que els seus programes tenen en el pressupost total de 

la Generalitat (és la secció amb més dotació pressupostària) i la rellevància de les 

competències de la Conselleria i el seu impacte sobre el benestar de la població. 

 

L’execució per programes mostra que més d’un 59 % d’aquests finalitzen l’exercici 

havent aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveu i un 41 % dels programes 

té un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 %. 
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L’anàlisi per centres gestors no difereix del ja efectuat per programes pressupostaris. 

Tal com podem observar en el gràfic adjunt, tots els centres gestors presenten una execució 

dels seus objectius per damunt del 85 %, en què destaquen diversos d’aquests, com la Direcció 

General d’Alta Inspecció Sanitària, que aconsegueix un percentatge d’execució de prop del 120 

%, i la Direcció General d’Assistència Sanitària, amb un percentatge d’execució del 193 %, per 

gestionar el programa “Drogodependència i altres addiccions”, que presenta el millor grau 

d’execució.  
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, 

SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. EXERCICI 2019 

 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, segons els indicadors a 31 de desembre de 

2019, mostra que s’han assolit els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 113,71 

% de mitjana.  

 

No obstant això, l’execució no ha sigut homogènia entre els programes pressupostaris, 

ja que hi ha certa dispersió en el grau d’execució. Sobre la base d’això, es poden classificar 

els programes pressupostaris en tres grups: 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució per damunt del 

100 %. En aquest grup hi ha un total de 8 programes pressupostaris. Amb el grau d’execució 

més alt, de més del 130 %, destaquen els programes 761.10 “Ordenació i promoció comercial 

i artesana” amb un percentatge d’execució del 169,55 % i el programa 722.20 “Política 

industrial” amb una execució de 165,37 %. Per davall d’aquest percentatge però per damunt 

del 120 %, hi ha els programes 322.50 “Servei Valencià d’Ocupació i Formació”, que assoleix 

els objectius en un 127,36 %; el programa 762.10 “Comerç exterior”, amb un percentatge 

d’execució del 124,68 %, i el programa 315.10 “Condicions de treball i administració de les 

relacions laborals”, amb una execució del 122,42 %. Hi segueixen en grau d’execució els 

programes 322.55 “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”, que assoleix 

els objectius en un 117,29 %; el programa 721.10 “Direcció i serveis generals”, que 

aconsegueix un 110,42 % d’execució, i el programa 615.10 “Planificació i previsió econòmica”, 

amb una execució més pròxima a les previsions inicials (104,43 %).  

 

 

• Programes amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al 

100 %. En aquest grup hi ha el programa 443.10 “Protecció consumidors i qualitat de béns i 

serveis” amb un 91,87 % de percentatge d’execució. 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.  

Aquest grup està compost pel programa 551.10 “Elaboració i difusió estadística”, amb una 

execució del 67,68 %, i el programa 731.10 “Energia” amb un percentatge del 49,73 %. 

 

 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball, segons grau d’execució dels indicadors. 31 de desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució per damunt del 100 %. 

 

 

Programa 761.10 “Ordenació i promoció comercial”  

 

Execució: 169,55 %.  

 

PROGRAMA 76110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Generar un ecosistema favorable a l'emprenedoria en comerç. 88,33 

OBJECTIU 2.1 

Desenvolupar un model comercial de proximitat eficient i 
modern al servei de les persones consumidores que actue com 
a factor de reequilibri territorial, respectant l'exercici de llibertat 
d'empresa. 

129,14 

OBJECTIU 2.2 Potenciació de les funcionalitats dels espais comercials urbans. 218,33 

OBJECTIU 2.4 
Promoure projectes basats en la competitivitat entre pimes 
comercials i artesanes que promoguen la prestació de serveis 
conjunts. 

115,00 

OBJECTIU 2.5 
Garantir un proveïment de qualitat, independentment de la 
grandària o posició de la ciutat. 

370,00 

OBJECTIU 3.1 Revalorar l'artesania com a economia identitària. 94,20 

OBJECTIU 4.1 
Establir models i pautes d'actuació responsable i de qualitat en 
el comerç. 

96,78 

OBJECTIU 5.1 
Incrementar la potencialitat de l'empresa a través de la 
utilització sistemàtica de la innovació i els intangibles. 

61,00 

OBJECTIU 5.2 
Apostar per la inversió en el talent i la millora de la qualificació 
de les i els comerciants com a eina de competitivitat. 

200,00 

OBJECTIU 6.1 
Ordenació del sector artesà i comercial ajudant a persones 
emprenedores a la seua incorporació. 

78,50 

110,42%

117,29%

67,68%

104,43%

165,37%

49,73%

124,68%

91,87%

169,55%

127,36%

122,42%
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72110 Direcció i serveis generals

32255 Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social

55110 Elaboració i difusió estadística

61510 Planificació i previsió econòmica

72220 Política industrial

73110 Energia 

76210 Comerç exterior

44310 Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis

76110 Ordenació i promoció comercial 

32250  Servei Valencià d’Ocupació i Formació

31510 Condicions de treball i administració de les relacions laborals
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PROGRAMA 76110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.2 
Millorar els sistemes bàsics de competitivitat en els sectors 
comercial i artesà de la Comunitat Valenciana. 

72,40 

OBJECTIU 6.3 Modernització del comerç al detall en l'àmbit rural 20,00 

OBJECTIU 7.1 
Promoure i afavorir l'ús de les noves tecnologies i les 
plataformes digitals per part del xicotet comerç, a través 
d'ajudes i accions de formació i divulgació. 

828,00 

OBJECTIU 10.1 Fomentar la formació de l'empresariat en la venda no sedentària 2,00 

 

  

Objectiu 1.1 Generar un ecosistema favorable a l’emprenedoria en el comerç. 

 

Indicador 1. Programes formatius específics per a emprenedors en comerç. 

 

Desenvolupament de programes específics en emprenedoria en què es trasllade el 

valor dels actius intangibles, la innovació i la creativitat. L’alumnat referit deriva de les 

activitats formatives suportades pel Conveni PIC amb el Consell de Cambres (línia S6533). 

 

Indicador 2. Posada en funcionament d’espais formatius compartits. 

 

Creació d’espais de formació compartida, utilitzant recursos públics municipals. Se 

subvenciona als ajuntaments, entre altres coses, per l’elaboració de jornades tècniques o 

congressos generats des de l’AFIC per al coneixement i l’impuls del sector. Es consideren 

subvencionables les despeses externes en promoció, lloguer d’equipament informàtic o 

audiovisual i conferenciants. Igualment, les dades s’extrauen del conveni PIC. 

 

Indicador 3. Locals recuperats per a activitat comercial. Nous comerços. 

 

Correspon al nombre de beneficiaris reals de subvencions de l’article 18.2.a de l’Ordre 

22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

en matèria de comerç, consum i artesania. Es tracta de nous comerços dins de la línia 

denominada “Emprenem comerç” per a donar suport a la implantació d’una activitat comercial 

en un local en què s’haja dut a terme una activitat econòmica amb anterioritat. 

 

 

Objectiu 2.1 Desenvolupar un model comercial de proximitat eficient i modern al servei dels 

consumidors que actue com a factor de reequilibri territorial, respectant l’exercici de llibertat 

d’empresa. 
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Indicador 1. Aprovació del Pla territorial sectorial de comerç de la Comunitat Valenciana. 

 

El PATSECOVA es troba en la recta final de la tramitació per a l’aprovació. Durant 2019, 

es va emetre finalment la Declaració ambiental estratègica (DATE). S’hi analitza el procés 

d’avaluació, l’EATE i la seua qualitat, i s’avalua el resultat de les consultes fetes i com s’han 

pres en consideració, i s’analitza la previsió dels impactes significatius de l’aplicació del pla. 

 

A la fi de 2019 es va remetre l’esborrany de decret del Consell pel qual s’aprova el 

PATSECOVA, per a l’informe de l’Advocacia General i el dictamen del Comité Econòmic i Social. 

 

Les fases en tramitació i documents pendents a la fi de 2019 són: 

 

• L’informe de l’Advocacia General (emés el febrer de 2020). 

• El dictamen del Comité Econòmic i Social. 

• El dictamen del Consell Jurídic Consultiu. 

• L’aprovació definitiva del Consell. 

• Publicació de l’acord, decret i normes en el DOGV. 

 

Indicador 2.  Actuacions inspectores per a la comprovació del compliment normatiu. 

 

És el resultat de les inspeccions que ha dut a terme el Servei d’Inspecció del Comerç, 

Consum i Artesania, de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, a través dels 

Serveis territorials d’Alacant, Castelló i València: 1.808 inspeccions, més d’un 250 % del que 

es preveia. 

 

 

Objectiu 2.2 Potenciació de les funcionalitats dels espais comercials urbans. 

 

Indicador 1. Actuacions en urbanisme comercial. 

 

Recull la renovació de mercats municipals mitjançant la introducció o la millora 

d’equipament o d’instal·lacions, inversions en modernització o creació d’equipament comercial 

col·lectiu com ara mercats municipals per a millorar-ne l’eficiència mediambiental i que 

repercutisca directament en l’activitat comercial, l’adaptació d’àrees contigües als mercats 

municipals o àrees de concentració comercial, o l’adaptació de les infraestructures necessàries 

per a l’exercici de la venda no sedentària. 

 

Indicador 2. Actuacions de millora d’establiments comercials col·lectius.  

 

Correspon, d’una banda, a les ajudes a les agrupacions de professionals del comerç en 

mercats municipals la qualitat en la gestió dels quals haja reconegut abans un organisme 

públic, per l’execució de funcions de gerència i renovació o millora d’equipament o 
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instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial (inclou despeses 

corrents), i d’altra banda, a les actuacions de renovació o reforma de mercats municipals (fixos 

o de venda no sedentària), i també adaptacions de l’àrea contigua dels mercats municipals o 

d’àrees urbanes de concentració comercial. 

 

 

Objectiu 2.4 Promoure projectes basats en la competitivitat entre pimes comercials i artesanes 

que promoguen la prestació de serveis conjunts. 

 

Indicador 1. Potenciar la gestió col·lectiva i la prestació de serveis dels centres comercials 

urbans. 

 

Els indicadors d’aquest objectiu estan lligats a les sol·licituds presentades pel sector 

del comerç i l’artesania, de les actuacions que fomenten la col·laboració en la gestió d’espais 

comercials urbans, l’organització de certàmens o manifestacions firals d’àmbit local i la 

cooperació participativa entre comerciants que promoga models de gestió compartits dels 

espais comercials urbans que animen a un model de compra de proximitat, sostenible i 

solidària. 

 

Indicador 2. Actuacions de promoció del comerç local. 

 

Aquest indicador reflecteix totes les ajudes aprovades per a despeses corrents dels 

agents del sector comercial i artesà per la promoció del comerç i l’artesania, per la qual cosa 

és una dada variable en funció de les peticions que es fan cada any. 

 

Indicador 3. Promoure la cooperació amb l’administració local a través de la implantació de 

tècnics de proximitat. 

 

Des de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, es promou la implantació 

i impuls de xarxes tècniques de proximitat que proporcionen serveis basats en el coneixement 

de l’entorn de la ciutat cosa que proporciona un alt valor afegit. Aquest indicador recull, d’una 

banda, la continuïtat dels tècnics preexistents (agències per al foment de la innovació 

comercial), i d’una altra, les noves peticions i altes en la xarxa d’agents d’innovació comercial. 

 

 

Objectiu 2.5 Garantir un proveïment de qualitat, independentment de la grandària o posició 

de la ciutat. 

 

Indicador 1. Actuacions en espais multifuncionals per a l’exercici de l’activitat comercial. 

 

Suport al manteniment de l’activitat comercial i a projectes de creació d’espais 

multifuncionals per a l’exercici de l’activitat comercial i artesana, a la coordinació i execució 

d’accions promocionals del comerç i l’artesania locals en les àrees comercials urbanes i a 
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l’elaboració d’estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai de 

concentració comercial, per a aconseguir un funcionament viable. El nombre de projectes 

secundats està molt per damunt del valor previst inicialment. 

 

 

Objectiu 3.1 Valorar l’artesania com a economia identitària. 

 

Indicador 1. Documents de qualificació artesana (DQA) tramitats. 

 

El nombre de documents de qualificació artesana (DQA) tramitats pel Centre 

d’Artesania de la Comunitat Valenciana (renovacions i altes noves) s’ha aproximat al valor 

previst. 

 

 

Objectiu 4.1 Establir models i pautes d’actuació responsable i de qualitat en el comerç. 

 

Indicador 1. Impulsar la incorporació de sistemes de qualitat en el comerç de proximitat. 

 

S’ha creat un nou referencial d’excel·lència de mercats municipals: Ordre 11/2018, de 

12 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per 

la qual es regula el procediment de concessió del reconeixement de l’eficiència i excel·lència 

dels mercats municipals de la Comunitat Valenciana: mercats excel·lents (DOGV 17/07/2018). 

 

Es van declarar excel·lents dos mercats en la convocatòria de 2018 (el de Sant Roc 

d’Alcoi i el municipal d’Ibi). En 2019 hi ha un nou mercat amb el distintiu d’excel·lent (mercat 

de Vinaròs). 

 

Entre els tres sumen 96 parades de comerços (no inclou llocs que tenen activitat 

econòmica complementària però no comercial). 

 

Indicador 2. Promoure actuacions que reduïsquen la petjada ecològica en els comerços. 

 

Actualment no hi ha cap instrument d’acreditació de comerços en la reducció de la 

petjada ecològica. 

 

 

Objectiu 5.1 Incrementar la potencialitat de l’empresa per mitjà de la utilització sistemàtica de 

la innovació i els intangibles.  

 

Indicador 1. Implementar el programa “Avalem comerç” en el comerç de proximitat. 
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Innovació aplicada als establiments comercials que contribueix a l’emprenedoria 

empresarial i a la millora de la competitivitat de la pime comercial. Programa “Avalem comerç” 

(expedients CMMOPY: 244 expedients). 

 

Es consideren susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a 

l’establiment comercial i la implantació de la venda on line segura o la integració d’aquesta en 

una plataforma de comerç electrònic on line. 

 

 

Objectiu 5.2 Apostar per la inversió en el talent i la millora de la qualificació de les/els 

comerciants com a eina de competitivitat. 

 

Indicador 1. Estudis i investigacions fetes sobre el sector comercial. 

 

 La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum dona suport a l’elaboració 

d’estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en espais urbans de 

concentració comercial per a analitzar la situació de partida i les necessitats actuals i futures 

per a determinar les inversions i accions que s’han de dur a terme amb la finalitat d’aconseguir 

un funcionament viable. 

 

 D’altra banda, el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i 

Navegació de la Comunitat Valenciana elabora l’Informe Anual de la Distribució Comercial 

Detallista en aquesta comunitat emmarcat dins de les activitats establides en el conveni de 

col·laboració subscrit entre les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i la Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 

L’informe tracta d’oferir una visió general sobre el sistema de la distribució comercial 

valencià aprofundint en tots els aspectes que incideixen en la seua evolució, a partir de 

l’obtenció d’un conjunt d’indicadors que permeten analitzar la incidència de l’activitat comercial 

en la creació de riquesa i en l’ocupació, la seua dinàmica empresarial i l’evolució dels principals 

formats comercials. Així mateix, s’analitza el consum i els factors que influeixen en la seua 

evolució. Per a l’elaboració de l’informe s’utilitzen i contrasten fonts d’informació diverses que 

utilitzen metodologies diferents els resultats de les quals mostren lleugeres diferències; això 

provoca divergències en el procés d’actualització de les dades del sector i en la periodicitat de 

les fonts contrastades. 

 

També elabora altres informes com “Comerç valencià en xifres”, “Guies per al comerç 

de proximitat”, “Informe franquícia i oportunitats de negoci a la Comunitat Valenciana”, o “Els 

centres comercials a la Comunitat Valenciana”: 

 

http://www.pateco.es/informes/listadoinformes.php 

 

 

http://www.pateco.es/informes/listadoinformes.php
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Objectiu 6.1 Ordenació del sector artesà i comercial ajudant persones emprenedores a 

incorporar-s’hi  

 

Indicador 1. Nous artesans/anes reconeguts amb el DQA. 

 

És un document d’obtenció voluntària i caràcter gratuït que acredita artesans i 

empreses artesanes. Les previsions inicials s’han cobert quasi totalment. 

 

Indicador 2. Nous comerciants amb suport. 

 

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum dona suport a l’obertura 

d’establiments comercials de nova titularitat, i fomenta estudis de viabilitat, factibilitat 

comercial, distribució, i disseny del nou establiment comercial. Aquest indicador informa del 

nombre de beneficiaris a qui s’ha donat suport; el valor està per davall de les previsions. 

 

 

Objectiu 6.2 Millorar els sistemes bàsics de competitivitat en els sectors comercial i artesà de 

la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Empreses comercials i artesanes amb suport 

 

Nombre de tots els beneficiaris (pimes i micropimes) a què s’ha donat suport amb la 

finalitat d’incentivar l’adaptació de les empreses comercials i artesanes a les noves tendències 

del sector comercial incidint en aspectes tecnològics, de qualitat, d’atenció al client i de 

respecte al medi ambient, imprescindible per a tindre èxit en el desenvolupament de l’activitat. 

S’ha executat per davall de les previsions. 

 

 

Objectiu 6.3 Modernització del comerç minorista en l’àmbit rural. 

 

Indicador 1. Empreses comercials i artesanes amb suport. 

 

Ajudes a inversions en equipament per a l’establiment comercial (inclou aplicacions 

informàtiques i de creació d’una pàgina web) dirigides a establiments situats o que 

s’implantaran en els municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants. Aquest 

indicador ha registrat una execució baixa. 

 

 

Objectiu 7.1 Promoure i afavorir l’ús de les noves tecnologies i les plataformes digitals en el 

xicotet comerç, a través d’ajudes i accions de formació i divulgació. 

 

Indicador 1. Accions formatives i informatives sobre noves tecnologies efectuades. 
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Les accions deriven de les activitats proposades pel Conveni PIC amb el Consell de 

Cambres (línia S6533). Les accions que es fomenten són l’elaboració i divulgació de guies i 

manuals sobre modernització i digitalització, i l’execució de tallers, jornades i esdeveniments 

de caràcter singular dirigits al comerç, l’artesania i els agents sectorials per a impulsar la 

transformació digital. 

 

El nombre d’accions dutes a terme està molt per damunt dels valors previstos 

inicialment. 

 

Indicador 2. Accés al comerç on line. 

 

Dins dels CMMOPY, la dada ix de “comerç electrònic” manualment (346 expedients).  

 

Es consideren subvencionables les aplicacions informàtiques, les despeses derivades 

de la creació d’un web (sempre que estiga vinculada a l’establiment) i les que tinguen 

puntuació en qualsevol dels següents ítems: Geolocalització, Comerç electrònic, web, xarxes 

socials, comerç per Internet. 

 

 

Objectiu 10.1 Fomentar la formació de l’empresariat en la venda no sedentària. 

 

Indicador 1. Micropime de venda no sedentària. 

 

S’han presentat molt poques peticions d’ajudes per a inversions en l’adaptació de vehicles de 

transport com a botiga, o en la instal·lació d’equipaments de fred per al transport i la venda 

de productes d’alimentació. 

 

 

Programa 722.20 “Política industrial”   

 

Execució: 165,37 % 

 

PROGRAMA 72220  POLÍTICA INDUSTRIAL   

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar la gestió, modernització i promoció de les àrees 
industrials de la Comunitat Valenciana. 

0,80 

OBJECTIU 1.2 
Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i 
mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat 
Valenciana. 

208,85 
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PROGRAMA 72220  POLÍTICA INDUSTRIAL   

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 

Desenvolupament d'accions destinades a la millora de la 
planificació, impuls, assessorament, coordinació, anàlisi, control i 
avaluació de la seguretat industrial, així com de la cultura de la 
seguretat industrial en les operacions productives i en la societat 
en general (instal·lacions domèstiques i industrials). 

147,50 

OBJECTIU 2.2 

Adequació i millora contínua del marc legal d'actuació sobre la 
seguretat industrial, especialment sobre aquells equips, aparells i 
instal·lacions considerades de risc. Seguiment de les condicions 
del funcionament dels organismes de control. 

114,47 

OBJECTIU 2.3 

Aplicació de la legislació en matèria de metrologia legal, quant al 
registre de control metrològic i verificacions periòdiques, i 
després de reparació o modificació dels equips i aparells amb què 
s'efectuen les mesures. 

126,00 

OBJECTIU 2.4 
Aplicació de la legislació en matèria d'inspecció tècnica de 
vehicles. 

450,00 

OBJECTIU 2.5 
Control i millora dels procediments i desenvolupament normatiu 
en matèria de seguretat industrial, vehicles i metrologia. 

110,00 

 

 

Objectiu 1.1 Impulsar la gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Àrees industrials classificades com a bàsiques. Indicador 2. Àrees industrials 

classificades com a consolidades. Indicador 3. Àrees industrials classificades com a avançades. 

 

Respecte a l’execució dels indicadors d’aquest programa, cal afegir que els indicadors 

d’àrees industrials i enclavaments classificats (indicador 1) estan a zero perquè el reglament 

per a regular el procediment de classificació no es va aprovar fins a desembre de 2019. Cal 

assenyalar que, actualment, la competència de la classificació la té l’IVACE. 

 

Pel que fa a la diferència en les dades previstes i els resultats de les ajudes per a 

millorar la competitivitat i sostenibilitat dels sectors industrials (indicador 2), la diferència en 

l’import dels projectes d’inversió subvencionats es deu a un error en l’estimació del valor 

previst inicialment. 

 

 

Objectiu 1.2 Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels 

sectors industrials de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 5. Import de les ajudes públiques concedides per a projectes de millora. Indicador 

6. Empreses industrials que sol·liciten ajudes per a projectes de millora. Indicador 7. Empreses 

industrials que reben ajudes per a projectes de millora. 
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Pel que fa a la diferència en els valors previstos i els resultats de les ajudes per a 

millorar la competitivitat i sostenibilitat dels sectors industrials (indicador 2), la diferència en 

l’import dels projectes d’inversió subvencionats es deu a un error en l’estimació del valor 

previst inicialment. 

 

 

Programa 322.50 “Servei Valencià d’Ocupació i Formació”  

 

Execució: 127,36 % 

 

PROGRAMA 32250 LABORA SERVEI VALENCIÀ 

D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Augmentar les oportunitats d'ocupació i l'estabilitat d'aquest, 
especialment entre els col·lectius amb més dificultats en l'àmbit 
laboral, a través de les polítiques actives d'ocupació de la 
Generalitat, potenciant la perspectiva territorial, sectorial, social i 
de gènere d'aquestes. 

125,86 

OBJECTIU 1.2 
Desenvolupament de la garantia juvenil entre les i els joves 
valencians i d'altres actuacions de xoc en el marc del Pla Avalem 
Joves. 

237,51 

OBJECTIU 1.3 

Oferir serveis d'orientació professional personalitzats i de valor 
als demandants d'ocupació, amb especial atenció als col·lectius 
amb més dificultats d'inserció laboral, potenciar l'oferta de serveis 
a les empreses i la captació d'ofertes i, en general, millorar els 
processos d'intermediació laboral de SERVEF. 

97,33 

OBJECTIU 2.1 

Millorar l'ocupabilitat de les persones, tant desocupades com 
ocupades, a través d'una formació que els capacite per a l'exercici 
qualificat de les professions i l'accés a l'ocupació, així com 
permetre'ls compatibilitzar la formació amb la pràctica 
professional en el lloc de treball, mitjançant la formació en 
alternança amb l'ocupació. 

92,80 

OBJECTIU 3.1 
Potenciar una millor coordinació i mantindre la participació entre 
els agents implicats en el mercat laboral. 

113,04 

OBJECTIU 3.2 

Incrementar la quantitat i la qualitat de la prestació del servei a 
ciutadans i empreses, a través de la millora dels processos de 
funcionament del SERVEF posant les persones en el centre de les 
seues decisions. 

125,00 

OBJECTIU 3.3 
Conéixer l'impacte econòmic i social de les polítiques actives 
d'ocupació desenvolupades en l'àmbit del Sistema Valencià 
d'Ocupació. 

100,00 

 

 

Objectiu 1.1 Augmentar les oportunitats d’ocupació i l’estabilitat d’aquesta, especialment entre 

els col·lectius amb més dificultats en l’àmbit laboral, per mitjà de les polítiques actives 

d’ocupació de la Generalitat potenciant-ne la perspectiva territorial, sectorial, social i de 

gènere. 

 

Indicador 1. Contractacions amb suport. 



256 

 

 

L’increment del nombre de contractacions amb suport el 2019 respecte a la previsió 

inicial pot respondre a diferents factors. El principal podria ser que les mesures de foment de 

l’ocupació no depenen directament de la voluntat administrativa, sinó d’un tercer (en aquest 

cas, les empreses), que al seu torn es veu afectat per múltiples factors externs. Una empresa 

no contracta perquè hi ha una subvenció de foment de l’ocupació, sinó perquè té la necessitat 

de contractar. I aquesta necessitat respon directament a la situació de l’economia, que —com 

podem comprovar amb l’actual situació sanitària o amb l’increment del turisme que fuig de 

països colpejats pel terrorisme— pot ser alterada per situacions imprevisibles. En definitiva, la 

determinació inicial dels indicadors en aquesta mena de mesures només pot ser una mera 

estimació l’assoliment de la qual excedeix la capacitat d’execució pública. 

 

Sense perjudici de tot això, cal considerar que la publicació el 2018 de l’Ordre 10/2018, 

de 12 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 

per la qual s’aproven les bases reguladores del programa de foment de l’ocupació per a la 

contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables (i per la qual es va substituir la 

normativa anterior reguladora d’aquestes subvencions), va introduir nous programes de 

subvencions i a més va millorar les condicions de les ajudes, la qual cosa les ha fet més 

atractives per als beneficiaris potencials, que a més ja tenien més coneixement de la norma. 

 

Així mateix, es pot indicar que l’increment de les contractacions també es deriva del 

fet que les entitats locals ocupadores de les diverses convocatòries de l’Ordre 10/2017, de 8 

de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la 

qual es modifica l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions en el Programa d’iniciativa social, en col·laboració amb corporacions locals de 

la Comunitat Valenciana, han fet ús de la flexibilitat que atorga la norma per a contractar un 

nombre més alt de treballadors a fi que facen obres o serveis amb una duració més breu 

(encara que mai de menys de 6 mesos). 

 

 

Objectiu 1.2 Desenvolupament de la garantia juvenil entre les/els joves valencians i d’altres 

actuacions de xoc en el marc del pla “Avalem joves”. 

 

Indicador 1. Participants en projectes de formació en alternança amb l’ocupació, T’AVALEM. 

 

El nombre de participants joves en projectes de formació, a data de 31/12/2019, arriba 

a 10.711 persones, tenint en compte els menors de 30 anys, incorporats a qualsevol acció 

formativa durant l’exercici 2019. 

 

És important assenyalar que el 2019 ja no es duen a terme projectes T’AVALEM en 

desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació garantia juvenil, una vegada 

completat el 2018, dirigit específicament a la millora de la qualificació i la inserció professional 



257 

 

dels joves, condició que havien de complir tots els participants. Això influeix en la disminució 

del nombre de joves en projectes de formació. 

 

Indicador 2. Contractacions de persones joves sense experiència laboral amb suport. 

 

S’ha executat molt per damunt del que es preveia. Sens dubte el factor més 

determinant per a comprendre aquesta sobreexecució és el notable increment de la dotació 

inicialment prevista per a les actuacions regulades per l’Ordre 7/2017, de 10 d’abril, de la 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual 

s’estableixen les bases reguladores del Programa d’incentius a la contractació de persones 

joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En concret, es 

van arribar a duplicar els 25 milions de la dotació inicial, a conseqüència d’un increment de la 

línia derivat de la no execució del Programa operatiu d’ocupació juvenil (POOJ) de banda 

d’altres departaments del LABORA i de la resta de la Generalitat. 

 

Així mateix, cal destacar que el 2018 es va publicar l’Ordre 8/2018, de 25 de juny, de 

la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual 

s’aproven les bases reguladores del Programa de foment d’ocupació per a la contractació de 

persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil. Aquesta nova ordre, que substitueix la normativa anterior reguladora d’aquestes 

subvencions, va introduir un nou programa de subvencions i a més va millorar les condicions 

de les ajudes, la qual cosa les ha fetes més atractives per als beneficiaris potencials, que a 

més ja tenien més coneixement de la norma. 

 

Indicador 3. Accions d’orientació professional dirigides a persones joves inscrites en l’SNGJ. 

 

Des de l'1 de juny de 2016 estan contractats en la Comunitat, a càrrec del Programa 

operatiu d’ocupació juvenil del Fons Social Europeu, un total de 34 persones orientadores de 

garantia juvenil, distribuïdes en els espais LABORA i formació. 

 

Les funcions encomanades a aquest personal són les següents: 

 

• Informació general sobre les actuacions integrades en el Programa operatiu 

d’ocupació juvenil (POOJ) de l’FSE a la Comunitat Valenciana. 

• Assistència a joves inscrits en les bases de dades de LABORA susceptibles de 

participar en les accions del POOJ. 

• Assistència per a la inscripció de joves en la plataforma del fitxer del Sistema Nacional 

de Garantia Juvenil. 

• Diagnòstic i avaluació del perfil d’usuari i usuària. 

• Disseny d’itineraris personalitzats d’ocupació. 

• Acompanyament personalitzat en el desenvolupament dels itineraris. 

• Informació sobre el mercat de treball, recursos per a l’ocupació, programes 

formatius, programes de mobilitat i qualsevol altra mesura o servei oferit pel LABORA. 
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• Informació i suport per a l’autoocupació i l’emprenedoria. 

• Qualsevol altra que calga per a la preparació, execució, seguiment, coordinació i 

control de les operacions cofinançades pel programa. 

 

 

Objectiu 1.3 Oferir serveis d’orientació professional personalitzats i de valor als demandants 

d’ocupació, amb especial atenció als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral; potenciar 

l’oferta de serveis a les empreses i la captació d’ofertes, i, en general, millorar els processos 

d’intermediació laboral del SERVEF. 

 

Indicador 1. Candidats remesos a entrevista d’oferta d’ocupació en empreses. 

 

Una de les activitats principals de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, és 

el contacte amb empreses a través d’una prospecció planificada, les visites a aquestes i la 

gestió d’ofertes d’ocupació captades bé a través de la visita bé rebudes a través 

d’esdeveniments de difusió (portal del LABORA, xarxes socials, fires d’ocupació, entre altres). 

 

Des de la Sotsdirecció General d’Inserció Laboral s’han contractat 45 persones 

prospectores-orientadores, per a l’execució d’accions de prospecció empresarial amb la finalitat 

de localitzar les necessitats d’ocupació, així com la captació d’ofertes d’ocupació, amb el 

propòsit d’adequar els processos d’orientació a les necessitats del mercat, en els espais 

LABORA, dins del Programa operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.  

 

Conjuntament amb això, la gestió de l’oferta d’ocupació via telemàtica per mitjà del 

portal de GVAJobs és cada vegada més utilitzada per les empreses. 

 

La característica principal de GVAJobs és buscar i potenciar la participació dels diferents 

actors, i facilita així l’autogestió de l’oferta mitjançant la creació de punts d’interacció entre les 

empreses i les persones demandants d’ocupació. 

 

LABORA assessora i dona suport al teixit empresarial, així com a les persones 

demandants d’ocupació, i fa un seguiment i control de les ofertes informant les persones 

demandants d’ocupació sobre les ofertes que s’ajusten al seu perfil i posant a la disposició de 

les empreses les candidatures més adequades al perfil sol·licitat. 

 

Indicador 2. Itineraris d’inserció laboral fets a demandants d’ocupació. 

 

A les persones desocupades inscrites en els espais LABORA se’ls ofereix la participació 

en les accions i mesures d’informació, acompanyament, motivació i assessorament que, tenint 

en compte les seues circumstàncies personals i professionals, li permeten determinar les 

capacitats i els interessos que tinga i gestionar la seua trajectòria individual d’aprenentatge, 

la cerca d’ocupació o la posada en pràctica d’iniciatives empresarials, tot això dins d’un itinerari 

d’ocupació individual i personalitzat. 
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Als espais LABORA s’utilitza un qüestionari de cerca d’ocupació, com a eina molt útil 

en la fase de diagnòstic inicial que ajuda el personal tècnic d’orientació a identificar les 

manques dels demandants d’ocupació en aquesta matèria, així com les actituds, competències, 

motivació i aquells altres aspectes que influeixen decisivament en el seu accés al mercat de 

treball. Aquest qüestionari s’ha informatitzat amb la finalitat de poder gestionar la informació 

i elaborar un perfil de demandants. 

 

A més dels 120 llocs de treball d’orientador laboral per a l’ocupació creats el 2018, 

amb caràcter estructural en els espais LABORA, per a l’elaboració i seguiment d’un itinerari 

individual i personalitzat d’ús dels demandants d’ocupació, durant el 2019 s’han creat 65 llocs 

de tècnics per al desenvolupament de funcions en relació amb el subsidi extraordinari per 

desocupació (SED). 

 

Indicador 3. Serveis d’orientació professional oferits a demandants. 

 

L’atenció a la ciutadania als espais LABORA està en millora constant. Al llarg de 2019 

s’ha continuat treballant sobre un nou model d’oficina més amable, més proper, que utilitzarà 

la nova imatge gràfica per a ampliar i reforçar el paper dels espais LABORA en tot el territori. 

 

A més, s’ha fet un esforç important en altres mesures que també acompanyen aquest 

canvi, com la incorporació en plantilla de 120 persones orientadores per a donar un servei més 

personalitzat, la incorporació de pantalles informatives en les oficines, la territorialització de 

les polítiques d’ocupació a través del programa “Avalem territori” o l’impuls més que mai a la 

contractació jove amb el programa “Avalem joves”. 

 

Es continua utilitzant el qüestionari de cerca d’ocupació com a eina molt útil en la fase 

de diagnòstic inicial que ajude el personal tècnic d’orientació a identificar les manques dels 

demandants d’ocupació en aquesta matèria, així com les actituds, competències, motivació i 

els altres aspectes que influeixen decisivament en l’accés d’aquests al mercat de treball; a 

més, s’ha informatitzat el qüestionari amb la finalitat de poder gestionar-ne la informació. 

 

Indicador 4. Llocs de treball gestionats en GVAJobs. 

 

Després de quasi cinc anys de la posada en marxa de la gestió de l’oferta d’ocupació 

via telemàtica per mitjà del portal GVAJobs, les empreses cada vegada la utilitzen més, ja que 

el sistema de la publicació immediata en la pàgina del Servei Públic d’Ocupació Autonòmica 

(LABORA) i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) els garanteix més visibilitat dels llocs 

oferits, i dona una imatge de transparència en tot moment i facilita una major publicitat, i, per 

tant, més participació dels possibles candidats i candidates. 

 

A aquest sistema s’accedeix per mitjà del portal web del LABORA 

http://www.labora.gva.es/gvajobs. 

http://www.labora.gva.es/gvajobs
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La característica principal de GVAJobs és buscar i potenciar la participació dels diferents 

actors, i facilita així l’autogestió de l’oferta mitjançant la creació de punts d’interacció entre les 

empreses i les persones demandants d’ocupació. 

 

LABORA assessora i dona suport al teixit empresarial, així com a les persones 

demandants d’ocupació, i fa un seguiment i control de les ofertes informant les persones 

demandants d’ocupació sobre les ofertes que s’ajusten al seu perfil i posant a la disposició de 

les empreses les candidatures més adequades al perfil sol·licitat.  

 

Per a facilitar la participació de les persones interessades en les ofertes de LABORA, 

totes les ofertes publicades en GVJobs es publiquen en el portal del Sistema Nacional 

d’Ocupació i es transfereixen al portal EURES, de conformitat amb el que estableix el 

Reglament (UE) 2016/589, del Parlament Europeu i del Consell, i hi ha un protocol de gestió 

de candidatures. 

 

Indicador 5. Serveis prestats a persones amb dificultats d’inserció laboral. 

 

Entre les persones desocupades inscrites en el LABORA destaquen, especialment, els 

col·lectius que agrupen les persones menors de 30 anys, les persones majors de 45 anys i les 

persones en l’atur de llarga duració. 

 

A aquestes persones, se’ls ofereix la participació en les accions i mesures d’informació, 

acompanyament, motivació i assessorament que, tenint en compte les seues circumstàncies 

personals i professionals, els permeten determinar les capacitats i els interessos que tinguen i 

gestionar la seua trajectòria individual d’aprenentatge, la cerca d’ocupació o la posada en 

pràctica d’iniciatives empresarials, tot això dins d’un itinerari d’ocupació individual i 

personalitzat. 

 

 

Objectiu 2.1 Millorar l’ocupabilitat de les persones, tant desocupades com ocupades, per mitjà 

d’una formació que els capacite per a l’exercici qualificat de les professions i l’accés a 

l’ocupació, i que els permeta compatibilitzar la formació amb la pràctica professional en el lloc 

de treball, mitjançant la formació en alternança amb l’ocupació. 

 

Indicador 1. Total de participants. 

 

S’ha inclòs el total de participants que es van incorporar a accions formatives durant 

l’exercici 2019, fins al 31 de desembre, tant en accions dirigides prioritàriament a persones 

desocupades com a ocupades, i a les que corresponen a la formació en alternança amb 

l’ocupació (programes mixtos d’ocupació-formació que tenen com a objectiu facilitar la inserció 

laboral de les persones que hi participen combinant la formació amb l’ocupació mitjançant 
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l’execució d’accions formatives en alternança amb l’execució d’obres o la prestació de serveis 

d’utilitat pública o interés social). 

 

Com en l’indicador 1.2.1., cal tindre en compte la conclusió del programa “T’AVALEM” 

el 2018, i la incidència que té en la disminució en el nombre de participants i projectes de 

formació ocupació el 2019. 

 

 

Objectiu 3.1 Potenciar una coordinació més bona i mantindre la participació entre els agents 

implicats en el mercat laboral. 

 

Indicador 1. Acords territorials d’ocupació amb suport. 

 

La previsió inicial es basava en la de l’exercici 2018, ja que encara estaven en execució 

en el moment de l’elaboració de l’avantprojecte de llei de pressupostos de 2019. En l’execució 

final de l’any 2018 hi va haver 27 acords a la Comunitat Valenciana i el 2019 el nombre final 

d’acords territorials per l’ocupació ha sigut 26 (cosa que no es pot separar del fet que els 

fomenta l’Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de 

foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat 

Valenciana). 

 

 

Objectiu 3.2 Incrementar la quantitat i la qualitat de la prestació del servei a ciutadans i 

empreses, per mitjà de la millora dels processos de funcionament del SERVEF, posant les 

persones en el centre de les decisions. 

 

Indicador 1. Índex de satisfacció dels usuaris sobre els serveis rebuts, mesurat mitjançant 

enquestes (sobre un màxim de 6). 

 

En aquest apartat es computa el grau de satisfacció dels usuaris dels nostres espais 

LABORA mesurat a través d’un qüestionari de satisfacció d’itineraris (83,16 %) i grupals (83,71 

%), i d’un qüestionari de qualitat per a les empreses (8,4 %). El 2019, el valor d’aquest 

indicador va ser de cinc. 

 

 

Objectiu 3.3 Conéixer l’impacte econòmic i social de les polítiques actives d’ocupació 

desenvolupades en l’àmbit del Sistema Valencià d’Ocupació. 

 

Indicador 1. Nombre d’estudis sobre avaluació. 

 

Amb la finalitat de millorar l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació a la 

Comunitat Valenciana, el 2019 s’han iniciat dos estudis sobre l’avaluació de l’impacte de les 



262 

 

polítiques actives d’ocupació sobre el mercat de treball, si s’hi han utilitzat un conjunt de 

metodologies pseudoexperimentals, que es mostraven com la proposta metodològica més 

apropiada per a avaluar les polítiques actives d’ocupació en estudis anteriors:  

 

• Avaluació de les polítiques actives d’ocupació desenvolupades pel LABORA en el 

període 2016-2018 aplicant la metodologia pseudoexperimental amb resultats per província, 

sexe, edat i nivell formatiu.  

 

• Avaluació específica d’una sèrie de programes del LABORA, dels quals es fa un estudi 

més detallat que aborda aspectes com el disseny i la formulació del programa (estudi de 

necessitats i cobertura), eficàcia del programa (anàlisi de resultats) i eficiència del programa 

(anàlisi de cost-impacte). Els programes per als quals s’ha dut a terme aquest estudi detallat 

són els següents: 

 

- ECOJUP-ECOGJU: contractació garantia juvenil. 

- EMCUJU-EMPUJU: contractació garantia juvenil en entitats locals. 

- FETFO: escoles d’ocupació. 

- ET FORMEM FOTAE: tallers d’ocupació (>25 anys). 

- FOTAV: tallers T’AVALEM (< 30 anys).  

- Programa d’orientació “INTEGREM” (col·lectius de risc i exclusió social). 

- Equips de cerca d’ocupació i emprenedoria per a menors de 30 anys. 

- Equips de cerca d’ocupació i emprenedoria per a majors de 30 anys. 

 

 

Programa 762.10 “Comerç exterior”  

 

Execució: 124,68 %  

 

PROGRAMA 76210 COMERÇ EXTERIOR  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Millorar el posicionament internacional de les empreses de la 
Comunitat Valenciana. 

79,29 

OBJECTIU 2.1 Afavorir l'expansió de les empreses valencianes. 74,76 

OBJECTIU 3.1 
Millorar els recursos humans especialitzats en internacionalització 
en les empreses de la Comunitat Valenciana 

220,00 

 

 

Els indicadors del programa pressupostari 762.10 es basen en els resultats del 

desenvolupament de la convocatòria d’ajudes de suport a la promoció exterior de l’exercici 

2019. 
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En aquesta convocatòria es recullen una sèrie d’actuacions, totes orientades a 

fomentar la internacionalització de les empreses i productes de la Comunitat Valenciana. 

 

L’evolució d’aquesta convocatòria en els últims quatre anys, ha suposat canvis en les 

accions subvencionables, en la gestió d’aquesta i en els períodes de subvenció per a cadascuna 

de les actuacions. 

 

Així, la convocatòria de 2019 recull, amb caràcter general, les despeses en un període 

de 12 mesos, des de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019, excepte les relatives a 

participació en certàmens firals internacionals i despeses de desplaçament i allotjament, en 

les quals el període subvencionable s’estableix des de l’1 d’octubre de 2018 al 30 de juny de 

2019. 

 

 

Objectiu 1.1 Millorar el posicionament internacional de les empreses de la Comunitat 

Valenciana. 

 

El percentatge d’execució d’aquests indicadors és satisfactori, excepte en el cas de 

l’indicador relatiu a la participació en plecs de licitacions en mercats exteriors, la baixa execució 

dels quals es justifica per la situació d’incertesa econòmica internacional. 

 

 

Objectiu 2.1 Afavorir l’expansió de les empreses valencianes. 

 

Tal com s’ha indicat anteriorment, el període que preveu la convocatòria per a les 

actuacions que recullen aquests indicadors és de nou mesos. Quan es va elaborar el pressupost 

estava previst que aquests certàmens firals internacionals abraçaren el període d’un any. El 

període es va reduir finalment per a permetre gestionar eficaçment aquesta convocatòria. 

Aquest termini inferior ha suposat que les despeses per l’assistència als certàmens firals 

internacionals d’aquests tres mesos es passen a l’exercici 2020. 

 

Analitzant aquests percentatges d’execució ressalta el baix resultat obtingut, respecte 

al que es preveia, en la participació en certàmens firals internacionals fora de la UE. 

 

L’auge del proteccionisme comercial i la incertesa que s’està generant a escala mundial 

afecta determinats mercats tradicionals per a productes valencians. La introducció de barreres 

aranzelàries i no aranzelàries que determinats països estan posant en pràctica ha obligat les 

empreses a reorientar els seus plans d’internacionalització en aquest concepte. 

 

Això s’observa analitzant les ajudes concedides per despesa de desplaçament a països 

fora de la UE i allotjament en aquests. Encara que no és un dels indicadors inclosos, observem 

que pugen a 238, és a dir, que quasi dupliquen el valor de les concedides per lloguer d’espai 
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en fires internacionals fora de la UE. En aquest concepte s’inclouen l’assistència a fires 

comercials fora de la UE, visites a clients o visites de prospecció.  

 

Respecte a les noves barreres al comerç que afecten directament la nostra economia, 

cal destacar les interposades als mercats de països com: 

 

- Algèria: Notificació núm. 342/MC/SPM, del Ministeri de Comerç, amb data de 25 de 

desembre de 2017: notificació per la qual se suspén, des de l’1 de gener de 2018, la importació 

de 851 posicions aranzelàries. D’acord amb diverses declaracions del Ministeri de Comerç, la 

llista es revisarà trimestralment o semestralment i està subjecta a canvis en funció de les 

necessitats i l’evolució de la indústria nacional. La suspensió és de termini indefinit.  

 

Sectors als quals afecta: agroalimentari (productes frescos i transformats), construcció 

(ciment, pedra natural, ceràmica), plàstics i les manufactures d’aquest, paper i les 

manufactures d’aquest, maquinària mecànica, material elèctric i audiovisual, mobles, vehicles 

tractors. Tots aquests sectors afecten de ple l’economia valenciana. 

 

- Emirats Àrabs Units: L’Organització de Normalització, Metrologia i Qualitat Saudita 

(SASO) està en procés de canvi en les regles d’avaluació de conformitat que apliquen en les 

exportacions en el Regne de l’Aràbia Saudita, implantant de manera gradual el Programa 

saudita de seguretat de productes (SALEEM). 

 

Aquest fet dificulta les exportacions de les empreses valencianes, atés que per a 

complir el nou reglament i continuar exportant al país àrab necessiten sotmetre’s a les 

auditories requerides, la qual cosa comporta un termini mínim de sis mesos. 

 

Això afecta principalment a sectors com el del marbre, la ceràmica, el joguet, els 

productes per a la infància, etc. 

 

L’Aràbia Saudita no va alertar dels canvis normatius amb prou antelació per a dur a 

terme aquestes auditories. Les exportacions de ceràmica de la Unió Europea al país àrab han 

sigut pràcticament bloquejades fins a desembre de 2019. 

 

- Els EUA: La guerra comercial EUA-Xina; els aranzels dels EUA a productes europeus, 

derivats de la decisió de l’OMC sobre el cas Boeing-Airbus, que tenen un gran impacte en 

sectors valencians com l’agroalimentari, en el qual es graven amb un 25 % productes com el 

vi, les taronges, les mandarines, les clementines i les llimes, i les amenaces dels EUA 

d’introduir aranzels elevats en el sector de l’automòbil. 

 

 

Objectiu 3.1 Millorar els recursos humans especialitzats en internacionalització en empreses 

de la Comunitat Valenciana. 

 



265 

 

Indicador 1. Nous contractes de personal tècnic en comerç exterior. 

 

 La previsió d’aquest indicador s’ha complit àmpliament. Les empreses valencianes són 

conscients de la necessitat de tindre personal tècnic en comerç exterior en els seus 

departaments. Cal assenyalar que el nombre de contractes fets a dones quasi duplica el dels 

homes; i això en un sector com l’exterior, predominantment masculí, en el qual la dona s’ha 

d’enfrontar a més obstacles, barreres culturals i estereotips. 

 

 

Programa 315.10 “Condicions de treball i administració de les relacions laborals” 

 

Execució: 122,42 %  

 

31510 CONDICIONS DE TREBALL I ADMINISTRACIÓ DE 

LES RELACIONS LABORALS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

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. 

79,24 

OBJECTIU 1.2 

Autorització i control de les empreses de treball temporal. Així 
com els registres pertinents per al control de les competències 
atribuïdes en aquest àmbit (Registre Autonòmic d'Empreses 
Acreditades en el Sector de la Construcció i la resta de Registres 
laborals). 

100,00 

OBJECTIU 1.3 
Control del compliment dels plans de recol·locació en supòsits 
d'extincions col·lectives de contractes de treball. 

0,00 

OBJECTIU 1.4 
Control de l'execució de les competències sobre gestió del 
patrimoni de la Generalitat destinat a l'oci i temps lliure dels 
treballadors i treballadores. 

125,00 

OBJECTIU 2.1 
Planificació i validació, en el seu àmbit funcional, en coordinació 
amb el Ministeri d'Ocupació, Migracions i Seguretat Social, de 
l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

122,73 

OBJECTIU 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. 

263,72 

OBJECTIU 2.3 
Vetlar pel benestar laboral de les treballadores i treballadors de 
la Comunitat Valenciana, incloent-hi, si és el cas, la perspectiva 
de gènere. 

113,91 

OBJECTIU 3.1 

Fomentar l'actuació dels òrgans implicats en la participació 
institucional (Consell Tripartit per al Desenvolupament de les 

Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva, Mesa de Diàleg 
Social, Tribunal d'Arbitratge Laboral, etc.) , d'acord amb el que es 
disposa en la Llei de la Generalitat de participació i col·laboració 
institucional de les organitzacions sindicals i empresarials 
representatives a la Comunitat Valenciana. 

133,33 

OBJECTIU 3.2 

Fomentar la col·laboració institucional, a través d'actuacions 
sectorials i intersectorials, en la millora de l'ocupació, d’acord amb 
el que es preveu en la Llei de la Generalitat de participació i 
col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i 
empresarials representatives a la Comunitat Valenciana. 

166,67 
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31510 CONDICIONS DE TREBALL I ADMINISTRACIÓ DE 

LES RELACIONS LABORALS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.3 

Facilitar la realització dels processos electorals amb vista a 
determinar la representativitat en els centres de treball de la 
Comunitat Valenciana als efectes pertinents (negociació de 
convenis col·lectius, etc.), així com el control i l'actualització dels 
registres acreditatius de la representació de les organitzacions 
empresarials, a través del Registre d'Organitzacions Sindicals i 
Empresarials. 

160,30 

OBJECTIU 4.1 Desenvolupar i executar el Pla d'acció contra els riscos laborals. 100,00 

OBJECTIU 4.2 

Vetlar per la protecció de les treballadores i treballadors, així com 
per la seua seguretat i salut en el treball, tant enfront de riscos 
genèrics com específics, tant en el sector privat com en el sector 
públic, incloent-hi, si és el cas, la perspectiva de gènere i el 
foment d'actuacions en aquest sentit. 

118,95 

OBJECTIU 5.1 
Fomentar les actuacions relacionades amb el treball autònom a la 
Comunitat Valenciana. 

130,00 

OBJECTIU 6.1 

Incorporar els procediments que permeten la modernització de la 
gestió de les actuacions atribuïdes a la Direcció General de Treball 
i Benestar Laboral, facilitant la transparència i el dret de lliure 
accés a la informació, promovent i fomentant la participació 
ciutadana. 

100,00 

 

 

Programa 322.55 “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”   

 

Execució: 117,29 %  

 

PROGRAMA 32255 PROMOCIÓ D'EMPRENEDORS, 

COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Consolidar una cultura de l'emprenedoria a la Comunitat 
Valenciana, incentivant la formació i l'esperit emprenedor en els 
diferents nivells educatius. 

164,15 

OBJECTIU 1.2 
Realitzar programes de difusió social de l'emprenedor i de l'esperit 
empresarial. 

136,67 

OBJECTIU 2.1 

Fomentar l'emprenedoria com a política transversal de la 
Generalitat, a través de l'execució del Pla estratègic en matèria 
d'emprenedoria de la Comunitat Valenciana per al període 2018-
2023. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 Suport al Consell Valencià de l'Emprenedoria. 100,00 

OBJECTIU 3.1 
Impulsar el funcionament d'una plataforma informàtica integral 
que aglutine tota la informació d'assessorament i suport a les 
emprenedores i emprenedors. 

0,00 

OBJECTIU 3.2 
Fomentar el desenvolupament d'accions de divulgació dels 
instruments que estan a la disposició de les emprenedores i 
emprenedors. 

156,00 
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PROGRAMA 32255 PROMOCIÓ D'EMPRENEDORS, 

COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 
Impulsar la segona fase del projecte Interreg Europa iEER 
“Boosting Innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for 
Young Entrepreneurs” 2016-2020 

150,00 

OBJECTIU 4.2 
Impulsar, juntament amb la Universitat de València, la 
implementació de l’acció pilot "Aula Emprén" dins del Projecte 
iEER. 

100,00 

OBJECTIU 5.1 
Foment d'activitats que proporcionen suport i serveis avançats 
per a facilitar el creixement i la consolidació d'empreses a la 
Comunitat Valenciana. 

109,00 

OBJECTIU 6.1 
Promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat 
Valenciana. 

208,33 

OBJECTIU 6.2 
Creació, desenvolupament i consolidació de les empreses 
d'economia social a la Comunitat Valenciana. 

123,28 

OBJECTIU 6.3 Suport al Consell Valencià del Cooperativisme. 60,00 

 

 
Servei Foment de l’Emprenedoria 

 

D’acord amb l’execució dels indicadors corresponents a aquest programa pressupostari 

per a l’exercici 2019, el programa ha aconseguit uns resultats per damunt dels valors previstos 

en els objectius relatius al foment de l’emprenedoria, amb un grau d’execució mitjana dels 

objectius del 113 %. 

 

El grau d’execució mitjà per objectius s’ha calculat com la mitjana aritmètica dels 

valors d’execució de cadascun dels indicadors que conformen els objectius. Sobre la base 

d’això, s’ha confeccionat aquesta memòria, que classifica els objectius en tres categories 

segons que el grau d’execució siga igual o superior al 130 %, entre el 100 % i el 130 %, o en 

un grau inferior al 100 %. 

 

Objectius assolits amb un grau d’execució igual o de més del 130 %. 

 

Dels nou objectius del programa destinats al foment de l’emprenedoria, en els 

pressupostos de 2019, s’ha assolit un grau d’execució igual o de més del 130 % en quatre. 

 

Destaca l’elevat grau d’execució de l’objectiu 1.1 (Consolidar una cultura 

d’emprenedoria a la Comunitat Valenciana, incentivant la formació emprenedora en els nivells 

educatius), vinculada amb les actuacions recollides en els convenis del programa “Campus de 

l’emprenedor innovador” amb les universitats públiques per al desenvolupament d’activitats 

formatives i d’investigació orientades cap al foment i difusió permanent de l’emprenedoria i la 

innovació com a element coadjuvant per a la creació d’ocupació. 
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Entre les activitats del campus de l’emprenedoria innovadora, hi destaquen els 

resultats obtinguts en el programa Mentoring, dirigit a la formació i mentorització dels diversos 

col·lectius universitaris perquè hi haja una transmissió de coneixements i experiència efectiva 

que ajude al desenvolupament de projectes emprenedors (s’ha proporcionat assessorament 

personalitzat a 148 estudiants, en lloc dels 25 previstos inicialment), i també hi destaquen els 

resultats positius del programa “Aula emprén”, que consisteix en cursos de formació per a 

professorat de la universitat sobre metodologia i didàctica per a fomentar l’esperit emprenedor 

i el desenvolupament d’aquest entre l’alumnat universitari (s’ha format un total de 263 

docents, en lloc dels 125 previstos). No obstant això, l’indicador relatiu a la constitució d’equips 

en el programa E2 no es va arribar a executar, ja que el Comité Executiu del Campus de 

l’Emprenedoria Innovadora, format pels vicerectorats de les universitats públiques competents 

en temes d’emprenedoria, que tenen entre altres la comesa de decidir els objectius de les 

actuacions incloses en el campus de l’emprenedoria innovadora per a cada any, van acordar 

no incloure el programa E2 dins de les actuacions del campus per a 2019. 

 

En relació amb l’objectiu 3.2 (Fomentar el desenvolupament d’accions de divulgació 

dels instruments que estan a la disposició dels emprenedors/ores), s’ha continuat difonent 

informació sobre ajudes i iniciatives en matèria de foment de l’emprenedoria a través de la 

publicació de recursos i novetats en el web del portal de l’emprenedor, en el qual, durant 

l’exercici 2019, es van publicar un total de 58 notícies i 20 novetats relatives a convocatòries 

d’ajudes vinculades amb el foment de l’emprenedoria. 

 

L’objectiu 4.1 (Impulsar la segona fase del projecte Interreg Europa iEER “Boosting 

Innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs” 2016-2020) 

també mostra un grau d’execució elevat, derivat de l’alt nombre d’esdeveniments 

internacionals en el marc del projecte iEER a què va assistir el personal de la Direcció General 

d’Emprenedoria i Cooperativisme. Així, el febrer de 2019 es va assistir a la reunió de membres 

d’iEER, celebrada a Pomerània Occidental (Polònia) per al seguiment de la implementació dels 

plans d’acció dels diversos membres del projecte. En el mateix mes de febrer es va assistir, a 

sol·licitud de la regió de les Marques (Itàlia), als esdeveniments organitzats per a l’execució 

de l’acció pilot “Aula emprén” a Ancona (Itàlia). Al seu torn, a la fi del mes de setembre es van 

organitzar a València les jornades de clausura de l’acció pilot “Aula emprén”, en col·laboració 

amb la Universitat de València, i hi van assistir representants dels governs regionals i personal 

docent i d’administració, així com equips d’estudiants de les regions europees en què 

s’implementava l’acció pilot. El mes d’octubre es va assistir també a la segona reunió per al 

seguiment dels plans d’acció i a la conferència final del projecte, celebrades a Brussel·les, dins 

de la Setmana de les Regions i Ciutats, i el novembre es va participar en l’última reunió de 

membres del projecte a la regió de Hèlsinki-Uusimaa. 

 

Igualment hi ha en aquest grup l’objectiu 1.2 (Fer programes de difusió social de 

l’emprenedor i de l’esperit empresarial), que es va executar al 137 % del que es preveia, ja 

que el personal de la Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria va participar en 

un total de 24 jornades, actes, seminaris i altres intervencions en reunions i fòrums públics 
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per al foment de l’emprenedoria, en lloc de les 10 participacions previstes inicialment. Dins 

d’aquest objectiu també hi ha els seminaris i tallers organitzats per l’Associació d’Emprenedors 

Rurals i els cicles de cursos del programa EMTe, de FADEMUR PV, en el marc dels convenis per 

a foment de l’emprenedoria en l’àmbit rural. 

 

Objectius assolits amb un grau d’execució s’entre 100 % i el 130 %. 

 

Aquest grup comprén els quatre objectius del programa relatius al foment de 

l’emprenedoria que es van executar d’acord amb els valors previstos. 

 

Entre aquests hi ha l’objectiu 5.1 (Foment d’activitats que proporcionen suport i serveis 

avançats per a facilitar el creixement i consolidació d’empreses en la Comunitat Valenciana), 

que es va executar també per damunt del que es preveia, motivat per la major participació en 

l’operació Consolida, instrumentalitzada a través del conveni amb l’Associació de Joves 

Empresaris de la Comunitat Valenciana (AJE-CV) dirigit al suport a l’emprenedoria juvenil per 

al creixement i consolidació empresarial. El conveni amb el Consell de Cambres Oficials de 

Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana per al suport a la 

consolidació i creixement empresarial també mostra un grau d’execució elevat, ja que s’han 

elaborat 294 plans de consolidació dels 300 previstos. 

 

En l’objectiu 2.1 (Fomentar l’emprenedoria com a política transversal de la Generalitat, 

a través de l’execució del Pla estratègic en matèria d’emprenedoria de la Comunitat 

Valenciana), es van poder fer les quatre reunions previstes per a coordinació i seguiment del 

pla, que van servir per a l’elaboració de l’Informe d’implementació del Pla estratègic 

d’emprenedoria de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2019, i es van identificar totes les 

actuacions en matèria de foment de l’emprenedoria que tenien previst implementar durant 

aquell exercici els diversos centres gestors de Generalitat, i vincular-los amb els diferents 

subobjectius estratègics i línies d’actuació del Pla. 

 

L’objectiu 2.2 (Suport al Consell Valencià de l’Emprenedoria) també es va executar 

segons el que es preveia, ja que durant l’exercici 2019 s’han celebrat dues reunions dels òrgans 

del Consell Valencià de l’Emprenedoria. En aquest sentit, no es va celebrar durant 2019 cap 

reunió del Ple del Consell Valencià de l’Emprenedoria, però sí que es van organitzar dues 

reunions de la Comissió Executiva del Consell Valencià de l’Emprenedoria, en el paper 

d’“observatori” per a la coordinació i seguiment del Pla estratègic d’emprenedoria. 

 

Finalment, l’objectiu 4,2 (Impulsar, juntament amb la Universitat de València, la 

implementació de l’acció pilot “Aula emprén” dins del projecte iEER) s’ha executat d’acord amb 

el que es preveia, atés que s’ha replicat aquesta bona pràctica de la Universitat de València en 

foment de l’esperit emprenedor entre l’alumnat universitari en un total de huit regions 

europees, amb 352 docents i 1.100 estudiants de 31 universitats d’Europa implicats. 

 

Objectius amb un grau d’execució inferior al 100 %. 
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L’únic objectiu que no s’ha aconseguit executar durant 2019 és l’objectiu 3.1 “Impulsar 

el funcionament d’una plataforma informàtica integral que unisca tota la informació 

d’assessorament i suport als emprenedors/ores”, inclosa l’emprenedoria social, a causa de la 

introducció de determinades funcionalitats en el canal d’accés únic a fi d’incorporar 

adequadament la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, la qual cosa ha 

generat que se’n retardara la implantació. Per tant, les entitats que presten serveis de suport 

a la persona emprenedora no faran servir el canal d’accés únic, que estava previst que 

s’implementara en fase pilot durant el 2019, fins a l’exercici 2020, una vegada es tramiten 

administrativament els convenis d’adhesió amb les entitats que fan servir el canal. 

 

Conclusió: 

 

Els valors dels indicadors duts a terme del programa pressupostari 322.55 en matèria 

d’emprenedoria reflecteixen que en l’exercici 2019 es van executar els objectius previstos en 

un 113 % de mitjana, amb només un objectiu per davall dels valors previstos inicialment. 

 

No obstant això, que hi haja objectius amb percentatges d’execució molt per damunt 

del que es preveu planteja la tasca d’ajustar l’estimació dels valors previstos dels indicadors 

en el futur tant com siga possible, a fi d’evitar desviacions significatives respecte a aquests en 

l’execució. 

 

Servei de Foment del Cooperativisme i l’Economia Social 

 

D’acord amb l’execució dels indicadors corresponents a aquest programa pressupostari 

per a l’exercici 2019, aquest va superar els resultats previstos en els objectius relatius al 

foment del cooperativisme i l’economia social, amb un grau d’execució mitjana dels objectius 

del 118,09 %. 

 

S’ha confeccionat aquesta memòria classificant els objectius en dues categories, 

segons que el grau d’execució es trobe per damunt o per davall del 100 %. 

 

Objectius assolits amb un grau d’execució superior al 100 %. 

 

Aquest grup comprén un total de dos objectius del programa relatius a la promoció, el 

foment i la difusió del model d’economia social i a la creació, desenvolupament i consolidació 

d’empreses d’economia social a la Comunitat Valenciana, i mostra el bon grau mitjà 

d’implementació de les actuacions que s’hi recullen. 

 

Hi destaquen l’objectiu 6.1 (Promoció, foment i difusió del model d’economia social), 

que repercutirà sens dubte en un coneixement més bo de l’economia social i que ha tingut una 

execució de més del 200 % de les activitats previstes amb més de 3.500 persones participants, 

i també l’execució superior en el segon dels objectius —la creació, el desenvolupament i la 
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consolidació d’empreses d’economia social a la Comunitat Valenciana—, que es va executar al 

123 % del que es preveia, amb una creació d’empreses lleugerament inferior a la prevista i 

una activitat registral molt superior a les actuacions previstes inicialment, amb una execució 

que excedeix en un 66 % en l’indicador corresponent (5.500 actuacions dutes a terme en lloc 

de les 3.000 previstes). Aquesta actuació es pot considerar la principal del programa, perquè 

resumeix la finalitat última d’aquest, ja que les altres estan encaminades a la creació i 

manteniment de les cooperatives i societats laborals. Quant a la creació d’ocupació per a 

dones, no s’han complit les previsions inicials, però sí que hi ha una creació especialment 

rellevant d’ocupacions per a homes a les províncies d’Alacant i Castelló, encara que a la de 

València el percentatge d’ocupació de dones, amb un 56,15 %, excedeix el que es preveia. 

 

Objectius amb un grau d’execució inferior al 100 %. 

 

L’únic objectiu del programa 322.55 en matèria de foment del cooperativisme i 

l’economia social que ha assolit un nivell d’execució per davall del que es preveia és l’objectiu 

6.3 “Suport al Consell Valencià del Cooperativisme”, pel fet que la cita electoral de 2019 i la 

necessitat d’una renovació subsegüent del Consell han afectat tant el nombre de reunions 

d’aquest òrgan com la xifra d’expedients gestionats per la secretaria tècnica d’aquest. 

 

Conclusió: 

 

Els valors dels indicadors elaborats del programa pressupostari 322.55 en matèria de 

foment del cooperativisme i l’economia social reflecteixen que en l’exercici 2019 es van 

executar els objectius previstos en un 118 %, amb només un dels objectius per davall dels 

valors inicialment previstos, el 6.3, el nivell del qual es deriva de la renovació necessària del 

Consell Valencià del Cooperativisme per a la nova legislatura iniciada en l’exercici. Amb 

l’excepció anterior, el grau mitjà d’execució dels indicadors és satisfactori (arriba al 120 %) i 

ha complit i superat els objectius previstos, especialment en matèria de creació de llocs de 

treball i suport a les empreses d’economia social, actuacions que es poden considerar nuclears 

en el programa relatiu al cooperativisme i l’economia social. 

 

 

Programa 721.10 “Direcció i serveis generals”  

 

Execució: 110,42 %  

 

PROGRAMA 72110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Desenvolupament i racionalització de la legislació vigent. 90,00 
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PROGRAMA 72110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Assistència i assessorament als òrgans superiors i directius, i 
serveis territorials de la Conselleria. 

102,78 

OBJECTIU 2.2 
Racionalització i modernització dels procediments de gestió i 
tramitació. 

240,67 

OBJECTIU 3.1 
Garantir i reposar l'existència d'una competència eficient en els 
mercats valencians. 

50,00 

OBJECTIU 3.2 
Promoure una adequada difusió de la competència entre els 
agents econòmics i socials, les associacions de consumidors i 
persones usuàries, i les institucions. 

140,00 

OBJECTIU 4.1 
Procurar una millora en la regulació i l’actuació de les autoritats 
relatives a les condicions d'accés i a l’exercici de l'activitat 
econòmica. 

66,67 

OBJECTIU 5.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la Conselleria. 

106,67 

OBJECTIU 5.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 51,00 

OBJECTIU 5.3 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius. 

146,00 

 

 

Servei de Coordinació i Suport Tècnic  

 

Objectiu 1.1 Desenvolupament i racionalització de la legislació vigent. 

 

S’ha reflectit la previsió de les normes que s’han publicat (indicador 1) i també les 

normes de desplegament (indicador 2), enteses com a tals tant les disposicions amb rang de 

llei com les reglamentàries. 

 

Indicadors 1 i 2. Projectes normatius. 

 

L’indicador 1 reflecteix un percentatge d’execució inferior pel fet que la previsió 

efectuada pels diferents centres gestors, reflectida en el pla normatiu corresponent, ha estat 

condicionada pel canvi de legislatura. 

 

En l’indicador 2, altrament, s’han assolit les xifres d’execució previstes inicialment. 

 

Considerem que la nomenclatura utilitzada en aquest indicador pot resultar ambigua i 

una mica confusa, especialment la diferència que suposa que siguen dos aspectes diferents 

“normes publicades” i “normes de desplegament”.  

         

Amb l’objectiu d’harmonitzar i facilitar-ne la comprensió, per a pròxims exercicis es 

proposarà l’ajust en la denominació de l’indicador “normes de desplegament” per “normes en 
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desplegament” i incloure en aquesta categoria la normativa iniciada enguany i que estiga 

encara en tramitació, excloent-ne, en conseqüència, la tramitació de disposicions d’aquesta 

naturalesa que, per diverses circumstàncies i en qualsevol de les seues fases, no haja finalitzat. 

 

 

Objectiu 2.1. Assistència i assessorament als òrgans superiors i directius i serveis territorials 

de la Conselleria. 

 

Indicador 1. Emissió d’informes jurídics. 

 

En aquest apartat s’han reflectit els informes-proposta de resolució emesos pel Servei 

que tenen relació directa amb els recursos administratius, en què es destaca que es trenca la 

tendència alcista d’anys anteriors. 

 

Pel que fa al primer indicador de l’objectiu 1, aquest camp s’ha anat emplenant 

anualment, si bé un estudi en profunditat ens porta a concloure que, per les característiques 

del Servei de Coordinació i Suport Tècnic (SCAT), en aquesta unitat administrativa no s’emeten 

informes de caràcter exclusivament o netament jurídic, sinó que és l’Advocacia de la 

Generalitat l’òrgan encarregat d’emetre informes d’aquesta naturalesa. 

 

Els informes emesos pel SCAT tenen més encaix amb l’apartat d’informes de caràcter 

tecnicojurídic (la qual cosa pot portar a confusió amb els indicadors presents). Així doncs, en 

virtut de la descripció presentada per l’indicador 1, s’insisteix en la necessitat d’ajustar la 

nomenclatura a “informes-proposta de resolució de recursos administratius” o una altra de 

similar. 

 

Es podria valorar la següent alternativa: no omplir l’indicador 1 de l’objectiu 2.1 i 

traslladar aquesta xifra a l’indicador 2. Això tindria com a resultat un augment substancial en 

relació als valors presentats en informes d’anys anteriors.  Tanmateix, sembla més oportú que 

això puga fer-se en pròxims exercicis. 

 

Indicador 2. Actuacions d’assessorament tecnicojurídic. 

 

En la xifra global s’inclouen dues classes d’informes emesos per SCAT: 10 d’aquests 

són informes sol·licitats per diversos centres gestors sobre matèries concretes. 

 

La xifra restant (150) es correspon amb els informes emesos en virtut de l’article 69.2 

de la Llei del Consell, respecte als assumptes que han passat a aprovació pel Consell i que ha 

gestionat directament aquesta unitat (no s’hi inclouen els assumptes que ha gestionat el Servei 

de Gestió Administrativa i Defensa de la Competència, unitat administrativa que també depén 

de la Sotssecretaria). 
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En aquesta xifra tampoc s’ha considerat la petició d’informes a l’Advocacia que 

efectuen altres centres gestors i que se sol·liciten per mitjà de la Sotssecretaria 

(fonamentalment LABORA-SERVEF i IVACE, i que durant l’any 2019 ha sigut de 92). 

 

Indicador 7. Convenis subscrits. 

 

Igual que els anys anteriors, considerem necessari assenyalar que la xifra resultant 

s’obté dels convenis d’aquesta conselleria que es van traslladar al Consell perquè s’aprovaren, 

inclosos els corresponents en els centres directius, organismes autònoms (LABORA SERVEF i 

INVASSAT) i entitats dependents com l’IVACE. S’han de sumar aquestes xifres amb els 

convenis que es gestionen des del Servei de Gestió Administrativa i Defensa de la 

Competència. 

 

Destaquem un lleuger increment en aquest indicador respecte a l’any anterior. 

 

Indicador 8. Bases i convocatòries d’ajudes tramitades. 

 

En la xifra assenyalada s’han inclòs les Ordres tramitades d’aquesta conselleria, 

incloent-hi les corresponents als centres directius, organismes autònoms (LABORA SERVEF i 

INVASSAT) i entitats dependents com l’IVACE. 

 

Igual que en l’indicador 1, es reflecteix un percentatge d’execució inferior pel fet que 

la previsió efectuada pels diversos centres gestors, reflectida en el pla normatiu corresponent, 

ha estat condicionada pel canvi de legislatura. 

 

Conclusions: 

 

Es reitera el que s’indica en les conclusions de l’informe d’anys anteriors, en què es 

proposa que la denominació d’alguns indicadors puga substituir-se per altres més ajustades a 

les actuacions realment efectuades, amb la finalitat que les xifres obtingudes siguen un reflex 

fidel dels objectius marcats. 

 

En termes generals, durant l’any 2019 s’ha produït un creixement desigual en els 

diversos indicadors. Això es pot haver produït perquè l’acabament de la IX legislatura abans 

del mes de maig ha condicionat l’activitat de la Conselleria. 

 

Tenint en compte la dificultat present per a l’elaboració d’un pla de seguiment com 

aquest i l’harmonització dels indicadors subjectes a anàlisi, aquest servei considera que seria 

interessant valorar l’opció d’obrir un procés nou per a replantejar els indicadors, i també la 

descripció d’aquests. Això tenint en compte que totes les unitats administratives de les 

conselleries de la Generalitat han d’omplir aquests indicadors. 
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En definitiva, considerem que seria interessant iniciar un procés en què tots els actors 

intervinents puguen emetre al·legacions i confeccionar les modificacions pertinents amb 

l’objectiu de facilitar-ne l’enteniment, aclarir les dades i facilitar-ne la comparació d’aquesta 

manera. 

 

Sotsdirecció General Gabinet Tècnic 

 

La Sotsdirecció General del Gabinet Tècnic nodreix 4 indicadors de l’objectiu 2.1, dins 

del Programa pressupostari de la Sotssecretaria 721.10: 

 

Indicador 3. Emissió d’informes elaborats. 

 

Pel que fa a l’emissió d’informes, s’hi inclouen els informes tipus que el Gabinet elabora 

habitualment (informes d’indicadors, informes conjunturals, informes temàtics i els que 

corresponen al mercat de treball) i els informes ad hoc que sorgeixen a demanda del Gabinet 

del Conseller. És precisament aquest últim aspecte el responsable del creixement del valor 

d’aquest indicador respecte a l’any 2018, a causa del dinamisme de la Conselleria i de l’agenda 

del conseller. 

 

Indicador 4. Preguntes parlamentàries i sol·licituds de documentació. 

Indicador 5. Intervencions en ple i comissions a les Corts. 

Indicador 6. Informes sobre proposicions de llei i no de llei. 

 

Pel que fa a l’activitat parlamentària (indicadors 4, 5 i 6) el baix nivell d’execució dels 

indicadors relatius a les actuacions de control al Consell (4 i 5) respecte als valors previstos 

és, de bon segur, fruit d’un excés en la valoració prevista, atés que 2019 va ser un any de 

canvi de legislatura, i és habitual una activitat parlamentària més baixa en aquesta mena 

d’anys. 

 

En relació amb el cas de les activitats derivades de les iniciatives legislatives, tot el 

valor aconseguit correspon a les esmenes presentades en la tramitació dels projectes de llei 

de pressupostos i mesures per a 2020. L’activitat de les esmenes va presentar una incidència 

més alta que en el pressupost de 2019, cosa que explica el percentatge aconseguit.  Quant a 

les preguntes parlamentàries escrites i les sol·licituds de documentació, 2019 ha sigut un any 

de menys activitat que l’anterior. Per això, el valor previst s’havia sobreestimat. 

 

Pel que fa a les activitats en matèria d’igualtat (indicador 3 de l’objectiu 5.1 i indicadors 

1 i 2 de l’objectiu 5.3), els percentatges d’execució són molt elevats, i continua la senda 

creixent iniciada el 2017. 

 

Servei de Modernització i Simplificació Administrativa 

 

Objectiu 2.2 Racionalització i modernització dels procediments de gestió i tramitació. 
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Indicador 1. Aplicacions internes i tramitació telemàtica: nous processos i revisió dels 

implantats. 

 

S’han dut a terme 48 nous procediments telemàtics. Entre els nous tràmits telemàtics 

implantats podem destacar el canvi d’empresa conservadora d’ascensors o els que corresponen 

al Registre de cooperatives, en les convocatòries d’ajudes de la Conselleria, entre les quals 

destaquen per volum les que corresponen a la Direcció General d’Internacionalització, amb 

891 sol·licituds, i les dirigides a pimes de la Direcció General  d’Indústria, amb 476 sol·licituds. 

Les subvencions a autònoms (6.333) enguany han disposat de tràmits específics el que han 

permés agilitar-ne la gestió. 

 

Indicador 2. Procediments simplificats: tràmits, formularis i manuals. 

 

Enguany s’han actualitzat 200 formularis, als quals s’ha inclòs el nou peu de protecció 

de dades per a l’adaptació al que estableixen el Reglament de la Unió Europea sobre protecció 

de dades de caràcter personal i la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 

de dades i garanties dels drets digitals. 

 

D’altra banda, s’han fet modificacions en els 48 tràmits telemàtics nous per a incloure-

hi la informació sobre tramitació telemàtica, entre altres adaptacions. 

 

S’ha inclòs un nou apartat de protecció de dades en el web de la Conselleria en què 

s’ha publicat el Registre d’Activitats de Tractament de Protecció de Dades Personals. 

 

Servei de Gestió Administrativa i Defensa de la Competència (SGADC) 

 

 

El Servei de Gestió Administrativa i Defensa de la Competència té quatre àmbits 

d’actuació principals, d’acord amb les funcions atribuïdes pel ROF de la Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: 

 

1. Tramitació dels convenis que hagen de subscriure’s en l’àmbit de les 

competències dels òrgans superiors de la Conselleria. 

 

2. Tramitació de les ordres per les quals s’aproven les bases reguladores de 

subvencions dels òrgans superiors de la Conselleria i de les seues convocatòries. 

 

3. Funcions en l’àmbit de la defensa de la competència, instruint expedients de 

tipus sancionador, fent tasca de promoció i donant suport a la Comissió de Defensa de la 

Competència de la Comunitat Valenciana. 
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4. Funcions derivades de la condició de la Sotssecretaria com a punt de contacte 

en l’àmbit de la Llei de Garantia de la Unitat de Mercat. 

 

La subscripció de convenis durant 2019 presenta xifres lleugerament més altes que 

l’equivalent de l’exercici anterior. En la resta de les matèries, els nivells d’execució són similars 

a l’exercici anterior, i s’ha reconsiderat la qualificació de les consultes informals que s’evacuen, 

que passen de l’indicador d’“expedients” al d’“informes”. 

 

 

Programa 615.10 “Planificació i previsió econòmica”  

 

Execució: 104,43 %.  

 

PROGRAMA 61510 PLANIFICACIÓ I PREVISIÓ ECONÒMICA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Participació, orientació i impuls en la planificació estratègica del 
model econòmic de desenvolupament sostenible de la Comunitat 

Valenciana. 

0,00 

OBJECTIU 1.2 
Promoció, difusió i comunicació als agents econòmics i socials dels 
documents estratègics per a la transformació del model productiu 
de la Comunitat Valenciana 

25,00 

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. 

103,93 

OBJECTIU 3.1 

Consolidació i difusió d'una oferta bàsica i de qualitat d'informes 
econòmics de conjuntura i estructura de la Comunitat, per 
diferents canals i amb caràcter transversal, a les diferents àrees 
del Consell i a la resta d'ens i persones potencialment 
interessades. 

111,11 

OBJECTIU 3.2 

Elaboració d'informes econòmics de caràcter temàtic, sectorial, 
territorial o de predicció econòmica per iniciativa pròpia o que 
siguen demanats per les diferents àrees del Consell, encaminats 
a un millor coneixement dels factors d'especialització productiva 
i de la conjuntura i les perspectives de l'economia de la Comunitat 
Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 
Gestió rigorosa i àgil de les mediadores i mediadors 
d'assegurances com a administració i tutela de l'esmentat 
col·lectiu a la Comunitat Valenciana. 

286,53 

  

 

Objectiu 1.1 Participació, orientació i impuls en la planificació estratègica del model econòmic 

de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Elaboració del document estratègic per a la transformació del model productiu. 

 

En sintonia amb el que estipula l’Acord del Botànic, especialment en l’eix núm. 4, que 

recull una sèrie de línies estratègiques que marquen la direcció del canvi per a la transformació 
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del model econòmic valencià, s’ha treballat en l’elaboració i la posada en marxa del Pla d’acció 

(2017-2027), que recull les principals línies d’actuació de la Generalitat Valenciana, entre les 

quals hi ha la 5 (Fomentar la creació d’ocupació sostenible i l’economia social), que ha sigut 

elaborada, en part, per aquesta direcció general d’economia sostenible, si bé el document 

definitiu és competència de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

 

 

Objectiu 1.2 Promoció, difusió i comunicació als agents econòmics i socials dels documents 

estratègics per a la transformació del model productiu de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Actuacions de difusió del document estratègic per a la transformació del model 

productiu. 

 

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic fa presentacions a tota la Comunitat 

Valenciana del Pla d’acció per a la transformació del model econòmic. 

 

Indicador 2. Noves publicacions de la sèrie d’estudis econòmics. 

 

S’elaboren informes d’estudis econòmics en funció de les necessitats de coneixement 

en àrees en què la Direcció General és competent.  

 

En aquest sentit, durant l’any 2019, es va elaborar un estudi sobre les entitats 

mediadores d’assegurança a la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 2.1 Promoció de l’economia sostenible, per mitjà 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. 

 

En aquest sentit, el Programa 615.10 inclou una sèrie de línies de subvencions i 

transferències dirigides a la promoció de l’economia sostenible i de l’economia del Bé Comú 

(EBC). 

 

Indicador 1. Actuacions de promoció i foment de l’economia sostenible i de l’economia del bé 

comú finançades per mitjà de convocatòria pública de concurrència competitiva. 

 

Promoció de l’economia sostenible (línia S8083000): convocatòria de concurrència 

competitiva dirigida a ajudes per a actuacions de promoció, foment i difusió de la cultura i 

pràctica de l’economia sostenible, amb especial atenció a activitats vinculades amb l’economia 

del bé comú i les empreses socials. Dotació: 242.000 euros. 

 

El 2019 s’han subvencionat 81 actuacions, la qual cosa suposa un 116 % sobre les 

actuacions estimades, que n’eren 70. 
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Indicador 2. Convenis per al funcionament de les càtedres d’Economia del Bé Comú, de 

Convenis Empresa i Humanisme i d’Economia Feminista i d’Economia Blava. 

 

A 31 del 12 de 2019, s’han signat sis convenis amb universitats públiques per al 

finançament de les següents càtedres: Càtedra d’Economia del Bé Comú, Càtedra d’Empresa 

i Humanisme, Càtedra d’Economia Feminista, Càtedra d’Economia Blava (de nova creació), 

Càtedra d’Economia Valenciana (de nova creació) i conveni de desenvolupament de les 

previsions macroeconòmiques de l’economia valenciana. I d’altra banda, s’ha subscrit un 

conveni amb SECOT: conveni per a la cooperació tècnica per a la promoció d’actuacions 

d’assessorament tècnic empresarial a emprenedors. 

 

S’havia previst la signatura de set convenis, per tant, això suposa un 100 % d’execució. 

 

Indicador 3. Memòries de sostenibilitat elaborades per empreses en què 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. 

 

S’ha fomentat l’elaboració de memòries de sostenibilitat en les pimes amb factors de 

discriminació positiva de gènere per a la concessió d’ajudes. En aquest sentit, hi ha criteris de 

valoració que tenen en compte la dimensió de gènere. 

 

Indicador 4. Nombre d’actuacions dutes a terme en la Càtedra de l’Economia Feminista. 

 

Inclou cinc actuacions: Congrés d’economia feminista, activitats de formació, activitats 

d’investigació, activitats de transferència, i divulgació de coneixements. 

 

 

Objectiu 3.1. Consolidació i difusió d’una oferta bàsica i de qualitat d’informes econòmics de 

conjuntura i estructura de la Comunitat Valenciana, per diferents canals i amb caràcter 

transversal a les diferents àrees del Consell i a la resta d’ens i persones potencialment 

interessades. 

 

Es fa un seguiment de l’economia valenciana des dels seus dos vessants, conjuntural 

i estructural, que ofereixen una visió completa de la situació i evolució econòmica de la 

Comunitat, així com les previsions del comportament futur de les principals variables 

econòmiques. Informació que està a la disposició dels agents econòmics i socials de la 

Comunitat Valenciana. Es fan informes mensuals, trimestrals i anuals. 
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Objectiu 3.2 Elaboració d’informes econòmics de caràcter temàtic, sectorial, territorial o de 

predicció econòmica que, per iniciativa pròpia o perquè els demanden les diverses àrees del 

Consell, estan encaminats a un coneixement més bo dels factors d’especialització productiva i 

de la conjuntura i perspectives de l’economia de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Elaboració dels informes econòmics sol·licitats. 

 

S’elaboren els informes que sol·liciten altres àrees del Consell que tenen relació amb 

l’economia valenciana. 

 

 

Objectiu 4.1 Gestió rigorosa i àgil dels mediadors d’assegurances com a administració que 

tutela l’esmentat col·lectiu a la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Inspeccions per fer en l’exercici. 

 

El nom “Inspeccions per fer en l’exercici” s’hauria de substituir per “Supervisions per 

fer en l’exercici”. S’han superat àmpliament les previsions inicials. 

 

Indicador 2. Supervisió de les declaracions DEC que presenten els mediadors d’assegurances. 

 

S’han superat les previsions elaborades. S’observa una millora en la presentació de les 

declaracions, malgrat que s’han incrementat els punts de supervisió. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al 

100 %. 

 

 

Programa 443.10 “Protecció consumidors i qualitat de béns i serveis”   

 

Execució: 91,87 %  

 

PROGRAMA 44310 PROTECCIÓ DE LES PERSONES 

CONSUMIDORES I QUALITAT DE BÉNS I SERVEIS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Vetlar per la salut i seguretat de les persones consumidores, i 
també pel respecte dels seus interessos econòmics i socials i per 
la igualtat en la protecció dels seus drets. 

103,88 
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PROGRAMA 44310 PROTECCIÓ DE LES PERSONES 

CONSUMIDORES I QUALITAT DE BÉNS I SERVEIS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 

Fomentar el consum responsable i ètic des de la joventut, 
facilitant la informació, formació i educació per a aconseguir un 
consum responsable, enfortint l'autonomia ila  capacitat de 
decisió de les persones consumidores i conscienciant-les, al 
mateix temps, de les seues responsabilitats en les eleccions i els 
hàbits de consum que han de basar-se no sols en criteris 
estrictament econòmics, sinó també en criteris de racionalitat, 
sostenibilitat i responsabilitat social. 

87,11 

OBJECTIU 1.3 
Fer costat a l'associacionisme en matèria de consum, potenciant-
ne l’eficàcia i la capacitat de representació. 

93,33 

OBJECTIU 2.1 
Impulsar la resolució dels conflictes entre les persones 
consumidores i les empreses a través de la mediació i l'arbitratge 
de consum 

99,20 

OBJECTIU 3.1 
Crear xarxes i eines d'assessorament a les persones 
consumidores que permeten disposar en temps real d'informació 
i descentralitzen els serveis que presten de manera eficaç 

82,00 

OBJECTIU 3.2 Impuls i suport a les OMIC 85,71 

 

 

El grau de compliment dels objectius de 2019 ha estat greument condicionat per la 

disponibilitat de personal en cada moment. 

 

A continuació, es fa referència als apartats que cal destacar per algun motiu: 

 

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. 

 

Indicador 1. Nombre de campanyes de control de compliment de les regles del mercat. 

 

Ha pogut ser complit íntegrament, i ha superat l’objectiu proposat.  

 

Indicador 2. Expedients sancionadors. 

 

L’any 2019 s’ha implantat en la Direcció General l’aplicació corporativa de sancions de 

la Generalitat. Això ha motivat que durant algunes setmanes es reduïsca la incoació 

d’expedients sancionadors. 

 

Indicador 3. Nombre d’actuacions inspectores. Indicador 4. Xarxa d’alertes. 

 

Les conseqüències de la falta de personal i els continus canvis de persones que 

gestionen la xarxa d’alertes de productes no alimentaris queden en evidència amb el nombre 

d’actuacions inspectores efectuades, el nombre d’expedients d’alertes tramitats i el nombre 

d’unitats retirades del mercat. 
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En el total d’actuacions inspectores s’inclouen les actes fetes en campanyes, les preses 

de mostra i la comprovació de retirada de productes declarats perillosos. 

 

Actuacions inspectores: 2016: 34.794; 2017: 32.831; 2018: 21.198; 2019: 16.827. 

 

Expedients productes alertats: 2016: 2.646 (4 persones); 2017: 1.836 (3 persones); 

2018: 938 (2 persones); 2019: 818. 

 

Aquesta tasca és extremadament sensible, ja que l’objectiu és l’existència d’un nivell 

alt de seguretat dels productes, especialment de col·lectius objecte d’especial protecció com 

la infància. 

 

Indicador 6. Denúncies rebudes. Indicador 7. Reclamacions rebudes. 

 

Si bé l’any 2018 hi va haver un important increment de les reclamacions rebudes pel 

tancament de les clíniques iDental, el 2019 el nombre de reclamacions rebudes ha sigut de 

10.425, una quantitat semblant a les que es van presentar el 2017 (10.723). 

 

Pel que fa a les denúncies rebudes el 2019 (1.865), cal assenyalar que suposen un 

increment del 5,49 % respecte a 2018 (1.768). 

 

Objectiu 1.2 Fomentar el consum responsable i ètic des de la joventut, i facilitar la informació, 

formació i educació per a aconseguir un consum responsable, enfortint l’autonomia i capacitat 

de decisió de les persones consumidores i conscienciant-les, al mateix temps, de les seues 

responsabilitats en les eleccions i hàbits de consum, que han de basar-se no només en criteris 

estrictament econòmics, sinó també en criteris de racionalitat, sostenibilitat i responsabilitat 

social. 

 

Indicador 1. Jornades del dia mundial de les persones consumidores. 

 

L’any 2019 les accions informatives programades per a la celebració del dia mundial 

de les persones consumidores s’han dut a terme en línia. 

 

Indicador 3. Accions en centres educatius del concurs Consumópolis. 

 

Es tracta d’un concurs escolar i la participació varia cada any en funció de l’interés del 

professorat en el tema proposat, i també de les activitats programades per al curs escolar en 

cada centre educatiu, per la qual cosa variarà l’índex de compliment de l’objectiu. El 2019, la 

segona fase del concurs era més complexa, la qual cosa ha suposat una participació més baixa, 

que ha deixat el valor de l’indicador una mica per davall de la previsió inicial. 
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Objectiu 1.3 Fomentar l’associacionisme en matèria de consum, potenciant-ne l’eficàcia i la 

capacitat de representació. 

 

Indicador 1. Associacions amb suport. 

 

S’ha pogut complir íntegrament, ja que s’ha donat suport a totes les associacions de 

persones consumidores de la Comunitat Valenciana que han sol·licitat les ajudes. 

 

 

Objectiu 2.1 Impulsar la resolució dels conflictes entre les persones consumidores i les 

empreses per mitjà de la mediació i l’arbitratge de consum. 

 

Indicador 1. Potenciar la mediació en matèria de consum. Indicador 3. Empreses i professionals 

adherits a l’arbitratge de consum. 

 

S’han complit íntegrament, i han superat els objectius proposats. 

 

 

Objectiu 3.1 Crear xarxes i eines d’assessorament a les persones consumidores que permeten 

disposar en temps real d’informació i descentralitzen els serveis que presten de manera eficaç. 

 
Indicador 2. Seus d’arbitratge virtual. 

 

La denominació “Seus d’arbitratge virtual” no reflecteix adequadament l’activitat, per 

la qual cosa el 2019 s’han modificat per “Seus d’arbitratge per mitjans electrònics” 

(videoconferències). 

 

A més, el nombre d’aquestes no és significatiu, ja que varien segons diverses 

circumstàncies de disponibilitat, de conflictivitat en una zona geogràfica, etc. Per això, es 

proposarà modificar l’indicador per a 2021, en què s’indicarà el nombre d’audiències 

efectuades per mitjans electrònics (quasi totes videoconferències). 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

 

 

Programa 551.10 “Elaboració i difusió estadística”  

 

Execució: 67,68 %  
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PROGRAMA 55110  ELABORACIÓ I DIFUSIÓ ESTADÍSTICA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impuls i gestió del règim intern dels òrgans col·legiats en matèria 
estadística de la Comunitat Valenciana. 

0,00 

OBJECTIU 1.2 
Ordenació i planificació de l'activitat estadística d'interés de la 
Generalitat en el marc normatiu vigent. 

100,00 

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 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. 

103,04 

 

 

Objectiu 1.1 Impuls i gestió del règim intern dels òrgans col·legiats en matèria estadística de 

la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Reunió de la Comissió Interdepartamental d’Estadística. 

 

Òrgan col·legiat encarregat de l’impuls estratègic, la coordinació i l’ordenació general 

de l’activitat estadística pública d’interés de la Generalitat, que ha de desenvolupar 

l’organització estadística de la Comunitat Valenciana. 

 

El Pla valencià d’estadística 2019-2922 (PVE) va ser aprovat pel Consell en la reunió 

del 26 d’abril de 2019, es va remetre a les Corts i actualment està pendent d’aprovació 

definitiva. La CIE no ha celebrat cap sessió al llarg de 2019 tenint en compte que fins que 

s’aprove el PVE no es pot sotmetre a acord el programa d’activitats del primer any de vigència, 

el 2019, i per tant la sessió no hauria tingut cap contingut assignat per la legislació vigent. 

 

Indicador 2. Reunions del Consell Valencià d’Estadística. 

 

Òrgan consultiu i de participació social de productors i usuaris d’estadístiques d’interés 

de la Generalitat.  

 

El Consell Valencià d’Estadística no ha celebrat cap sessió al llarg de 2019 tenint en 

compte que fins que les Corts no aproven el PVE 2019-2022 no es pot informar el programa 

d’activitats del primer any de vigència, el 2019, i per tant la sessió tampoc hauria tingut cap 

contingut assignat per la legislació vigent. 
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Objectiu 1.2 Ordenació i planificació de l’activitat estadística d’interés de la Generalitat en el 

marc normatiu vigent. 

 

Indicador 1. Inventari d’operacions estadístiques. Actualització web. 

 

L’Inventari d’operacions estadístiques de les administracions públiques valencianes 

recopila i difon el conjunt d’estadístiques amb resultats publicats que duen a terme les diferents 

administracions valencianes. 

 

Aquesta publicació es troba lligada a l’aprovació del nou Pla valencià d’estadística. Les 

actualitzacions mensuals i el manteniment s’han dut a terme en el marc d’elaboració de la 

proposta del Programa anual 2019 del desenvolupament del Pla valencià d’estadística 2019-

2022. 

 

Les actuacions inclouen tasques relacionades amb els enllaços als resultats estadístics 

difosos de les diverses operacions estadístiques d’interés de la Generalitat. 

 

 

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 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. 

 

Indicador 1. Elaboració i difusió de resultats estadístics. 

 

L’indicador mesura l’elaboració de productes de difusió de resultats estadístics amb 

caràcter conjuntural i estructural dels àmbits demogràfic, econòmic i social que el Pla valencià 

d’estadística 2019-2022 assigna a la direcció general en la qualitat que té d’òrgan central 

d’estadística de la Comunitat Valenciana. 

 

Respecte de les previsions inicials, s’han produït les variacions següents: quant als 

increments, s’ha difós l’estadística de noms i cognoms que estava pendent de l’adaptació de 

l’aplicació de suport; s’han publicat dos anys de les principals magnituds de la indústria en 

àmbits subregionals, a partir de les noves operacions estructurals d’empreses, i finalment 

s’han difós per primera vegada els indicadors demogràfics de despoblament. D’altra banda, no 

s’ha pogut publicar l’estadística del moviment natural de la població, a causa dels canvis 

pendents en variables obtingudes de fonts externes que encara no estan implementats. 

  

La llista de productes difosos ha sigut la següent: 

 

- Àmbit demogràfic. L’objectiu bàsic és aprofundir en el coneixement de l’estructura i 

dinàmica de la població per mitjà del manteniment de sèries poblacionals homogènies i 
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d’indicadors demogràfics de natalitat, mortalitat i migracions per a àmbits subregionals, en 

concret: 

 

- Padró municipal continu: explotació estadística. Resultats per a la Comunitat 

Valenciana. 

- Estadística de variacions residencials. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Estimacions de població de la Comunitat Valenciana. 

- Estimació del nombre de llars a escala subprovincial. 

- Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat. 

- Estadística dels noms i cognoms de la població de la Comunitat Valenciana. 

- Indicadors demogràfics de despoblament de la Comunitat Valenciana. 

- Estimació de la població empadronada per codis postals. 

- Projeccions de població. 

 

- Àmbit econòmic. L’objectiu és el manteniment i desenvolupament d’operacions 

estadístiques que faciliten el seguiment de la conjuntura sectorial i el coneixement estructural 

dels sectors productius valencians i la comparació amb la resta de la Unió Europea: 

 

- Estadística sobre activitats en R+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Enquesta sobre innovació tecnològica en les empreses. Resultats per a la 

Comunitat Valenciana. 

- Indicadors d’alta tecnologia. 

- Enquesta de consums energètics. 

- Estadística estructural d’empreses: sector industrial. Resultats per a la Comunitat 

Valenciana. 

- Estadística estructural d’empreses: sector comerç. Resultats per a la Comunitat 

Valenciana. 

- Estadística estructural d’empreses: sector serveis. Resultats per a la Comunitat 

Valenciana. 

- Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Estimació de les magnituds principals de la indústria en àmbits subregionals. 

- Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Índexs de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Estimació del consum d’energia elèctrica a la Comunitat Valenciana. 

- Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Estadística de comerç exterior i intracomunitari. 

- Indicadors d’activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Estadística de les empreses inscrites en la Seguretat Social. 

 

- Àmbit social. L’objectiu bàsic és ampliar el coneixement de les condicions 

socioeconòmiques de les llars valencianes, tant en els aspectes de qualitat de vida com en els 
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materials i monetaris, i del component humà del mercat de treball, millorant la disponibilitat 

de sèries i indicadors d’estocs i fluxos periòdics: 

 

- Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Indicadors del mercat de treball a escala subprovincial. 

- Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

- Sistema d’indicadors socials de qualitat de vida. 

- Enquesta de condicions de vida. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Indicadors de condicions de vida i pobresa per a àmbits subregionals. 

- Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social. 

 

Indicador 2. Recopilacions de resultats estadístics. 

 

L’indicador assenyala que, durant 2019, en el portal estadístic de la Generalitat s’han 

dut a terme 191 actualitzacions de resultats estadístics que provenen de la selecció i recopilació 

de 165 estadístiques d’interés per als àmbits territorials municipal, comarcal, provincial i 

Comunitat Valenciana que conformen dues operacions estadístiques: “Dades bàsiques de la 

Comunitat Valenciana” i “Banc de dades territorial”, assignats pel Pla valencià d’estadística 

2019-2022 a l’òrgan central d’estadística. 

 

El percentatge d’execució del 88 % ha sigut a causa de la baixa de maternitat des 

d’octubre de la persona responsable de les “Dades Bàsiques de la Comunitat Valenciana”: 

 

- Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana. 

 

L’objectiu és la recopilació i difusió d’informació estadística d’àmplia cobertura temàtica 

que permet una visió bàsica de la situació i l’evolució de les diverses àrees econòmiques i 

socials de la Comunitat Valenciana. S’han dut a terme 130 actualitzacions de principals 

resultats de l’activitat estadística pública i d’altres informacions d’interés que corresponen a 

394 taules de sèries estadístiques quinquennals d’àmbit provincial o superior (Comunitat 

Valenciana i en alguns casos Espanya) que provenen de 125 estadístiques d’interés 

seleccionades. 

 

- Banc de dades territorial. 

 

El Banc de dades territorial recopila resultats estadístics propis o aliens l’objectiu dels 

quals és disposar d’informació estadística d’àmplia base temàtica d’àmbit municipal i comarcal 

com a mesura de la cohesió econòmica i social de la Comunitat Valenciana. S’han dut a terme 

61 actualitzacions que corresponen a 203 taules/sèries (124 de caràcter anual, 75 de 

trimestrals i 4 d’irregular) que provenen de 40 operacions estadístiques d’interés 

seleccionades. 
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Indicador 3. Productes divulgatius. 

 

L’indicador assenyala les versions dels productes divulgatius que amb una presentació 

acurada de resultats estadístics en forma de gràfics, mapes i taules es publiquen en el portal 

estadístic de la Generalitat, en valencià i castellà i en un cas en anglés. En concret: 

 

- Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana. Es tracta d’un producte de divulgació de 

caràcter anual que té per objecte oferir una visió sintètica de la Comunitat Valenciana, 

combinant taules, gràfics i mapes. L’escala territorial que ofereix és de la Comunitat 

Valenciana, i preveu un apartat per als municipis de més de 25.000 habitants i les comarques. 

El producte es va actualitzar l’octubre de 2019 en valencià, castellà i anglés. 

 

- Fitxes municipals. Aquest producte de caràcter anual comprén una fitxa descriptiva 

bàsica de cada municipi que ofereix, combinant gràfics i taules, els principals indicadors 

estadístics multisectorials obtinguts d’una selecció de la informació que conté el Banc de Dades 

Territorial, incloent-hi també fitxes per a la Comunitat Valenciana i les seues províncies. Es va 

publicar en el portal estadístic l’actualització a novembre de 2019 en valencià i castellà. 

 

- Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana, recull a 1 de gener de cada any la llista 

d’entitats de població (col·lectives i singulars), nuclis i disseminats per a cada municipi amb 

detall de la població que tenen. Se’n va publicar l’actualització l’1 de gener de 2019 en versió 

valencià i castellà. 

 

Indicador 4. Difusió de resultats d’operacions estadístiques desglossades per sexe en 

el portal estadístic de la Generalitat. 

 

Aquest indicador mesura el grau d’incorporació de la variable del sexe en alguna taula 

de l’explotació difosa de les operacions estadístiques que elabora la Direcció General i que per 

la naturalesa o característiques tècniques ho permeten. Les estadístiques amb taules en què 

apareix la desagregació per sexe han sigut les següents: 

 

1. Elaboració i difusió de resultats estadístics. 

 

• Àmbit demogràfic: 

 

- Padró municipal continu: explotació estadística. Resultats per a la Comunitat 

Valenciana. 

- Estadística de variacions residencials. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Estimacions de població de la Comunitat Valenciana. 

- Estimació del nombre de llars a escala subprovincial. 

- Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat 

- Estadística dels noms i cognoms de la població de la Comunitat Valenciana. 

- Estimació de la població empadronada per codis postals. 
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- Projeccions de població. 

 

• Àmbit econòmic: 

 

- Estadística sobre activitats en R+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Indicadors d’alta tecnologia. 

- Estadística estructural d’empreses: sector industrial. Resultats per a la Comunitat 

Valenciana. 

- Estadística estructural d’empreses: sector comerç. Resultats per a la Comunitat 

Valenciana. 

- Estadística estructural d’empreses: sector serveis. Resultats per a la Comunitat 

Valenciana. 

- Estadística de les empreses inscrites en la Seguretat Social. 

 

• Àmbit social: 

 

- Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Indicadors del mercat de treball a escala subprovincial. 

- Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

- Sistema d’indicadors socials de qualitat de vida. 

- Enquesta de condicions de vida. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Indicadors de condicions de vida i pobresa per a àmbits subregionals. 

- Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social. 

 

2. Recopilacions de resultats estadístics. 

 

El nombre d’operacions estadístiques o apartats homogenis actualitzats el 2019 en el 

PEGV desglossats per sexe és de 57, 42 en principals resultats de l’operació estadística de 

dades bàsiques de la Comunitat Valenciana i 15 en el Banc de Dades Territorial, amb el detall 

següent: 

 

• Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana. 

 

- Xifres oficials de població: Revisió del padró municipal. 

- Estadístiques d’aigües minerals i termals. 

- Padró d’espanyols residents a l’estranger. 

- Enquesta contínua de llars. 

- Indicadors demogràfics bàsics. Principals resultats (províncies i Comunitat 

Valenciana). 

- Estadística d’estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. 

- Estadística d’adquisicions de nacionalitat espanyola de residents. 

- Estadística d’estrangers amb autorització d’estada per estudis en vigor. 
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- Enquesta d’estructura salarial. 

- Estadística d’empreses de treball temporal. 

- Estadística de societats laborals registrades. 

- Estadística de cooperatives constituïdes. 

- Estadística de societats cooperatives i societats laborals inscrites en la Seguretat 

Social. 

- Estadística del Fons de Garantia Salarial. 

- Estadística de pensions no contributives. 

- Estadística de pensions assistencials. 

- Estadística de beneficiaris de prestacions socioeconòmiques a persones amb 

discapacitat. 

- Estadística d’ajudes socials de l’article 27 a dones víctimes de violència de gènere. 

- Estadística de prestacions de maternitat i paternitat. 

- Enquesta de centres i serveis d’atenció a les persones sense llar. 

- Professionals sanitaris col·legiats. 

- Explotació estadística del registre de tuberculosi. 

- Explotació estadística del registre de casos de SIDA. 

- Explotació estadística del registre de malalts renals. 

- Enquesta de morbiditat hospitalària. 

- Enquesta de salut de la Comunitat Valenciana 2016. 

- Estadística d’ensenyaments no universitaris. 

- Estadística d’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la universitat. 

- Estadística de personal de les universitats. 

- Estadística d’estudiants universitaris. 

- Estadística de beques i ajudes a l’estudi. 

- Estadística de l’esport federat. 

- Estadística de condemnats: adults 

- Estadística de condemnats: menors 

- Estadística de nul·litats, separacions i divorcis. 

- Estadística general de la població reclusa. 

- Estadística del sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere 

(sistema VioGén). 

- Sistema de seguiment de les mesures d’allunyament per mitjans telemàtics en l’àmbit 

de la violència de gènere. 

- Estadística de violència domèstica i violència de gènere. 

- Estadística de víctimes mortals per violència de gènere. 

- Estadística de seguretat: actuacions policials i responsables. 

- Personal al servei de les administracions públiques. 

 

• Banc de dades territorial: 

 

- Xifres oficials de població dels municipis espanyols: revisió del padró municipal. 

- Estadística del padró continu. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 
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- Estimacions de llars a escala subprovincial. 

- Moviment natural de la població. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Estadística de variacions residencials. Resultats per a la Comunitat Valenciana. 

- Indicadors demogràfics subprovincials. Natalitat i mortalitat. 

- Nomenclàtor: població del padró continu per unitat poblacional. 

- Estadística del padró d’espanyols residents a l’estranger. 

- Estadística del moviment laboral registrat. 

- Indicadors del mercat de treball a escala subprovincial. 

- Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social. 

- Indicadors de pobresa i condicions de vida a escala subregional. 

- Estadística de defuncions segons causa de mort de la Comunitat Valenciana. 

- Cens de conductors. 

- Estadística d’empreses inscrites en la Seguretat Social. 

 

 

Programa 731.10 “Energia”  

 

Execució: 49,73 %  

 

PROGRAMA 73110 ENERGIA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar el compliment dels objectius previstos en els 
instruments de planificació i programació vigents. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 

Ordenar i estendre el subministrament elèctric per mitjà de la 
promoció i inversió en noves infraestructures energètiques de 
generació, transport i distribució, avaluant-ne la necessitat i 
tenint en compte les necessitats traslladades des de la demanda. 

135,00 

OBJECTIU 1.3 

Ordenar i estendre les infraestructures de transport i distribució 
de gasos combustibles canalitzats per mitjà de la inversió amb 
l'objecte que arriben a la major població possible, permetent així 

l'elegibilitat de les consumidores i consumidors per a un mateix 
ús final, i tenint en compte les necessitats traslladades des de la 
demanda. 

72,00 

OBJECTIU 1.4 

Incentivar la implantació de combustibles menys contaminants en 
les flotes de transport, creant la infraestructura adequada per al 
subministrament de combustible més sostenible 
mediambientalment. 

0,00 

OBJECTIU 1.5 
Millorar el coneixement de l'administració i la societat de les 
infraestructures energètiques i la seua difusió, aplicant les millors 
eines informàtiques disponibles. 

0,00 

OBJECTIU 2.1 

Fomentar la inversió en instal·lacions energètiques de tecnologies 
renovables i que introduïsquen estalvi i eficiència energètica, 
inclosa la cogeneració, especialment les associades als sectors 
productius, pel seu impacte sobre l'entorn i l'ocupació, i en la 
competitivitat d'aquests sectors. 

0,00 

OBJECTIU 3.1 

Incidir favorablement en la intensitat energètica (energia 
necessària per a produir una unitat de PIB) de la Comunitat 
Valenciana, mitjançant el foment de l'ús de les tècniques d'estalvi 
i eficiència energètica. 

0,00 
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PROGRAMA 73110 ENERGIA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.2 

Incentivar les polítiques d'estalvi i eficiència energètica als 
ajuntaments,  mitjançant campanyes d'assessorament i adhesió 
al Pacte d'Alcaldes de la UE, amb l'objectiu d'aconseguir almenys 
arribar a tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants. 

0,00 

OBJECTIU 3.3 

Afavorir les accions d'estalvi i eficiència energètica en els 
municipis de la Comunitat Valenciana per a aconseguir l'objectiu 

20-20-20 assumit pels ajuntaments en els plans d'acció del Pacte 
d'Alcaldes de la UE. 

0,00 

OBJECTIU 4.1 

Fomentar l'aprofitament sostenible de recursos minerals naturals 
mitjançant la ponderació i conciliació dels interessos públics 
mediambientals, territorials, paisatgístics i miners, amb vista al 
subministrament de matèries primeres minerals per a activitats 
econòmiques bàsiques o estratègiques. 

190,00 

OBJECTIU 4.2 Millorar la seguretat en els sectors miner i pirotècnic. 50,00 

 

 

 

Objectiu 1.2 Ordenar i estendre el subministrament elèctric per mitjà de la promoció i inversió 

en noves infraestructures energètiques de generació, transport i distribució, i avaluar-ne la 

necessitat tenint en compte les necessitats traslladades des de la demanda. 

 

Indicador 1. Elaborar propostes de nova regulació per a adaptar a les modificacions recents de 

la legislació bàsica, buscant la màxima simplificació i agilitació administratives i amb una visió 

global de les diferents activitats del sector elèctric. 

 

Respecte a l’autoconsum, el 2019 l’Estat va aprovar la nova regulació sobre 

autoconsum elèctric, i la Direcció General ha adaptat els procediments per a la posada en 

servei d’instal·lacions per a autoconsum connectades en baixa tensió a aquesta nova norma, 

que, malgrat haver simplificat els tràmits per als ciutadans, ha incrementat la complexitat 

interna de la tramitació. 

 

Indicador 2. Elaborar el Programa anual a l’Administració general de l’Estat (AGE) de la 

planificació que afecta la Comunitat Valenciana. Informe de proposta per a l’elaboració del 

Programa anual d’instal·lacions de la xarxa de transport per a la Comunitat Valenciana. 

 

L’Administració general de l’Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes, 

elabora cada quatre anys una planificació energètica en què es defineix com serà el sistema 

elèctric a mitjà i llarg termini. Aquesta planificació identifica les necessitats de 

desenvolupament de les noves infraestructures necessàries per a garantir el subministrament 

elèctric, i considera els aspectes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.  
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Amb la publicació de l’Ordre TEC/212/2019, de 25 de febrer, es va iniciar el procés 

d’elaboració de la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica per al període 2021-

2026. 

 

Durant l’any 2019 la Direcció General va remetre una proposta de desenvolupament 

de la xarxa de transport d’energia elèctrica amb horitzó 2026 a la Comunitat Valenciana, amb 

informes recaptats d’altres conselleries (Territori i Medi Ambient) i considerant les propostes 

de la resta d’agents implicats (distribuïdors, promotors, etc.). 

 

Aquesta nova planificació serà un instrument d’especial rellevància en la consecució 

dels objectius establits en el Pla nacional d’energia i clima. 

 

Indicador 3. Reunions de planificació i seguiment amb l’AGE, el gestor de la xarxa de transport 

d’energia elèctrica i els gestors de les xarxes de distribució a la Comunitat Valenciana. 

 

S’han dut a terme diverses reunions, més intenses per les labors de planificació en 

l’horitzó 2026 que s’han esmentat abans. 

 

Indicador 4. Reunions amb promotors i entitats locals involucrades. Valor indeterminat, atés 

que correspon a la iniciativa dels administrats. 

 

S’han dut a terme nombroses reunions a causa tant del procés de planificació esmentat 

com de l’alt interés dels promotors d’instal·lacions de generació elèctrica. 

 

Indicador 5. Reunions de seguiment i coordinació amb els òrgans territorials. 

 

Reunions de coordinació amb els serveis territorials. S’han començat a fer reunions 

per videoconferència. 

 

Indicador 6. Autoritzacions administratives per a la construcció, millora, posada en servei i 

inscripcions d’instal·lacions del sector elèctric. 

 

S’han obert més de 840 expedients d’autorització. 

 

 

Objectiu 1.3 Ordenar i estendre les infraestructures de transport i distribució de gasos 

combustibles canalitzats per mitjà de la inversió amb l’objecte que arriben a la major quantitat 

de població possible i permeten l’elegibilitat dels consumidors/ores per a un mateix ús final 

tenint en compte les necessitats traslladades des de la demanda. 

 

Indicador 1. Elaborar propostes de nova regulació buscant la màxima simplificació i agilitació 

administratives de procediment d’autorització d’instal·lacions gasistes. 
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No s’han elaborat noves propostes.  

 

Indicador 2. Elaborar la planificació energètica gasista i el Programa anual a l’Administració 

general de l’Estat (AGE) de la planificació que afecta la Comunitat Valenciana. Informes amb 

la proposta per a l’elaboració de la planificació i del Programa anual d’instal·lacions de la xarxa 

de transport gasista per a la Comunitat Valenciana. 

 

No s’han fet propostes perquè no s’ha iniciat el tràmit d’elaboració de la planificació. 

 

Indicador 3. Reunions de planificació i seguiment amb l’AGE, el gestor de la xarxa de transport 

gasista i els gestors de les xarxes de distribució a la Comunitat Valenciana. 

 

S’han dut a terme quatre reunions amb les distribuïdores de gas natural que operen a 

la Comunitat Valenciana, el doble de les previstes inicialment. 

 

Indicador 4. Reunions de seguiment i coordinació amb els òrgans territorials. 

 

S’han començat a fer reunions per videoconferència. 

 

Indicador 5. Autoritzacions administratives per a la construcció de gasoductes i gasificació de 

municipis. 

 

Les autoritzacions per a l’execució d’instal·lacions de distribució de gas natural i altres 

gasos combustibles han tingut una disminució a causa del baix nombre de sol·licituds de les 

empreses distribuïdores.  

 

 

Objectiu 1.4 Incentivar la implantació de combustibles menys contaminants en les flotes de 

transport, per tal de crear la infraestructura adequada per al subministrament de combustible 

més sostenible mediambientalment. 

 

Indicador 2. Control de les especificacions tècniques de combustibles líquids subministrats a 

la Comunitat Valenciana. 

 

El control de les especificacions tècniques de combustibles líquids subministrats a la 

Comunitat Valenciana requereix el contracte d’un laboratori acreditat. No s’ha dut a terme en 

2019; està previst per a l’any 2020. 

 

 

Objectiu 4.1 Fomentar l’aprofitament sostenible de recursos minerals naturals mitjançant la 

ponderació i conciliació dels interessos públics mediambientals, territorials, paisatgístics i 

miners, amb vista al subministrament de matèries primeres minerals per a activitats 

econòmiques bàsiques o estratègiques. 
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Indicador 1. Elaboració de propostes de nova regulació per a l’ordenació del sector miner. 

 

S’ha elaborat un primer document “esborrany zero”, sobre el projecte de decret pel 

qual s’estableixen disposicions especials per a l’ordenació i gestió sostenible de les activitats 

mineres a la CV, que s’ha traslladat a l’Advocacia de la Generalitat per a informe en relació 

amb la possibilitat jurídica de tramitar amb rang de decret determinats aspectes que inclou 

(adequació d’explotacions mineres existents, restauració minera i garanties de restauració), o 

si, altrament, algunes d’aquestes matèries haurien de tindre un tractament normatiu diferent 

per entendre’s que algun dels temes regulats disposa reserva legal. 

 

Indicador 2. Reunions de seguiment i coordinació amb els òrgans territorials. 

 

Al llarg del 2019 s’han fet sis reunions de coordinació amb els òrgans territorials en 

què s’han tractat, entre altres assumptes, l’agilitació de procediments i la coordinació relativa 

a l’aprofitament sostenible dels recursos naturals en el marc de l’harmonització amb els 

interessos públics territorials, ambientals i paisatgístics. Així mateix, s’han tractat temes en 

matèria d’inspecció, seguiment i control de treballs anuals d’explotació i de restauració, a més 

de projectes de voladures. 

 

Indicador 3. Actuacions de control del desenvolupament de labors d’explotació i de restauració 

de l’espai natural afectat per l’activitat minera. 

 

Durant l’exercici 2019, s’han fet actuacions de seguiment i control d’explotacions 

mineres, i fonamentalment de seguiment d’aspectes relacionats amb la restauració de terrenys 

afectats per l’activitat i de la documentació sobre restauració inclosa en expedients i en plans 

de labors. En aquest sentit, s’han fet comprovacions en diverses explotacions mineres i s’ha 

verificat la documentació que han presentat entitats mineres en matèria de restauració 

incorporada en plans de labors; s’han elaborat un total de 111 informes. 

 

 

Objectiu 4.2 Millorar la seguretat en els sectors miner i pirotècnic. 

 

 

Indicador 1. Reducció de la sinistralitat del sector respecte a exercicis anteriors. Diversos 

índexs de sinistralitat en el treball. Percentatge respecte de l’exercici anterior. 

 

 

A continuació s’indiquen els accidents greus i mortals que han comunicat a la Direcció 

General d’Indústria, Energia i Mines els serveis territorials competents el 2018 i el 2019. 
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Accidents 

Any 2018 Any 2019 Execució  

ALA CAS VAL 
Total 

CV 
ALA CAS VAL 

Total 

CV 
%  

Mortals 1 0 1(*) 2 1 0 0 1    
Greus 1 0 0 1 1 0 1 2    

Totals 2 0 1 3 2 0 1 3 0  
(*) sector de fabricació d’artificis pirotècnics. 
 

 

Indicador 2. Reunions de seguiment i coordinació amb els òrgans territorials. 

 

L’any 2019 s’han fet sis reunions de coordinació i seguiment amb els serveis territorials 

en matèria de seguretat en les àrees de mineria i pirotècnia. A més s’han fet altres reunions 

amb cadascun dels tres serveis territorials sobre assumptes específics en matèria de la seua 

competència provincial. 

 

Així mateix, des de la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines i els seus serveis 

tècnics en matèria de mineria s’han impulsat i tingut diverses reunions tècniques de treball 

amb el sector empresarial miner de la Comunitat Valenciana amb vista a impulsar i divulgar la 

seguretat i la salut en l’àmbit de la mineria i informar-ne. 

 

Finalment, el Servei de Mines ha participat en diversos assumptes relacionats amb la 

seguretat minera, tractats i debatuts en les reunions de la Comissió de Seguretat Minera 

(òrgan consultiu en matèria de seguretat minera de l’Administració de l’Estat en què participen 

les administracions mineres de les CA i els sectors empresarials miners). 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha tingut, 

en termes globals, una execució favorable dels objectius, sobre la base de la informació 

subministrada pels indicadors de resultats a 31 de desembre de 2019. En concret, els objectius 

dels seus programes pressupostaris s’han assolit, de mitjana, en un 113,71 % per damunt del 

que es preveia. 

 

La majoria, en concret huit programes d’un total d’onze, s’han situat per damunt de 

les previsions inicials, i només tres han quedat per sota. 

 

Per grups, el 72,73 % dels programes pressupostaris de la Conselleria tenen una 

execució superior a la que es preveia; això, sumat al 9,09 % de programes executats entre el 

80 % i el 100 %, dona com a resultat que més del 81 % dels programes de la Conselleria es 
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van executar per damunt del 80 %. Dos programes han quedat per baix d’aquest percentatge, 

cosa que suposa el 18,18 % del conjunt.  

 

Per centres gestors, es pot apreciar que, excepte un en què l’execució s’acosta bastant 

al 100 %, tots superen aquest percentatge d’execució, alguns de bon tros. 

 

Al capdavant se situa la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, i hi segueixen 

de prop el LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, la Direcció General 

d’Internacionalització i la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral. Més 

pròxima a la previsió inicial, i per damunt d'ella, es troba l'execució de la Sotssecretaria, la 

Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, i la Direcció General d'Economia Sostenible. En 

l’extrem inferior hi ha la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme, però, tal com s’ha 

apuntat, amb un grau d’execució molt proper al 100 %. 
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, 

DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. 

EXERCICI 2019. 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, segons els indicadors a 

31 de desembre de 2019, mostra que s’han assolit els objectius per a què es disposa 

d’indicadors en un 139,46 % sobre els valors previstos. 

 

No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no ha sigut homogènia, ja 

que varia el grau de consecució d’aquests entre el 343,67 % del programa 442.90 “Prevenció 

d’incendis forestals” i el 71,67 % del programa 512.10 “Gestió i infraestructures de recursos 

hidràulics, sanejament i depuració d’aigües”.  

 

Tenint en compte el nivell d’execució, els programes pressupostaris es podrien 

classificar en tres grups:  

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o 

superior. En aquest grup hi ha els següents programes: el 531.10, “Estructures agràries”, 

amb una execució del 105,41 %; el 714.10, “Ordenació i millora de la producció pesquera”, 

amb una execució del 102,44 %; el 714.20, “Ordenació i millora de la producció agrària”, amb 

una execució del 111,61 %; el 714.80, “Agricultura i ramaderia”, amb una execució del 108,24 

%; el 542.20, “Qualitat, producció ecològica, R+D+I”, amb una execució del 304,08 %; el 

714.50, “Política agrària comuna i competitivitat”, amb una execució del 107,01 %; el 442.40, 

“Medi natural i avaluació ambiental”, amb una execució del 121,83 %; el 442.90, “Prevenció 

d’incendis forestals”, amb una execució del 343,67 %, i el 711.10, “Direcció i serveis generals”, 

amb una execució del 113,50 %.  

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 

80 % i el 100 %. En aquest grup hi ha el programa 442.50, “Canvi climàtic i qualitat 

ambiental”, amb un percentatge d’execució del 92,87 %. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

Dins d’aquest grup hi ha el programa 512.10, “Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, 

sanejament i depuració d’aigües”, amb una execució del 71,67 %.   

 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, segons grau d’execució dels indicadors a 31 de 

desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris que arriben als objectius en un 100 % i per damunt del 

que es preveia. 

 

 

Programa 442.90 “Prevenció d’incendis forestals” 

 

Execució: 343,67 % 

 

PROGRAMA 44290 PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Disminuir el nombre d'incendis forestals per causes humanes. 104,18 

OBJECTIU 1.2 Minimitzar la superfície afectada pels incendis. 283,18 

OBJECTIU 2.1 
Dotar de nous recursos materials permanents destinats a 
l'educació ambiental. 

50,00 

OBJECTIU 2.2 
Diversificar i actualitzar els diversos instruments materials 
d'educació ambiental. 

50,00 

OBJECTIU 3.1 
Acostar la problemàtica del canvi climàtic a la ciutadania i 
promoure hàbits i pràctiques sostenibles. 

530,70 

OBJECTIU 3.2 
Impulsar l'educació ambiental amb la col·laboració i coordinació 
del conjunt de l'administració de la Generalitat i altres 
administracions. 

256,00 

OBJECTIU 4.1 
Formar especialistes, experts i formadors en el camp del medi 
ambient. 

1.131,66 

  

 

En general, pot observar-se que l’evolució dels indicadors mostra nivells acceptables 

de consecució de les expectatives inicials. No obstant això, se’n formulen els següents 

comentaris: 

113,50%

105,41%

102,44%

111,61%

108,24%

304,08%

107,01%

121,83%

92,87%

23,33%

343,67%

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% 400,00%

711.10.- Direcció i Serveis Generals 

531.10.- Estructures Agràries 

714.10.- Ordenació i Millora de la Producció 
Pesquera

714.20.- Ordenació i Millora de la Producció 
Agrària

714.80.- Agricultura i Ramaderia 

54220 .- Qualitat, Producció Ecològica, R+D+I

714.50.- Política Agrària Comuna i competitivitat

442.40.- Medi natural i Avaluació Ambiental

442.50.- Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

512.10.- Gestió i Infraestructures de Recursos 
Hidràulics, Sanejament i Depuració d'Aigües 

442.90.-Prevenció d'Incendis Forestals 
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Objectiu 1.1 Disminuir el nombre d’incendis forestals per causes humanes. 

 

Indicador 1. Elaboració de documents de difusió sobre prevenció d’incendis. 

 

El Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis Forestals 

té entre els seus objectius augmentar la implicació de la societat en els diferents aspectes de 

la prevenció d’incendis forestals. 

 

Per a això desenvolupa una campanya específica de conscienciació i sensibilització 

dirigida a residents d’urbanitzacions, pobles i nuclis rurals dispersos, que es troben dins de sòl 

forestal o que hi limiten. 

 

Per a la conscienciació dels veïns residents en aquestes urbanitzacions i per al públic 

general, s’ha editat un fullet per a informar sobre la protecció de les cases i les urbanitzacions 

davant de possibles incendis en zones d’interfície pròximes a les àrees limítrofes amb zona 

forestal, es tracta d’una “Guia informativa amb recomanacions de prevenció d’incendis i 

autoprotecció en urbanitzacions”.  

 

Edició d’un fullet sobre “Jardineria de baixa inflamabilitat per a les zones d’interfície 

urbanoforestal”, destinat al públic general per a sensibilitzar sobre models de jardins que 

dificulten la propagació del foc per la distribució estratègica de plantes i arbres, i per la 

utilització d’espècies menys inflamables. 

 

Edició d’un fullet de “Recomanacions de prevenció d’incendis forestals en l’execució 

d’obres i treballs forestals”, destinat al públic general per a recordar les mesures de prevenció 

que cal mantindre per a previndre els incendis forestals. 

 

Indicador 2. Aprovació i revisió dels plans locals de cremes. 

 

El 2019, s’han aprovat o revisat dotze Plans Locals De Cremes (PLC): 

Nombre Municipi Província 

1  Agost Alacant 

2  Alqueria d’Asnar, la Alacant 

3  Beneixama Alacant 

4  Benidoleig Alacant 

5  Benissa Alacant 

6  Camp de Mirra, el Alacant 

7  Elda Alacant 

8  Mutxamel Alacant 

9  Villena Alacant 

10  Vilavella, la Castelló 

11  Canet d’en Berenguer València 

12  Rótova València 
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Indicador 3. Subvencions de projectes de voluntariat mediambiental. 

 

S'han convocat, per a l'exercici 2019, les subvencions destinades al voluntariat 

ambiental, les bases reguladores del qual estan contingudes en l'Ordre 21/2016, de 2 d’agost, 

de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

 

S’han subvencionat les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció 

d’incendis forestals següents: 

 

- Accions d'informació relacionades amb la prevenció d'incendis forestals dirigides als 

visitants en espais naturals i forestals, sobre el compliment de les diverses normatives 

aplicables en campanyes de sensibilització, d’educació i conscienciació. 

 

- Vigilància dissuasiva. 

 

- Programes d’educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del medi 

forestal, és a dir, les que se centren en accions que relacionen el coneixement del medi forestal 

amb la prevenció d’incendis. No s’hi inclouen les campanyes genèriques de medi ambient. Es 

poden incloure en aquests programes repoblacions amb finalitats educatius sempre que es 

tinguen totes les autoritzacions i l’acta d’inici. També es poden incloure en aquests programes 

jornades o cursos, sempre que estiguen oberts al públic general, i que la matèria estiga 

relacionada en un 80 % amb la prevenció d’incendis forestals. 

 

Els beneficiaris són organitzacions i entitats de voluntariat, segons la definició que en 

fa la Llei 4/2001, de 19 juny, de la Generalitat, del voluntariat, entre les finalitats dels quals 

hi haja la defensa i la conservació de la naturalesa i l’educació ambiental, i també ajuntaments 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Mitjançant la Resolució de 21 de febrer de 2019, de la Consellera d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, es convoquen les subvencions destinades 

al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2019, finançada a 

càrrec del capítol IV del pressupost de despeses de la Generalitat per a l’exercici 2019, aprovat 

per la Llei 28/2018, de 28 de desembre. 

 

Els projectes presentats, liderats per entitats socials de diversa índole (ambientalistes, 

juvenils, esportives, culturals...), entre les finalitats de les quals està la defensa i conservació 

de la naturalesa i l’educació ambiental, així com per ajuntaments de la Comunitat Valenciana, 

impliquen més de 3.300 voluntaris i voluntàries a l’any en projectes dirigits a la prevenció 

d’incendis forestals, campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana, conservació de la 

biodiversitat i dels espais naturals i la defensa del medi forestal. 
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S’han concedit ajudes a 78 projectes dels 81 finalment presentats, les 3 restants s’han 

desestimat o no s’han admés a tràmit bé per falta de documentació bé per desistiment. 

Territorialment, s’ha concedit ajuda a 35 projectes dels 36 presentats per municipis, 

organitzacions o entitats de voluntariat de la província d’Alacant. A Castelló s’han subvencionat 

5 projectes. Al seu torn, a la província de València s’han finançat 38 dels 40 projectes 

presentats. 

 

Indicador 4. Informes estadístics i sociològics. 

 

S’ha emés un informe mensual (Butlletí Espurna), que s’ha penjat en la pàgina web de la 

Direcció General. 

 

http://www.agroambient.gva.es/ca/web/prevencion-de-incendios/boletines-espurna 

 

A més d’aquest informe, periòdicament s’emeten diversos informes estadístics d’incendis 

forestals, principalment a petició d’ajuntaments, ciutadans i altres departaments de la 

Generalitat. 

 

Indicador 5. Incendis investigats. 

 

Els agents mediambientals que formen part del Grup Operatiu d’Investigació d’Incendis 

Forestals (GOIIF) han emés un total de 498 informes d’investigació. 

 

En els supòsits de causa humana, s’han emés els corresponents informes de causa 

preliminars i definitius amb trasllat en tots els casos a les fiscalies provincials. En cada cas 

concret en què hi havia actuacions judicials, s’ha remés un informe definitiu dirigit al jutjat 

competent.  

 

Província 
Investigació 

prèvia 

Investigació 

definitiva 
Total 

Alacant 67 69 136 

Castelló 27 50 77 

València 132 153 285 

TOTAL 226 272 498 

 

 

Quant a la participació en procediments judicials per delicte d’incendi com a perits, 

testimonis —perits o testimonis policials—, hi ha hagut 29 compareixences, de les quals 6 

corresponen a Alacant, 3 a Castelló i 20 a València. 

 

Indicador 6. Unitats de prevenció gestionades. 

 

S’han gestionat un total de 122 unitats de prevenció, integrades en el Servei de 

Vigilància Preventiva enfront del risc d’incendis forestals, l’execució del qual s’encarrega a 
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l’empresa pública VAERSA. El nombre d’unitats ha variat, atés que s’ha buscat augmentar la 

presència en el temps dels recursos. Per tant, s’ha incrementat el nombre d’hores de 

contractació dels treballadors i algunes unitats s’han unificat per a aconseguir-ho. El resultat 

és un increment en el nombre d’hores de treball anual d’aquestes unitats. 

 

Indicador 7. Observatoris forestals gestionats. 

 

S’han gestionat un total de 66 unitats de prevenció, integrades en el Servei de 

Vigilància Preventiva enfront del risc d’incendis forestals, l’execució del qual s’encarrega a 

l’empresa pública VAERSA.  S’ha incrementat el nombre d’hores de treball anual dels 

observatoris, per a ajustar-ne la presència. 

 

Indicador 8. Unitats tècniques gestionades. 

 

S’ha gestionat una unitat tècnica UT902, integrada en el Pla de vigilància preventiva 

davant del risc d’incendis forestals, encomanat a l’empresa pública VAERSA. 

 

Indicador 9. Participants en meses de concertació postincendi forestal. 

 

Actualment hi ha dues meses actives, que corresponen als incendis de LLUTXENT 2018 

i BENEIXAMA 2019 en les quals han participat més de 56 persones. 

 

Incendi Tipus de mesa Data Lloc Assistents 

Llutxent 

 
 
 
 

Beneixama 
 

Preparatòria i 

acord 
13/09/2018 Llutxent 34 

Actuacions 
realitzades 

21/05/2019 Llutxent 24 

Preparatòria i 
acord 01/10/2019 Beneixama 32 

 

 

Objectiu 1.2 Minimitzar la superfície afectada pels incendis. 

 

Indicador 1. Seguiment de Plans de Prevenció de Demarcació Forestal. 

 

S’ha fet seguiment dels onze plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació 

forestal que hi ha a la Comunitat Valenciana, dins del servei encomanat a l’empresa pública 

VAERSA de seguiment i desenvolupament de la planificació de prevenció d’incendis forestals 

de la Comunitat Valenciana (CNCA17/0304/39 i CNCA19/0304/001). 

 

Indicador 2. Revisió de plans de prevenció de demarcació. 

 

No s’ha fet cap revisió de plans de prevenció de demarcació perquè encara estan 

vigents. 
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Indicador 3. Aprovació de Plans Locals de Prevenció. 

 

Durant l’any 2019 no s’ha aprovat cap Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals 

(PLPIF). Això pot ser pel fet que les ajudes convocades per la Resolució de 14 de febrer de 

2018, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el marc del 

Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana,  es van resoldre 

el mes d'octubre de 2018, la qual cosa ha fet que al llarg del 2019, els ajuntaments hagen 

redactat PLPIF i esmenant deficiències a requeriment de les direccions territorials. 

 

Al llarg de l’any 2019 s’han emés en aquest sentit un total de 389 informes rebuts en 

les Direccions Territorials, dins de la tramitació de 268 PLPI. 

 

Està previst un important increment de PLPIF aprovats al llarg de 2020 per aquest 

motiu. 

 

Indicador 4. Silvicultura preventiva. 

 

S’ha fet silvicultura preventiva en un total de 4.204,10 hectàrees; està associada a la 

creació de noves zones de discontinuïtat forestal, el manteniment d’àrees tallafocs, els treballs 

de desbrossament i manteniment d’àrees de discontinuïtat, podes i retirada d’arbratge mort o 

cremat, el condicionament de combustibles forestals, etc. 

 

Indicador 5. Manteniment de camins forestals. 

 

S’ha fet manteniment de camins forestals en un total de 108,57 quilòmetres, en els 

quals s’han dut a terme diverses actuacions com perfilat, compactació, reg, neteja de cunetes, 

aportació de materials, correcció de vessants, retirada de pedres, construcció de capa de 

rodament, guals, passos d’aigua, etc. 

 

Indicador 6. Manteniment de punts d’aigua. 

 

S’ha dut a terme la revisió i el manteniment dels 468 depòsits específics d’extinció 

d’incendis forestals gestionats per la Generalitat. 

 

En noranta depòsits s’han dut a terme, a més, treballs de millora per a assegurar-ne 

l’operativitat o la conservació (canvi d’arquetes, claus, arrebossats, pintura, reposició 

d’elements, etc.). 

 

Indicador 7. Impuls projectes d’absorció de CO2. 

 

S’ha fet un projecte per a impulsar l’absorció de CO2 vinculat a la prevenció d’incendis 

forestals, amb un servei de trituració de restes agrícoles entre gener i abril de 2019, dins de 
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l’entorn de set parcs naturals (Serra d’Irta, Desert de les Palmes, Sierra de Espadán, Serra de 

la Calderona, Túria, Serra de Mariola i Carrascal de la Font Roja). 

 

Amb aquestes actuacions, s’han eliminat un total de 167,72 t de biomassa agrícola i 

52,42 t de biomassa forestal; això suposa un total de 220,14 t de biomassa. 

 

L’equivalència de CO2 que s’ha evitat enviar a l’atmosfera és de 144,02 t (gas natural) 

o 273,24 t (coc). 

 

 

Objectiu 2.1. Dotació de nous recursos materials permanents destinats a l’educació ambiental. 

 

Indicador 1. Redacció del Pla estratègic del CEACV. 

 

Queda incorporat en la Guia d’acció per a l’EA-EAR i en els compromisos que en deriven 

per al CEACV. 

 

Indicador 2. Redacció del Pla de voluntariat ambiental. 

 

S’ha desenvolupat una Xarxa de voluntariat en prevenció d’incendis forestals de la 

Comunitat Valenciana, Pla de dinamització del voluntariat ambiental. 

 

Per a ajudar a assolir aquests objectius s’ha posat en marxa un Pla de Dinamització 

del Voluntariat Ambiental de la Comunitat Valenciana. El pla es concreta en el 

desenvolupament de tres accions específiques: 

 

• Diagnòstic de la situació del voluntariat ambiental a la Comunitat Valenciana per a 

conéixer-ne la situació, definir necessitats i dificultats per a la dinamització de grups, 

determinar expectatives, establir un pla d’acció més encertat i eficient, i activar nous espais 

de voluntariat. Les accions han sigut enquestes de preguntes tancades i obertes a entitats del 

voluntariat, reunions grupals provincials de grups de treball i l’elaboració d’una DAFO. 

 

• Proposta de dinamització del voluntariat ambiental anual amb l’objectiu de donar 

continuïtat al voluntariat estival, i també per a valorar els recursos disponibles tant en l’entorn 

local com en la resta del territori. 

 

• Portal web per a informar, connectar i ajudar a conéixer totes les oportunitats de 

participació (http://voluntariatambiental.gva.es/va). 

 

 

Objectiu 2.2. Diversificació i actualització dels diversos instruments materials d’educació 

ambiental. 
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Indicador 1. Disseny d’una exposició permanent sobre sostenibilitat. 

 

Està en tramitació la contractació de la redacció del projecte.  

 

Indicador 2. Disseny i execució d’una exposició en préstec sobre energia i canvi climàtic. 

 

S'ha realitzat mitjançant contracte el disseny i producció d'una còpia de l'exposició. 

 

Objectiu 3.1. Acostar la problemàtica del canvi climàtic a la ciutadania i promoure hàbits i 

pràctiques sostenibles. 

 

Indicador 1. Accions d’informació, comunicació, sensibilització i formació per a la sostenibilitat 

fetes amb diferents col·lectius socials i amb els agents econòmics. 

 

El CEACV desenvolupa diferents programes amb la finalitat de fer arribar al conjunt de 

la societat els elements que permeten als ciutadans conéixer millor aquells aspectes que 

afecten el medi ambient i com poden millorar la seua relació amb aquest. 

 

Al llarg de tot el període anual es duen a terme diferents línies de treball relacionades 

amb la informació, comunicació, sensibilització i educació ambiental en diversos camps. 

 

Aquestes línies de treball es concreten en una oferta d’activitats sobre el medi ambient 

i la sostenibilitat. Aquests programes de diverses temàtiques s’ajusten en un calendari, en el 

qual les activitats que es fan giren al voltant d’un tema concret des d’un enfocament sistèmic 

del medi ambient. Aquestes activitats són dissenyades i impartides pel personal del CEACV, i 

s’adeqüen al tipus de participants i els objectius específics que es plantegen.  

 

També es duen a terme programes especials que responen a necessitats particulars 

dels participants. 

 

Els destinataris d’aquestes accions i activitats són molt variats: escolars de tots els 

nivells, universitaris, associacions, grups familiars, grups de tercera edat, etc. 

 

L’oferta inclou activitats independents, que responen a diferents àmbits 

d’aprenentatge i es duen a terme durant tot l’any, i activitats incloses en programes específics 

que es desenvolupen en períodes concrets. 

 

A més, CEACV desenvolupa altres programes de comunicació i educació ambiental que 

no es duen a terme directament a les seues instal·lacions, com els programes “Fent camí”, 

“Llars verdes”, etc.  

 

L’ús de les xarxes socials també és una via per a acostar al conjunt de la societat 

diversos aspectes de caràcter ambiental amb la finalitat d’aconseguir una conscienciació i 
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reflexió ciutadana sobre aquells aspectes que s’inclouen en els missatges enviats. El CEACV, 

en concret, fa una tasca contínua d’enviament d’informacions ambientals diverses a través de 

les xarxes socials en què ha participat el 2019 (Facebook i Twitter); aquestes han tingut 

centenars d’interlocutors. 

 

El Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis Forestals 

ha elaborat la “Campanya d’informació per a previndre i reduir el risc d’incendi forestal en la 

interfície urbanoforestal 2019”, que té com a objectiu informar i divulgar sobre el risc que 

comporta viure en aquestes zones, les mesures més eficaces que es poden adoptar per a 

previndre/minimitzar el risc d’incendis i fomentar l’autoprotecció i l’anticipació al sinistre, entre 

els residents d’urbanitzacions sobre o en el límit de terreny forestal i a l’ampli col·lectiu de 

població estrangera que resideix o que eventualment passa les vacances en aquests llocs, a 

través de la celebració de sessions informatives (xarrades) de sensibilització i conscienciació. 

Així doncs, el públic objectiu és, fonamentalment, la població que, bé com a primera o bé com 

a segona residència, viu en habitatges i urbanitzacions sobre forestals o que hi limiten, a més 

de la població rural i de manera específica els residents en les urbanitzacions catalogades de 

risc molt alt d’incendis. Sense oblidar l’ampli col·lectiu de població estrangera que resideix o 

que eventualment passa les vacances en aquesta mena d’habitatges. La campanya es fa en 

Setmana Santa, Pasqua i estiu amb tallers informatius/formatius in situ. En la campanya de 

2019 han participat més de 800 persones en les 54 sessions informatives dutes a terme.  

 

Quant a la “Campanya de prevenció d’incendis forestals en la interfície agrícola forestal 

2019”, les estadístiques mostren que aproximadament el 72 % dels incendis forestals a la 

Comunitat Valenciana tenen l’origen en imprudències o són intencionats. Entre les 

negligències, l’ús del foc com a pràctica agrícola destaca sobre la resta. Per a abordar aquest 

problema, en el marc de la campanya de prevenció d’incendis forestals dirigida a la interfície 

agrària forestal, la Generalitat Valenciana i els actors més significatius del món agrari han 

debatut, entre els mesos de maig i juliol, sobre la viabilitat de diverses alternatives a l’ús del 

foc com a pràctica agrícola. El resultat final d’aquest procés ha sigut l’elaboració conjunta d’una 

guia que, a tall de full de ruta, facilite la posada en marxa d’iniciatives de valorització dels 

residus agraris que substituïsquen la crema agrícola tradicional. El destinatari d’aquesta 

campanya és el sector agrari, i l’execució es va estructurar en dues fases. En la primera es 

van celebrar tretze reunions sectorials de treball amb els actors clau, i en la segona, quatre 

jornades d’experiències en diversos llocs de la Comunitat Valenciana. Com a resultat 

d’aquestes, s’enllestirà una guia d’implementació d’alternatives a la crema de restes de poda 

agrícola, que portarà associat un decàleg de bones pràctiques. 

 

En relació amb l’exposició itinerant “Stop al foc en ruta”, l’objectiu que té és mostrar 

els problemes dels incendis forestals centrant els seus missatges en com previndre activament 

els focs provocats per activitats humanes. es tracta d’una exposició interactiva, atractiva i amb 

continguts molt interessants la capacitat de síntesi dels quals la feia fàcilment assimilable. El 

públic destinatari era fonamentalment l’alumnat de centres d’Educació Primària (5é i 6é curs) 

i Secundària (ESO) públics i privats de la Comunitat Valenciana, si bé l’exposició té prou 
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versatilitat per a poder mostrar-se a públic tant infantil com adult. Aquesta campanya es va 

desenvolupar des de principis d’abril fins a finals de juny, i va ser visitada per més de 2.504 

alumnes de 20 centres educatius en les 32 sessions d’educació ambiental dutes a terme. 

 

Indicador 2. Participants en les accions anteriors. (vegeu indicador 1). 

 

Indicador 3. Accions de divulgació de temes relacionats amb la sostenibilitat en temes socials. 

(vegeu indicador 1). 

 

 

Objectiu 3.2 Impuls de l’educació ambiental amb la col·laboració i coordinació del conjunt de 

l’Administració de la Generalitat i altres administracions. 

 

Indicador 1. Accions en matèria d’educació ambiental (reunions, cursos, seminaris, tallers, 

etc.). 

 

El Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis Forestals 

ha elaborat la “Campanya de conscienciació ciutadana en prevenció d’incendis forestals” 

dirigida amb el lema “#StopAlFoc, la teua actitud pot marcar la diferència 2019”. La campanya 

es va executar en una fase (de juny a setembre) i també va centrar els seus missatges en la 

importància d’evitar conductes de risc en l’ús del foc que puguen provocar una ignició i de 

tindre actituds cíviques responsables davant dels incendis forestals.  

 

Per a la difusió, es va desplegar una estratègia de comunicació, semblant a la de l’any 

2018, en diversos mitjans: televisió, ràdio, premsa escrita, publicitat exterior (cartells, tanques 

i autobusos urbans), mitjans on line... 

 

De manera específica, amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar del risc d’incendis a la 

població que participa en els festivals musicals que se celebren a l’estiu a la Comunitat 

Valenciana, es van inserir dos anuncis de la campanya de comunicació en prevenció d’incendis 

forestals en la revista oficial del Festival Internacional de Benicàssim i en el festival “Rototom 

Sunsplash”, amb una tirada de 8.000 exemplars per edició, en castellà i en anglés, que es van 

distribuir per diversos llocs de Benicàssim, Aquarama, altres festivals i oficines de turisme de 

la província de Castelló. 

 

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, en col·laboració amb la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esports, va posar un procediment per a la petició de jornades tècniques 

a través de la pàgina web SIGIF (Sistema Integrat de Gestió d’Incendis Forestals, 

http://www.prevencionincendios.gva.es/peticionjornadastecnicas) per a instituts 

d’ensenyament amb diversos mòduls de formació professional relacionats amb el sector. Les 

jornades poden ser bé xarrades tècniques els continguts de les quals estan relacionats amb la 

prevenció d’incendis, el voluntariat, el servei de vigilància o sobre les funcionalitats de la unitat 

tècnica UT902, bé visites a observatoris forestals i infraestructures de prevenció. 
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Des que es va posar en marxa aquest procediment, amb l’inici del curs escolar 2019-

2020, i fins al mes de desembre, s’ha atés un total de 15 jornades tècniques, en les quals s’ha 

visitat 9 observatoris forestals, 5 unitats de vigilància o unitats de biomassa i s’ha visitat la 

unitat tècnica i se n’ha rebut xarrades 6 vegades. Hi han participat un total de 300 alumnes 

que s’han format en conceptes de prevenció, vigilància i anàlisi d’incendis forestals. 

 

Indicador 2. Sol·licituds d’informació tramitades pel CIDAM.  

 

 Durant l’any 2019 s’han tramitat 1.212 sol·licituds d’informació ambiental, de les 

quals 107 han arribat per escrit, i han generat un expedient que es notifica per mitjà de 

resolucions de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals. La majoria de les 

consultes, 976, s’han rebut per correu electrònic, bé directament al correu del CIDAM bé per 

mitjà del formulari de consultes de medi ambient del web de la Conselleria. 

 

 

Objectiu 4.1 Formació d’especialistes, experts i formadors en medi ambient. 

 

Indicador 1. Accions formatives (cursos, seminaris, tallers, etc.) que s’han dut a terme. Total: 

377 accions.  

 

La formació d’especialistes i experts és en el camp ambiental, i més concretament en 

el de la comunicació i l’educació ambiental. Aquesta formació és bàsica per a aconseguir 

difondre, estendre i amplificar d’una manera progressiva aquells aspectes que han d’arribar al 

conjunt de la ciutadania per a tractar d’aconseguir una societat més sostenible i més 

responsable amb el medi ambient.  

 

El CEACV desenvolupa un programa formatiu gratuït amb diferents modalitats: 

presencial, semipresencial i en línia.  

 

L’objectiu del programa de formació del CEACV és proporcionar coneixements i 

experiències pràctiques que ajuden a ampliar els recursos de l’alumnat per a desenvolupar 

activitats d’educació ambiental i de gestió de medi ambient, aprofitant l’experiència del CEACV. 

 

Aquestes accions formatives són desenvolupades i impartides majoritàriament pels 

tècnics mateixos del CEACV i, en menor mesura, en col·laboració amb altres entitats i 

professionals. 

 

Anualment es fan diversos cursos en plataformes de formació on line: en la plataforma 

eFormació de la Generalitat (SAPS i Campus Ambiental) i en la plataforma Moodle en 

col·laboració amb CEFIRE. Aquests cursos són de caràcter digital o semipresencial. 
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També de manera anual el CEACV organitza i desenvolupa un programa de formació 

presencial, que s’imparteix íntegrament a les instal·lacions del centre mateix. 

 

A més, el CEACV col·labora des de fa ja anys amb diferents entitats educatives per a 

completar la formació especialitzada en temes ambientals del seu alumnat. Aquests alumnes 

fan pràctiques formatives a les instal·lacions del CEACV amb diverses funcions i tipologies de 

treball. Entre altres entitats amb les quals es col·labora hi ha universitats valencianes o la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

 

Puntualment i per encàrrec, s’organitzen accions formatives per a col·lectius o entitats 

concretes. L’organització, coordinació i desenvolupament d’aquestes accions és a càrrec del 

CEACV mateix, i són impartides pel seu personal. Els continguts sempre estan relacionats amb 

temàtiques ambientals i d’educació ambiental. Entre altres col·lectius als quals s’han dirigit 

accions d’aquest tipus hi ha la Creu Roja, el col·lectiu d’agents ambientals (a través de l’IVAP). 

 

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals ha dut a terme diverses accions al llarg de 

l’any destinades a formar especialistes, experts i formadors en l’àmbit del medi ambient: 

 

1. Jornada tècnica relativa a noves tecnologies per al disseny del mosaic agroforestal 

en la defensa integral contra els incendis forestals, amb una duració de 8 hores i la participació 

presencial de 160 experts i més de 1.500 en emissió en directe (no presencials). El resultat de 

la jornada va ser la publicació d’un document d’anàlisi i conclusions. 

 

2. Jornades tècniques per a la formació del personal funcionari per a la nova aplicació 

informàtica de gestió dels comunicats d’incendis RFOCS, amb 4 jornades tècniques, de 6 hores 

de duració cadascuna, i amb la presència de 13 agents mediambientals del GOIIF i 8 tècnics 

forestals. Total: 24 hores i 21 assistents. 

 

3. Jornades per a la formació del personal del servei de vigilància preventiva d’incendis 

forestals. La informació de les dades de nombre d’accions formatives, de persones participants 

i de duració són les que s’expressen en la taula-resum tot seguit: 

 

ACTIVITATS FORMATIVES 
Núm. ACCIONS 

FORMATIVES 

Núm. 

PERSONES 
Núm.  HORES 

NOVES INCORPORACIONS 189 1203 945 

Unitats 93 99 465 

Observatoris 96 104 480 

FORMACIÓ RECICLATGE 87 84 348 

Unitats 49 44 196 

Observatoris 38 40 152 
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ACTIVITATS FORMATIVES 
Núm. ACCIONS 

FORMATIVES 

Núm. 

PERSONES 
Núm.  HORES 

VOLUNTARIAT FORESTAL 17 99 56 

VOLUNTARIAT FORESTAL - ASSOCIACIONS 

I AJUNTAMENTS 
27 659 108 

NOVES TECNOLOGIES I SEGURETAT I 

SALUT AL TREBALL  
10 62 50 

BIOMASSA 18 45 126 

IVASPE (formació reglada Generalitat) 6 150 168 

TOTAL 354 1.302 1.801 

 

 

Indicador 2. Participants de les accions de formació (vegeu indicador 1. Total: 2.193 

participants).  

 

Indicador 3. Hores de formació (vegeu indicador 1. Total: 2.033 hores). 

 

 

Programa 542.20 “Qualitat, producció ecològica, R+D+I”  

 

Execució del 304,08 %.  

 

PROGRAMA 54220 QUALITAT, PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, 

I+D+i 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Fomentar el consum intern i extern. 1.800,00 

OBJECTIU 2.1 Promoció dels productes ecològics. 174,50 

OBJECTIU 3.1 Facilitar el relleu generacional. 364,50 

OBJECTIU 5.1 
Donar a conéixer i promocionar el sistema agroalimentari de 
qualitat de la Comunitat Valenciana: la seua definició, divulgació 
i avaluació. 

75,00 

OBJECTIU 6.1 

Desenvolupar produccions diferenciades en el marc de la 
normativa comunitària, estatal i autonòmica, fomentar-ne la 
consolidació i supervisar les actuacions de control realitzades 
per les diferents figures de qualitat reconegudes. 

75,00 

OBJECTIU 7.1 

Involucrar en major mesures les empreses agroalimentàries de 
la Comunitat Valenciana en la comercialització dels seus 
productes amb major qualitat i preferentment a través de les 
figures de qualitat corresponents. 

95,00 

OBJECTIU 9.1 

Millorar la internalització i la posició competitiva del sector 
agroalimentari a fi d'augmentar les nostres exportacions com a 
base de l'economia i manteniment del nostre potencial 
productiu. 

89,89 

OBJECTIU 14.1 

Augmentar la qualificació professional de les persones 
dedicades a les activitats agroalimentàries per a l'obtenció de 
productes de qualitat, l'ús de mètodes de producció compatibles 
amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge i 
producció ecològica. 

556,71 



312 

 

PROGRAMA 54220 QUALITAT, PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, 

I+D+i 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 15.1 Millorar els serveis bàsics i la qualitat de vida de les zones rurals. 114,33 

OBJECTIU 16.1 
Afrontar la problemàtica demogràfica en les zones rurals i reduir 
el despoblament. 

96,11 

OBJECTIU 18.1 
Dotar-se d'un pla de formació del sector agroalimentari 
participatiu. 

138,95 

OBJECTIU 18.4 Fomentar l'ús de noves eines de transferència i divulgació. 100,00 

OBJECTIU 19.1 Impuls a la innovació. 92,50 

OBJECTIU 21.1 Experimentació i transferències participatives. 484,67 

 

 

En general, pot observar-se que l’evolució dels indicadors mostra nivells acceptables 

de consecució de les expectatives inicials. No obstant això, se’n formulen els següents 

comentaris: 

 

 

Objectiu 1.1 Fomentar el consum intern i extern. 

 

Indicador 4. Actuacions dirigides a fomentar el consum de productes ecològics en menjadors 

comunitaris. 

 

El nombre de menjadors comunitaris que inclouen productes ecològics en els menús 

s’ha incrementat exponencialment a causa de l’aplicació del que estableix el Decret 84/2018, 

d’alimentació saludable i sostenible en els centres de la Generalitat, que obliga a introduir-hi 

aliments ecològics. 

 

 

Objectiu 2.1 Promoció dels productes ecològics.  

 

Indicador 2. Reducció de costos de certificació ecològica 

 

Les operacions beneficiades han superat les previsions inicials. S’ha incrementat molt 

el nombre d’operadors ecològics inscrits en el CAECV per, entre altres causes, les ajudes 

vinculades al I Pla valencià de producció ecològica. 

 

 

Objectiu 3.1 Facilitar el relleu generacional.  

 

Indicador 2. Accions dirigides a incentivar la incorporació de nous agricultors prioritzant la 

producció ecològica. Concessió d’ajudes a la incorporació d’agricultors ecològics. 
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S’ha incrementat molt el nombre d’operadors ecològics inscrits en el CAECV per, entre 

altres causes, les ajudes vinculades al I Pla valencià de producció ecològica. 

 

 

Objectiu 14.1 Augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats 

agroalimentàries per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ús de mètodes de producció 

compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge i producció ecològica. 

 

Indicador 1. Activitats de formació professional i adquisició de capacitats. Participants. 

 

L’execució d’aquest indicador, molt per damunt del que es preveia, es deu al fet que 

durant l’exercici 2019 s’ha executat la mesura 1.1 del Pla de desenvolupament rural, de 

formació, la qual cosa ha suposat un enorme increment d’activitats formatives i de participants 

en aquestes activitats. 

 

Indicador 2. Activitats de formació professional i adquisició de capacitats. Actuacions 

desenvolupades. 

 

Igual que l’indicador anterior, l’execució d’aquest indicador, molt per damunt del que 

es preveia, es deu al fet que durant l’exercici 2019 s’ha executat la mesura 1.1 del Pla de 

desenvolupament rural, de formació, la qual cosa ha suposat un enorme increment d’activitats 

formatives i de participants en aquestes activitats. 

 

 

Objectiu 18.1 Dotar-se d'un pla de formació del sector agroalimentari participatiu..  

 

Indicador 1 i 2. Activitats de formació. Cursos i jornades tècniques i assistents.  

 

S’han incrementat els cursos i jornades tècniques en línia, la qual cosa ha permés dur 

a terme més activitats i arribar a més alumnes. 

 

 

Objectiu 21.1 Experimentació i transferències participatives.  

 

Indicador 2 i 3. Elaboració de jornades tècniques. Transferència de resultats d’experimentació. 

Nombre de seminaris i nombre d’assistents. 

 

L’ús de les noves tecnologies ha permés incrementar el nombre de seminaris i 

d’assistents. 

 

 

Programa 442.40 “Medi natural i avaluació ambiental”  
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Execució: 121,83 % 

 

PROGRAMA 44240 MEDI NATURAL I AVALUACIÓ 

AMBIENTAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Coordinar la planificació territorial forestal amb l'ordenació del 
territori. Desenvolupar nous instruments d'obtenció de rendes 
forestals. 

116,67 

OBJECTIU 2.1 

Potenciar actuacions en el mitjà forestal dirigides a la lluita contra 
el canvi climàtic i l'erosió, la conservació de recursos genètics i la 
biodiversitat, la recàrrega d'aqüífers, el control de malalties 
fitosanitàries, l'ús recreatiu de les muntanyes i la defensa del 
patrimoni públic forestal i pecuari. 

88,99 

OBJECTIU 3.1 
Conservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en espais 
naturals protegits. 

176,00 

OBJECTIU 3.2 
Foment de la sostenibilitat socioeconòmica i integració dels usos 
del territori en la conservació d'espais naturals. 

179,09 

OBJECTIU 4.1 
Regulació i ordenació de la caça i pesca continental, així com la 
gestió dels seus recursos biològics. 

105,98 

OBJECTIU 5.1 
Garantir la conservació dels hàbitats i espècies silvestres, 
millorant el seu coneixement, el seu règim normatiu i la seua 
gestió activa. 

133,05 

OBJECTIU 5.2 Desenvolupament normatiu i gestió de la Xarxa Natura 2000. 92,53 

OBJECTIU 6.1 

Aconseguir un nivell elevat de protecció del medi ambient i 
contribuir a la integració dels aspectes ambientals en la 
preparació i adopció de plans i projectes mitjançant la realització 
d'una avaluació ambiental d'aquells que poden tindre efectes 
significatius sobre el medi ambient. 

126,00 

OBJECTIU 6.2 
Coordinar els procediments d'avaluació ambiental amb els 
procediments d'autorització d'òrgans sectorials. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 
Facilitar la informació ambiental dels procediments d'avaluació 
ambiental tant al públic en general com a les persones 
interessades. 

100,00 

 

 

Com anys anteriors, d’acord amb el resultat dels indicadors per objectius dels 

pressupostos 2019 quant al medi natural, cal indicar açò: 

 

• Es manté la tendència ja detectada en exercicis anteriors d’indicadors que han 

assolit valors superiors a la previsió inicial. Entre els indicadors que han assolit una desviació 

més significativa a l’alça destaca el que fa referència a actuacions concretes de millora en 

espais naturals protegits, en què entren sobretot accions que han dut a terme les brigades 

encarregades d’aquesta funció. Altres valors superiors a la previsió, com per exemple els 

relatius als plans de demarcació forestal, les activitats de promoció dels equips dels espais 

naturals protegits, l’anàlisi de danys per fauna cinegètica o les actuacions de gestió activa 
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d’hàbitats i espècies, s’han d’atribuir a l’establiment de prioritats i a l’esforç gestor desplegats 

pels equips responsables malgrat els recursos humans limitats de què es disposa. 

 

• També es manté, d’altra banda, la situació inversa, amb diversos indicadors el 

valor dels quals ha quedat per davall de la previsió inicial. Una altra vegada, cal assenyalar 

que aquests indicadors se solen referir a tramitacions administratives més o menys complexes, 

com per exemple l’aprovació de normes legals diverses o la declaració de paratges naturals 

municipals, que, malgrat que els procediments no s’han culminat, sí que s’ha continuat 

avançant en els diversos tràmits legalment previstos al respecte. 

 

• Finalment, es reafirma la necessitat, assenyalada en exercicis anteriors, de 

reformular en profunditat els indicadors relatius al medi natural per a ajustar-los a la realitat 

d’aquesta, tasca que ja s’ha iniciat i que s’espera que quede acabada pròximament. 

 

 

Programa 711.10 “Direcció i serveis generals”  

 

Execució: 113,50 %  

 

PROGRAMA 71110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Obtenció, anàlisi, seguiment i difusió de les estadístiques 
agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. 

129,01 

OBJECTIU 4.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 
públiques de la Conselleria 

110,00 

OBJECTIU 4.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 100,00 

OBJECTIU 4.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu, en els textos administratius. 

115,00 

 

 

Objectiu 2.1 Obtenció, anàlisi, seguiment i difusió de les estadístiques agroalimentàries de la 

Comunitat Valenciana. 

 

S’expliquen els indicadors que estan per davall o per damunt del 100 % d’execució. 

 

Indicador 2. Parcel·les investigades en camp per a determinar rendiments de cítrics a la 

Comunitat Valenciana: 131,1 %.  

 

L’execució, superior a la prevista, es deu al fet que van aparéixer més parcel·les 

després de la investigació. 
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Indicador 5. Publicació web d’informes mensuals de la conjuntura de mercats de la Comunitat 

Valenciana: 500 %. 

 

L’augment sobre el que es preveia es deu al fet que, davant les dificultats de la 

campanya de cítrics, es van publicar informes mensuals. 

 

Indicador 6. Publicació web d’informes mensuals de la conjuntura de cultius de la Comunitat 

Valenciana: 41,7 %. 

 

La disminució sobre els informes previstos s’ha degut a la insuficiència de recursos 

humans. 

 

Indicador 9. Publicació web d’estadístiques trimestrals del Butlletí d’Informació Agrària: 75 %. 

 

No s’ha assolit l’objectiu pel retard en la publicació del tercer trimestre de 2019. 

 

 

Programa 714.20 “Ordenació i millora de la producció agrària”  

 

Execució: 111,61 %  

 

PROGRAMA 71420 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA 

PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Potenciar estructures productives competitives. Afavorir la 
incorporació d'agricultores i agricultors que revitalitzen 
l'agricultura de la Comunitat Valenciana, donant suport a les 
seues iniciatives de millora, i els projectes consolidació de les 
explotacions i de millora de la seua viabilitat econòmica. 

87,25 

OBJECTIU 1.3 
Facilitar a les dones l'accés a la titularitat de les explotacions 
agràries. 

120,00 

OBJECTIU 2.1 
Reconversió de cultius per a incrementar la productivitat i 
competitivitat 

115,11 

OBJECTIU 2.3 
Incrementar l'assegurament de les produccions agràries com a 
mesura per a l'estabilització de rendes. 

90,70 

OBJECTIU 4.1 

Facilitar a les agricultores i els agricultors l'accés a serveis 
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. 

145,00 

 

 

Objectiu 1.1 Potenciar estructures productives competitives. Afavorir la incorporació 

d’agricultors que revitalitzen l’agricultura de la Comunitat Valenciana donant suport a les seues 
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iniciatives de millora i els projectes de consolidació de les explotacions i de millora de la seua 

viabilitat econòmica. 

 

Indicador 1. Plans de millora en explotacions agràries aprovats. % execució: 87,25 

 

El Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, amb 

la seua operació 4.1.1, dona suport a la realització d’inversions per a la modernització 

d’explotacions sota la titularitat d’agricultors professionals. Aquesta mesura contribueix a la 

millora de la viabilitat i competitivitat de les explotacions agràries i la promoció de tecnologies 

agrícoles innovadores, posant l’accent principalment en el fet de millorar els resultats 

econòmics de les explotacions i facilitar la reestructuració i modernització d’aquestes, a fi 

d’incrementar la seua participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació de la 

seua producció. 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat el nombre d’expedients d’ajudes aprovats en 

l’última convocatòria d’aquestes ajudes i que han executat i justificat en l’exercici 2019 la 

realització d’inversions per a la modernització d’explotacions agràries. 

 

 

Objectiu 1.3 Facilitar a les dones l’accés a la titularitat de les explotacions agràries. 

 

Indicador 1. Aconseguir que un percentatge mínim de persones beneficiàries de les ajudes a 

la incorporació de joves siguen dones. % execució: 120 

 

El Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, en la 

seua operació 6.1.1, preveu les ajudes a la instal·lació de joves agricultors en explotacions 

agràries viables, sostenibles i competitives. Aquesta mesura també té com a objectiu el 

rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions. 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat quin percentatge d’expedients d’ajudes 

destinats a la instal·lació de joves agricultors en explotacions agràries correspon a dones, del 

total d’aprovats. El valor ha superat el percentatge previst. 

 

 

Objectiu 2.1 Reconversió de cultius per a incrementar la productivitat i competitivitat.  

 

Indicador 1. Superfície de vinya acollida a plans de reestructuració. % execució: 115,11 

 

Si durant els anys 2014 a 2018 es van gestionar les ajudes de reestructuració i 

reconversió de vinya corresponents al PASVE 2014-2018, l’any 2019 hi ha hagut la primera 

convocatòria d’ajudes del nou PASVE 2019-2023. 
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Aquest indicador valora el nombre d’hectàrees de vinya que han sigut aprovades en 

l’última convocatòria per a la concessió d’ajudes per a la reestructuració o reconversió de 

vinya, que ha superat lleugerament el nombre d’hectàrees previst. 

 

 

Objectiu 2.3 Incrementar l’assegurament de les produccions agràries com a mesura per a 

l’estabilització de rendes. 

 

Indicador 1. Impuls a la contractació de l’assegurança agrària. % execució: 90,70 

 

El suport a la subscripció de les assegurances agràries ha sigut una prioritat per a la 

Conselleria d’Agricultura com a mitjà de garantir les rendes agràries de les explotacions davant 

dels esdeveniments climatològics. 

 

Aquest indicador valora el nombre de pòlisses subscrites, que s’ha anat incrementant 

cada any a la Comunitat Valenciana. Així, en els exercicis 2018 i 2019 es va exhaurir totalment 

el pressupost disponible per a donar suport a la contractació de les assegurances agràries. 

 

 

Objectiu 4.1 Facilitar a les agricultores i els agricultors l’accés a serveis 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. 

 

Indicador 1. Nombre d’activitats de participació i foment de l’associacionisme (celebració de 

conferències). % execució: 145 

 

En el marc de les ajudes concedides a les organitzacions professionals agràries, aquest 

indicador valora el nombre d’activitats que han organitzat per a fomentar l’associacionisme en 

el sector agrari de la Comunitat Valenciana. Atés l’interés de les organitzacions, finalment el 

nombre d’activitats dutes a terme ha sigut una mica superior al que es preveia. 

 

 

Programa 714.80 “Agricultura i ramaderia” 

 

Execució: 108,24 % 

 

PROGRAMA 71480 AGRICULTURA I RAMADERIA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Garantir la sanitat animal a través de l'execució dels programes 
vigilància, control i erradicació de malalties i de la col·laboració 
amb les Agrupacions de Defensa Sanitària i xarxes de vigilància 

epidemiològica. 

69,67 
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PROGRAMA 71480 AGRICULTURA I RAMADERIA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Millorar les condicions de benestar animal en totes les 
instal·lacions i mitjans de transport que els alberguen, inclosos 
els animals de companyia i d'experimentació. 

350,58 

OBJECTIU 4.2 
Afavorir la formació dels treballadors/es del sector ramader en 
els camps de la producció, sanitat i benestar animal. 

57,40 

OBJECTIU 5.1 Previndre i controlar les plagues i malalties dels cultius. 120,01 

OBJECTIU 5.2 
Potenciar l'ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el 
control de plagues. 

105,33 

OBJECTIU 6.2 
Promoure la implantació de sistemes de producció agrícola 
sostenible. 

125,25 

OBJECTIU 6.3 
Reduir els riscos associats a la utilització de productes 
fitosanitaris. 

103,54 

OBJECTIU 7.1 
Garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, 
ramaders i de la pesca. 

66,30 

OBJECTIU 8.1 
Aconseguir que els aliments que es comercialitzen responguen 
a les característiques etiquetades. 

78,71 

OBJECTIU 9.1 
Aconseguir que els fertilitzants que es comercialitzen 
responguen a les característiques etiquetades. 

48,89 

OBJECTIU 10.1 Fomentar l'autocontrol en la indústria agroalimentària. 65,00 

 

 

L'anàlisi se centra en aquells indicadors que estan per davall o que han aconseguit un 

valor per damunt del que es preveu.  

 

 

Objectiu 1.1 Garantir la sanitat animal per mitjà de l’execució dels programes de vigilància, 

control i erradicació de malalties i de la col·laboració amb les agrupacions de defensa sanitària 

i xarxes de vigilància epidemiològica. 

 

Indicador 1. Elaboració d’analítiques contra malalties que cal erradicar. 

 

La qualificació sanitària de la Comunitat Valenciana com a oficialment indemne de 

brucel·losi ovina i caprina ha comportat una disminució dràstica en el nombre de mostres que 

s’analitzen. També ha contribuït la qualificació sanitària d’oficialment indemne de brucel·losi 

en el bestiar boví. Per això s’han reduït els mostratges en les granges, ja que la legislació 

redueix el nombre de mostres que cal prendre quan s’obté la qualificació. 
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Objectiu 1.2 Millorar les condicions de benestar animal en totes les instal·lacions i mitjans de 

transport que els alberguen, incloent-hi els animals de companyia i d’experimentació. 

 

Indicador 1. Ajudes per a millorar el benestar animal.  

 

Hi ha hagut més sol·licituds de les que inicialment s’havia previst. El motiu és que cada 

dia la societat valenciana és més sensible al benestar dels animals i que molts ajuntaments, 

davant de l’esborrany d’avantprojecte de llei que està preparant la Conselleria, estan apostant 

pel sacrifici zero, i això obliga a ampliar i adaptar els centres de recollida d’animals abandonats, 

que necessiten millorar les instal·lacions per a potenciar les adopcions.  

 

Indicador 2. El control del compliment de la legislació de benestar animal en explotacions. 

 

S'ha realitzat més inspeccions a causa de l'escuament (tall de cues en porquets).  

 

Indicador 3. El control del compliment de la legislació de benestar animal en mitjans de 

transport. 

 

S’ha incrementat el nombre d’inspeccions a causa dels enviaments de TRACES de 

gossos abandonats als països del nord d’Europa. 

 

Indicador 4. Incompliments detectats en matèria de benestar animal. 

 

S’han superat les previsions atés que, en fer-se més inspeccions, s’han detectat més 

incompliments. 

 

 

Objectiu 4.2 Afavorir la formació dels treballadors/es del sector ramader en els camps de la 

producció, sanitat i benestar animal. 

 

Indicador 1. Formació en matèria de benestar en les explotacions ramaderes. Indicador 2. 

Formació en matèria de benestar en el transport. 

 

 No s’han assolit els objectius per insuficiència de personal enfront de l'existent càrrega 

de treball. 

 

Indicador 3. Assistència als cursos de benestar animal en les explotacions ramaderes.  

 

A conseqüència de no haver-se assolit les previsions dels dos indicadors anteriors, 

l’execució d’aquest indicador ha estat també per davall dels resultats previstos inicialment.  

 

Indicador 4. Assistència als cursos de benestar animal en el transport. 
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La baixa execució de l’indicador respon a la mateixa causa que l’indicador 3.  

 

 

Objectiu 5.1 Previndre i controlar les plagues i malalties dels cultius. 

  

Indicador 4. Avisos, butlletins i recomanacions emeses.   

 

 S’ha executat per damunt de les previsions. Aquesta activitat té una gran importància 

pel fet que de manera contínua es llancen avisos de tractaments fitosanitaris, per tal de 

potenciar la lluita biològica i sensibilitzar els agricultors amb el problema que presenta la Xylella 

fastidiosa.  

 

 

Objectiu 5.2 Potenciar l’ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el control de plagues. 

 

Indicador 2. Superfície coberta per parament massiu (olivera, fruiteres, palmeres). 

 

Davant l’amenaça de la Xylella s’han incrementat els punts de control per tota la 

Comunitat, i per tant l’execució s’ha elevat per damunt de les previsions. 

 

 

Objectiu 6.2 Promoure la implantació de sistemes de producció agrícola sostenible.  

 

Indicador 1. Productors acollits a producció integrada.  

 

L’execució baixa es deu al fet que molts agricultors han passat a produir agricultura 

ecològica.  

 

Indicador 2. Superfície acollida a producció integrada. 

 

En donar-se’n de baixa els agricultors, es redueix proporcionalment la superfície.  

 

Indicador 3. ATRIA reconegudes. 

 

A causa dels problemes de sanitat vegetal, especialment de la Xylella, els agricultors 

prenen consciència que els problemes són de població i requereixen accions conjuntes. Això 

ha portat a una execució de l’indicador molt per damunt del que es preveia. 
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Objectiu 6.3 Reduir els riscos associats a la utilització de productes fitosanitaris.   

 

Indicador 1. Estacions d’inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.  

 

Es tracta d’una obligació, de manera que cooperatives, sindicats i empreses particulars 

s’han bolcat en el tema de la inspecció i han portat a l’alça l’execució de l’indicador.  

 

 

Objectiu 7.1 Garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, ramaders i de la pesca. 

 

Indicador 1. Inspeccions del control de la higiene en la pesca extractiva, la pesca de marisc i 

el cultiu de bivalves. Indicador 3. Inspeccions de les condicions higièniques de la producció 

primària en explotacions ramaderes. Indicador 4. Inspeccions de control de l’alimentació 

animal. Establiments i mostres de pinso. 

 

No s’han pogut executar íntegrament per falta de recursos humans. 

 

Indicador 5. Establiments SANDACH controlats i vigilància del moviment de productes i entrada 

en la cadena alimentària. 

 

L’execució superior a la prevista es deu al fet que s’han detectat no conformitats i s’ha 

incrementat la pressió inspectora. 

 

Indicador 6. Inspecció documental sobre condicions higièniques i ús de productes fitosanitaris. 

 

Indicador 7. Inspecció explotacions in situ sobre condicions higièniques i ús de productes 

fitosanitaris. Indicador 8. Controls a empreses de tractaments. Indicador 9. Inspeccions de 

fabricants de productes fitosanitaris. Indicador 10. Inspeccions a empreses 

subministradores/comercialitzadores de productes fitosanitaris.  

 

No s’han pogut executar íntegrament per falta de recursos humans. 

 

 

Objectiu 8.1 Aconseguir que els aliments que es comercialitzen responguen a les 

característiques etiquetades. 

 

Indicador 1. Controls oficials de derivats carnis.  

 

No s’ha pogut executar íntegrament per falta de recursos humans.  

 

Indicador 2. Controls oficials derivats de la pesca.  

 

No s’ha pogut executar per falta de personal.  
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Indicador 5. Controls oficials de greixos comestibles (greixos untables).  

 

No s’ha pogut executar per falta de personal.  

 

Indicador 7. Controls oficials de lleguminoses (llegums secs). 

 

No s’ha pogut executar íntegrament per falta de recursos humans.  

 

Indicador 9. Controls oficials de farines i derivats 

 

No s’ha pogut executar íntegrament per falta de recursos humans.  

 

Indicadors 10. Controls oficials de derivats d’hortalisses i verdures (verdures i hortalisses 

dessecades deshidratades).  

 

No s’ha pogut executar totalment per insuficiència de recursos humans. 

 

Indicador 19. Controls oficials en carn de boví.  

 

Igual que en els apartats anteriors, no s’ha pogut executar per falta de recursos 

humans.  

 

Indicador 20. Controls oficials d’ous.  

 

No s’ha pogut executar per falta de recursos humans. 

 

 

Objectiu 9.1 Aconseguir que els fertilitzants que es comercialitzen responguen a les 

característiques etiquetades. 

 

Indicador 1. Controls oficials d’agents fabricadors. 

 

No s’ha pogut executar íntegrament per falta de recursos humans. 

 

Indicador 2. Controls oficials d’agents comercialitzadors. 

 

No s’ha pogut executar per falta de recursos humans. 

 

 

Objectiu 10.1 Fomentar l’autocontrol en la indústria agroalimentària. 

 

Indicador 2. Supervisió de sistemes d’autocontrol d’agents comercialitzadors en fertilització. 



324 

 

 

No s’ha pogut executar íntegrament per falta de recursos humans. 

 

 

Programa 714.50 “Política agrària comuna i competitivitat”  

 

Execució 107,01 % 

 

PROGRAMA 71450 POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA I 

COMPETITIVITAT  
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Garantir l'aplicació de la PAC en la C. Valenciana i aprofitar les 
possibilitats de les polítiques comunitàries. La C. Valenciana ha 
de convertir-se en un actor present en les taules de debat 
comunitari, i participar dels grups de treball de disseny de la PAC; 
per a això és necessari incrementar la seua capacitat d'estudi de 
les polítiques agràries i millorar els seus equips de gestió, a través 
dels quals s'acumula el coneixement, i l'anàlisi de les oportunitats 
i de les amenaces. La digitalització del medi rural és una realitat 
en progressió. Resulta imprescindible elevar el sostre tecnològic 
que, ara com ara, limita l'abast i els efectes que caldria esperar 
de la Política UE més potent (la PAC). 

97,70 

OBJECTIU 2.1 
Aplicació de la nova PAC, inclòs el PDR 2014-2020, amb un 
impacte mediambiental positiu. Aconseguir que l'activitat agrària 
siga una estratègia eficaç en la mitigació del canvi climàtic 

120,20 

OBJECTIU 3.1 

La PAC-2015 i el PDR 2014-2020 han d'interpretar-se com a eines 
útils per a les explotacions, malgrat les febleses estructurals que 
tradicionalment suporten. La PAC ha de servir les necessitats de 
manteniment i millora de les explotacions,  aprofitant els avanços 
en noves tecnologies i mètodes de gestió empresarial i de 
producció. Novament, les tècniques de tractaments d'imatges es 
revelen com un desafiament per a la capacitat d'acció de 
l'administració agrària de la C. Valenciana, no tant per als equips 
d'investigació que exerceixen la seua labor en universitats i altres 
organismes, amb els quals han de buscar-se aliances. 

97,27 

OBJECTIU 4.1 

Increment del valor afegit en les produccions agràries i de 
l'alimentació. La consecució d'una indústria agroalimentària millor 
dimensionada, competitiva i compromesa amb valors socials i 

mediambientals. Millora de la qualitat de les seues produccions i 
impuls de la innovació i investigació. 

112,86 

 

En general, el comportament dels indicadors ha sigut el que es preveia, però afectats 

per algunes circumstàncies de campanya. 

 

 

Objectiu 2.1 Aplicació de la nova PAC, incloent-hi el PDR 2014-2020, amb un impacte 

mediambiental positiu. Aconseguir que l’activitat agrària siga una estratègia eficaç en la 

mitigació del canvi climàtic. 

 

Indicador 2. Superfície que manté compromisos d’agricultura ecològica (PDR 2014-2020). 
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L’execució d’aquest indicador ha superat les previsions a causa del suport institucional 

d’aquesta pràctica agrícola, que ha permés auxiliar més superfícies de les que inicialment 

estaven programades. 

 

 

Objectiu 3.1 La política agrícola comuna (PAC 2015) i el Pla de desenvolupament rural (PDR 

2014-2020) com a eines útils per a les explotacions, malgrat les febleses estructurals que 

tradicionalment paeixen.  

 

Indicador 1. Controls fets per mètodes no clàssics (teledetecció, fotointerpretació, etc.). 

 

Cal remarcar que el nombre de controls s’ha aproximat a les expectatives. 

 

 

Objectiu 4.1 Increment del valor afegit en les produccions agràries i de l’alimentació. La 

consecució d’una indústria agroalimentària més ben dimensionada, competitiva i compromesa 

amb valors socials i mediambientals. Millora de la qualitat de les seues produccions i impuls 

de la innovació i investigació.  

 

Indicador 1. Impacte de la indústria agroalimentària del PDR 2014-2020. Projectes d’inversió 

auxiliats amb la mesura 4.2.1 

 

Aquest indicador s’ha executat per davall de les previsions a causa del retard en la 

resolució de la convocatòria 2019 de la mesura 4.2.1 del PDR-CV 2014-2020. Els concursos 

de trasllats de personal han afectat greument el rendiment dels equips gestors. 

 

Indicador 2. Operacions de gestió de crisis tramitades per OPFH mitjançant comunicació 

telemàtica. 

 

S’ha executat per damunt del que es preveia. La crisi del sector citrícola ha afectat 

l’evolució d’aquest indicador, i s’ha excedit el nombre d’operacions esperades. Els mecanismes 

de retirades de productes de les OPFH han actuat amb intensitat. 

 

Programa 531.10 “Estructures agràries”  

 

Execució: 105,41 % 

 

PROGRAMA 53110 ESTRUCTURES AGRÀRIES  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Augmentar la renda dels agricultors/es i habitants del medi rural 
i millorar-ne la qualitat de vida, mitjançant el desenvolupament 

177,14 
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PROGRAMA 53110 ESTRUCTURES AGRÀRIES  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 
de les estructures agràries i de les infraestructures rurals, així 
com el foment del patrimoni natural. 

OBJECTIU 2.1 
Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a fer-
les més rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions 
integradores. 

133,33 

OBJECTIU 3.1 
Concentració parcel·lària en zones delimitades, per a 
modernitzar-ne l’estructura agrària. 

200,00 

OBJECTIU 4.1 
Estalvi i racionalització en la gestió i aprofitament dels recursos 
hídrics. 

90,00 

OBJECTIU 5.1 
Optimització en l'ús i gestió dels recursos hídrics disponibles per 
al reg. 

32,00 

OBJECTIU 6.1 
Modernització de regadius mitjançant la racionalització i l'estalvi 
de recursos hídrics, així com l'optimització de l'eficiència hídrica i 
energètica de les inversions executades. 

0,00 

 

 

Objectiu 1.1 Augmentar la renda dels agricultors i habitants del medi rural i millorar la seua 

qualitat de vida, mitjançant el desenvolupament de les estructures agràries i les 

infraestructures rurals, així com el foment del patrimoni natural. 

 

Indicador 1. Condicionament de camins rurals. % execució: 114 % 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat el nombre d’expedients relatius a les obres 

en camins rurals i altres infraestructures agràries. 

 

Es tenia previst dur a terme set actuacions. S’han subscrit dos contractes menors, 

s’han adjudicat dos expedients més, iniciats en l’exercici anterior, i quatre actuacions més a 

través de mitjans propis, la qual cosa ha permés agilitar la tramitació. 

 

Indicador 2. Actuacions realitzades en millora d’infraestructures agràries. % execució: 240 % 

 

Per mitjà d’aquest indicador, s’ha valorat el nombre d’expedients relatius a les 

concessions de subvencions de la línia de millora infraestructures agràries als ajuntaments, 

per a adequació de camins rurals. El valor unitari de les sol·licituds presentades ha permés 

elevar substancialment el nombre d’expedients aprovats. 

 

 

Objectiu 2.1. Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a fer-les més 

rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions integradores. 

 

Indicador 1. Foment de les actuacions integradores dirigides a les cooperatives de la Comunitat 

Valenciana. % execució: 133 % 

 



327 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat el nombre d’expedients de les entitats 

integradores resultants, que s’han destinat a fomentar la fusió i la integració de les 

cooperatives, perquè s’adeqüen més bé a la conjuntura del comerç actual. 

 

S’han considerat quatre expedients d’integració cooperativa: una fusió de 

cooperatives, una cooperativa de segon grau i dues societats limitades. 

 

 

Objectiu 3.1 Concentració parcel·lària en zones delimitades per a modernitzar-ne l’estructura 

agrària. 

 

Indicador 1. Estudi, preparació, inici o execució de projectes de concentració parcel·lària. % 

execució: 200 % 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’han valorat el nombre d’expedients relatius a les 

contractacions que estiguen en període d’execució, d’elaboració de bases provisionals, 

definitives, projecte de concentració o acord. 

 

 

Objectiu 4.1 Estalvi i racionalització en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics. 

 

Indicador 1. Execució d’obres per a la modernització del regadiu valencià. % execució: 90 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat el nombre d’expedients d’execució d’obres 

per a continuar amb la modernització del regadiu valencià, en un context de dèficit d’aigua en 

moltes zones de la Comunitat Valenciana,  fent inversions en el marc de la Llei 5/2019, 

d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana. El nombre d’actuacions en execució ha estat 

prop del que es preveia. 

 

 

Objectiu 5.1 Optimització en l’ús i gestió dels recursos hídrics disponibles per al reg. 

 

Indicador 1. Foment de la utilització racional de l’aigua en regadius. % execució: 32 

 

En aquest objectiu es pretén optimitzar l’ús de l’aigua per a reg mitjançant la subvenció 

a les comunitats de regants per tal d’executar inversions que milloren i adeqüen les xarxes de 

reg a fi d’aconseguir un estalvi de l’aigua, executar obres que afavorisquen la captació i 

distribució d’aigua en les zones més necessitades hídricament per a incrementar la superfície 

de reg localitzat, millorar la gestió del reg i completar la modernització dels regadius a la 

Comunitat Valenciana. 

 

Aquest indicador mesura el nombre d’inversions aprovades en cada convocatòria 

anual. El percentatge d’execució de l’indicador ha sigut inferior pel fet que algunes de les 
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sol·licituds seleccionades inicialment han desistit i, a més, les sol·licituds que han sigut 

seleccionades tenien una inversió auxiliable molt alta, cosa que ha conduït al fet que el 

pressupost s’haja esgotat amb un nombre d’expedients molt inferior al de les convocatòries 

d’exercicis anteriors. 

 

 

Objectiu 6.1 Modernització de regadius mitjançant la racionalització i l’estalvi de recursos 

hídrics, així com l’optimització de l’eficiència hídrica i energètica de les inversions executades. 

 

Indicador 1. Execució d’obres de regadius en el marc del PDR 2014-2020. % execució: 100 

 

El PDR de la Comunitat Valenciana, en la mesura 4.3.1, preveu seleccionar les 

inversions de les comunitats de regants que consoliden i milloren els regadius preexistents de 

manera que s’incrementen la disponibilitat del recurs i l’eficàcia de l’aprofitament, la plena 

compatibilitat amb el medi ambient i dels altres recursos naturals i la conservació i el bon estat 

ecològic dels recursos hídrics actuant en zones homogènies de producció ecològica, executant 

projectes d’instal·lacions que augmenten l’eficiència energètica i que prosseguisquen amb la 

transformació de reg tradicional a reg localitzat, i, en general, fomentant les inversions que 

generen un estalvi del recurs aigua. 

 

L’indicador valora el nombre d’obres de regadius en execució i, a causa de l’aprovació 

de la nova llei de contractes del sector públic, ha sigut necessari adaptar tots els tràmits 

administratius i la documentació a les novetats de la llei, per la qual cosa hi ha hagut un retard 

en la tramitació dels expedients de contractació pública d’aquestes obres de regadius; això, 

unit al retard que hi ha hagut en l’obtenció dels informes favorables dels projectes en l’Oficina 

de Supervisió de Projectes, ha impedit que aquestes obres s’hagen pogut executar l’any 2019. 

Està previst que s’inicie l’execució d’aquestes obres el 2020. 

 

 

Programa 714.10 “Ordenació i millora de la producció pesquera”  

 

Execució: 102,44 % 

 

PROGRAMA 71410 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA 

PRODUCCIÓ PESQUERA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Impulsar la gestió del Programa Operatiu de Pesca i del Pla 
Estratègic d'Aqüicultura, incrementant la nostra capacitat de 
producció, competitivitat, qualitat, innovació, imatge i promoció 
dels recursos pesquers i de l'aqüicultura de la nostra Comunitat, 
partint de l'avaluació diagnòstica del sector en la seua dimensió 
biològica, econòmica i social, i respectant els principis de la PPC. 
Modernització de la flota, millorant les seues condicions de 

seguretat i higiene a bord, eficiència energètica i respecte al medi 
ambient. 

119,27 
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PROGRAMA 71410 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA 

PRODUCCIÓ PESQUERA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Modernització de les infraestructures portuàries, adaptant-les a 

les noves exigències relacionades amb els descarts, 
comercialització, eficiència energètica i gestió de residus. 

200,00 

OBJECTIU 2.1 

Fomentar el desenvolupament d'Organitzacions de Productors 
Pesquers, que racionalitzen la producció, adaptant-la a les 
necessitats reals del mercat, i incrementen el valor afegit de les 
nostres captures mitjançant l'elaboració de plans de 
comercialització i de producció. 

0,00 

OBJECTIU 2.2 

Estimular activitats de diversificació de l'activitat pesquera o 
aqüícola, desenvolupades per professionals d'aquests sectors, 
amb la finalitat d'aconseguir ingressos complementaris de la seua 
activitat principal. 

80,00 

OBJECTIU 2.3 
Dotar el nostre sector comercialitzador i transformador dels 
productes pesquers d'una línia d'ajudes que satisfaça la seua 
adequació a les canviants situacions del mercat. 

40,00 

OBJECTIU 3.1 

Millorar la consideració del pescador professional i la formació 
marítim-pesquera, mitjançant la formació del professorat, de 
l'alumnat i l'adequació als nous ensenyaments. Adaptació de 
l’IPMPM perquè siga capaç de satisfer les necessitats del nostre 
sector pesquer i aqüícola. 

97,07 

OBJECTIU 3.2 
Promoció de l'activitat dels Grups d'Acció Local Pesquers, amb 
l'objectiu d'incrementar la promoció social d'aquests col·lectius, 
preservar-ne el llegat cultural i millorar-ne la qualitat de vida. 

125,00 

OBJECTIU 4.1 

Fomentar un Pla de Conservació i Recuperació dels Caladors, 
mitjançant paralitzacions temporals de la flota pesquera, de 
forma consensuada amb el sector, inversions en infraestructures 
de conservació, l'establiment de zones de veda temporal o 
permanent, d'acord amb el sector pesquer i els informes científics 
pertinents. 

32,66 

OBJECTIU 4.2 

Gestió sostenible dels recursos pesquers, mitjançant la implicació 
directa de les confraries de pescadors, professionals, científics, 
ajuntaments, majoristes i detallistes de peix, associacions de 
consumidors/es i altres agents socials i institucionals relacionats 
amb la pesca, amb la finalitat de preservar-ne la conservació, i 
conscienciar aquesta població en el respecte al mitjà sobre el qual 
desenvolupen la seua activitat. 

228,00 

 

 

Una vegada finalitzat l’exercici 2019 i vist el compliment dels objectius previstos en el 

pressupost, els fets més rellevants que han motivat aquesta execució han sigut els següents: 

 

• Quant a les actuacions incloses en l’objectiu 3.2 (Promoció de l’activitat dels 

grups d’acció local pesquers, amb l’objectiu d’incrementar la promoció social d’aquests 

col·lectius, preservar el seu llegat cultural i millorar la seua qualitat de vida), cal assenyalar 

que la denominació de l’indicador 1 hauria d’haver sigut (Iniciatives auxiliades). 

 

• I, finalment, l’actuació que recull l’objectiu 4.1 (Pla de conservació de 

caladors), l’indicador 1 (embarcacions afectades per parades temporals) hauria de fer 

referència al nombre d’embarcacions i de tripulants. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 

100 %. 

 

 

Programa 442.50 “Canvi climàtic i qualitat ambiental” 

 

Execució: 92,87 % 

 

PROGRAMA 44250 CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT 

AMBIENTAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Previndre la producció de residus i, en el seu cas, potenciar la 
recollida selectiva i la valorització. 

105,19 

OBJECTIU 1.2 
Garantir la correcta gestió dels residus mitjançant la implantació 
de les infraestructures previstes en els plans zonals i altres 
sistemes de planejament. 

93,10 

OBJECTIU 2.1 
Millorar l'entorn ambiental i paisatgístic restaurant els espais 
degradats 

59,15 

OBJECTIU 3.1 
Previndre i corregir la contaminació atmosfèrica causada per les 
emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en abocadors. 

98,01 

OBJECTIU 4.1 Facilitar la gestió administrativa als operadors econòmics. 194,44 

OBJECTIU 5.1 
Previndre, estudiar, controlar, vigilar i corregir la contaminació 
acústica. 

100,00 

OBJECTIU 6.1 
Fomentar tecnologies netes i sistemes de gestió que milloren la 
relació entre l'activitat industrial i el medi ambient. 

67,50 

OBJECTIU 6.2 Fomentar el control integrat de la contaminació 22,03 

OBJECTIU 7.1 Actuacions en matèria de control de les emissions atmosfèriques 100,00 

OBJECTIU 8.1 
Aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte 
d'hivernacle a la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 8.2 
Seguiment del desenvolupament de l'Estratègia valenciana 
davant el canvi climàtic. 

80,00 

OBJECTIU 9.1 
Vigilància i control de la qualitat de l'aire de la Comunitat 
Valenciana 

94,99 

 

 

Objectiu 5.1 Previndre, estudiar, controlar, vigilar i corregir la contaminació acústica. 

 

Tots els indicadors (expedients analitzats, consultes ateses o informes valorats sobre 

els presentats) han registrat un grau d’execució del 100 %. Això mostra una gran eficàcia en 

la gestió de les tasques reglades amb els recursos humans disponibles. Per al futur caldria dur 
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a terme les recomanacions del Síndic de Greuges en matèria de contaminació acústica, que 

implicaria disposar d’una unitat específica d’acústica, adaptar la normativa autonòmica a la 

normativa estatal i elaborar el Pla acústic d’acció autonòmica; a això caldria adjuntar els 

mitjans necessaris. 

 

 

Objectiu 6.1 Fomentar tecnologies netes i sistemes de gestió que milloren la relació entre 

l’activitat industrial i el medi ambient. 

 

Ací s’inclou la resolució d’expedients de concessió d’etiqueta ecològica, la inscripció 

d’organitzacions en el Registre EMAS, els certificats de convalidació mediambiental i el 

manteniment del Registre d’entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Dels resultats, cal assenyalar la baixa execució (22 %) d’expedients de concessió de 

l’etiqueta ecològica europea, que es deu a l’augment de sol·licituds de llicències de tota mena 

i al final de la vigència de les llicències de detergents i netejadors que havien de sol·licitar la 

renovació abans de la fi de 2018, la qual cosa ha generat una acumulació d’expedients 

impossible de resoldre amb els recursos de què es disposa. D’altra banda, els canvis en els 

criteris pels quals es concedeix l’etiqueta ecològica han augmentat la dificultat en la tramitació 

d’expedients, de manera que ha sigut necessari demanar l’esmena d’errors a les empreses en 

el 99 % dels casos, la qual cosa ha suposat amplis retards en la resolució d’aquests. 

 

 

Objectiu 7.1 Actuacions en matèria de control de les emissions atmosfèriques 

 

La resolució dels expedients es fa en un temps raonable. S’han resolt totes les 

sol·licituds presentades i s’han valorat tots els plans de gestió de dissolvents, si bé en aquesta 

matèria està pendent el desplegament normatiu del Decret 228/2018, publicat a finals de 

2018, amb el desplegament d’instruccions tècniques per a diferents sectors industrials que 

reclamen els afectats i les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental. 

 

 

Objectiu 8.1 Aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle a 

la Comunitat Valenciana. 

 

L’execució és completa, reflex de la bona gestió duta a terme. El nombre 

d’instal·lacions subjectes al règim de comerç en la Comunitat Valenciana és el més alt 

d’Espanya amb la ràtio més baixa d’instal·lacions / personal assignat. 
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Objectiu 8.2 Seguiment del desenvolupament de l’Estratègia valenciana davant el canvi 

climàtic. 

 

S’ha establit el sistema de seguiment i l’aplicació informàtica i s’han sol·licitat dades a 

tots els organismes que participen en l’Estratègia amb mesures, amb resposta desigual. 

Actualment, ha passat a ser competència de la Direcció General de Canvi Climàtic.  

 

 

Objectiu 9.1 Vigilància i control de la qualitat de l’aire de la Comunitat Valenciana. 

 

Els resultats indiquen percentatges alts de dades vàlides en relació a dades esperades 

d’acord el nombre d’equips de mesurament i el fet que s’han tractat més de 33 milions de 

dades en un any. Per a 2020 s’està desenvolupant una aplicació informàtica per la DGTIC, que 

permetrà aconseguir millores importants en el seguiment de dades. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

 

 

Programa 512.10 “Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i 

depuració d’aigües”  

 

Execució: 23,33 %  

 

PROGRAMA 51210 GESTIÓ I INFRAESTRUCTURES DE 

RECURSOS HIDRÀULICS, SANEJAMENT I DEPURACIÓ 

D'AIGÜES 

 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Garantir el ple proveïment d'aigua potable en quantitat i qualitat 

a totes les poblacions de la Comunitat Valenciana. 
20,00 

OBJECTIU 3.1 
Disminuir el risc d'inundacions en les poblacions de la Comunitat 
Valenciana. 

50,00 

OBJECTIU 4.1 
Contribuir a la construcció i millora d'infraestructures 
hidràuliques promogudes per entitats locals. 

0,00 

 

 

 

Objectiu 2.1. Garantir el ple proveïment d’aigua potable en quantitat i qualitat a totes les 

poblacions de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1.  Fer estudis que conduïsquen a la millora de la qualitat de les aigües, així com 

procedir a la vigilància i control d’aquestes.  
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Els principals estudis que s’han fet han sigut els següents:  

 

• Execució d’un depòsit de 1.000 m3 per a millorar la regulació de volums i 

pressions en el proveïment d’aigua potable a Atzeneta del Maestrat (Castelló). Pressupost de 

394.000 euros. Obra executada. Indicador al 100 %. 

 

• Optimització de les xarxes de proveïment de diversos municipis de la 

Comunitat Valenciana (Corbera, Llaurí, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Montixelvo, 

Aielo de Rugat, Benafigos, Cervera del Maestre, Cocentaina i Alzira) amb la finalitat 

d’augmentar l’eficàcia i eficiència d’aquestes xarxes. Pressupost de 580.000 euros. S’han 

redactat les bases. L’expedient està en tramitació (Servei de Contractació). L’execució 

aproximada de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

• Projecte de sondeig d’investigació per a substituir el subministrament d’aigua 

potable actual a Soneja i Sot de Ferrer (Castelló), perquè té excés de sulfats. L’obra estimada 

és de 280.000 euros. L’expedient està en tramitació. L’execució aproximada de l’indicador 

podria ser del 10 %. 

 

 

• Concurs de proveïment de diversos municipis de la comarca de la Ribera Alta 

(València) amb problemes de nitrats, que es proveiran des de la potabilitzadora d’Alzira. El 

projecte es coneix com a Ribera IV. L’expedient de redacció de projectes està en tramitació. 

L’execució aproximada de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

• Substitució de 925 m de canonada de fibrociment per a proveïment d’aigua 

potable per una altra de fosa a Callosa d’en Sarrià (Alacant), tram Margeve-Onaer, a causa del 

gran nombre de trencaments que ha patit fins hui. Pressupost de 540.000 euros. L’execució 

aproximada de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

 

Objectiu 3.1 Disminuir el risc d’inundacions a les poblacions de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1.  Execució d’obres de canalització en zones urbanes de rambles i barrancs.

  

 

Les principals obres de canalització executades han sigut les següents:  

 

• Canalització del barranc de les Basses a Alzira (València). Pressupost 

1.400.000 euros. Obra executada. Indicador al 100 %. 

 

• Ampliació del col·lector de pluvials en la partida de la Bega, a Silla (València). 

Pressupost 3.900.000 euros. Obra en execució. Indicador al 90 %. 
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• Canalització de barranc a Benlloc (Castelló). Pressupost de 450.000 euros. 

L’expedient de contractació d’obra i direcció d’obra està en tramitació (Servei de Contractació). 

L’execució aproximada de l’indicador podria ser del 10 %. 

 
 

• Canalització i adequació ambiental del llit d’un tram urbà del barranc Teuleria 

a Aín (Castelló). Pressupost 320.000 euros.  L’execució aproximada de l’indicador podria ser 

del 10 %. 

 

Indicador 2. Execució d’obres de canalització d’aigües pluvials en nuclis urbans. 

 

Les principals obres de canalització executades han sigut les següents:  

 

• Construcció del col·lector interceptor de l’avinguda d’Espioca a Silla (València). 

Pressupost d’1.773.000 euros. L’expedient de contractació d’obra i direcció d’obra està en 

tramitació. L’execució aproximada de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

• Millora de la xarxa de pluvials a Almoradí (Alacant). L’execució aproximada de 

l’indicador podria ser del 10 %. 

 

• Construcció de la canyada d’Algorfa a Algorfa (Alacant). L’execució aproximada 

de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

• Execució de xarxa de pluvials que connecta diverses zones dels municipis de 

Catadau i Llombai (València) sense que en l’actualitat hi haja evacuació de pluvials, fins a la 

canalització executada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. L’execució aproximada de 

l’indicador podria ser del 10 %. 

 

Indicador 3. Redaccions de projectes d’obra. 

 

• Millora enfront d’inundacions en el camí de la Mar de Puçol (València). 

Pressupost per a redacció del projecte: 71.000 euros. Projecte redactat. Indicador al 100 %. 

 

• Nou sondeig per a cobrir el dèficit de recursos del sistema de proveïment actual 

a Benassal i Vilafranca (Castelló). Pressupost de l’obra projectada: 950.000 euros. Projecte 

redactat. Indicador al 100 %. 
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Objectiu 4.1 Contribuir a la construcció i millora d’infraestructures hidràuliques promogudes 

per entitats locals. 

 

Indicador 1.  Col·laboració tècnica i financera amb els ajuntaments per a l’execució d’obres 

hidràuliques de competència municipal. 

 

Les principals obres de canalització executades han sigut les següents: 

 

• Projecte d’equipament de sondeig de proveïment i electrificació mitjançant 

panells solars d’energia fotovoltaica a la Mancomunitat d’Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i 

Sellent (València). Pressupost de 390.000 euros. L’expedient de contractació d’obra i direcció 

d’obra està en tramitació. L’execució aproximada de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

• Millora del proveïment comarcal a la subcomarca de Pla de l’Arc (Cabanes, Vall 

d’Alba, Vilafamés i la Polba Tornesa, a Castelló) per a la millora de la gestió de l’aigua potable, 

que consisteix en el mallat de la xarxa de proveïment. Pressupost de 4.400.000 euros. 

L’expedient de contractació d’obra i direcció d’obra està en tramitació. L’execució aproximada 

de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica  mostra que, de mitjana, 

es van assolir els objectius en un 139,46 % respecte del que es preveia. 

 

No obstant això, el grau d’execució dels programes presenta una certa disparitat, a 

causa, principalment, dels programes pressupostaris que presenten percentatges d’execució 

allunyats dels valors previstos bé per excés bé per defecte.   

 

En qualsevol cas, l’execució per programes mostra que el 81,82 % d’aquests finalitzen 

l’exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveia. El percentatge 

restant es reparteix per igual entre un programa que assoleix els objectius entre el 80 % i el 

100 % (9,09%) i altre programa que en situa el valor d’execució per davall del 80 % (9,09 

%).  
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Quant a l’anàlisi per centres gestors, dos situen la seua execució mitjana d’objectius 

molt per damunt dels valors previstos: la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals 

(343,67 %) i la Direcció General de Desenvolupament Rural (304,08 %). En valors inferiors 

però també per damunt del 100 % d’execució hi ha la Direcció General del Medi Natural i 

d’Avaluació Ambiental (121,83 %), la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

(106,93 %), la Sotssecretaria (113,50 %) i la Direcció General de Política Agrícola Comuna 

(107,01 %). Per davall del 100 % però amb valors pròxims hi ha la Direcció General de Qualitat 

i Educació Ambiental (92,87 %), mentre que la Direcció General de l’Aigua registra un 

percentatge d’execució baix (23,33 %), tal com s’observa en el següent gràfic.  
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA DE POLÍTICA 

TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT. EXERCICI 2019. 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Política 

Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2019, 

mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 

107,67% sobre els valors previstos. 

 

No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, variant 

el grau de consecució d’aquests entre el 166,77% del programa 513.10 “Infraestructures 

Públiques” i el 83,15% del programa 432.20 ”Urbanisme”.  

 

Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar 

en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100% o 

superior. En aquest grup es troben els següents programes:  el programa 513.10 

“Infraestructures Públiques” amb una execució del 166,77% i el programa 511.10 “Direcció i 

Serveis Generals” amb una execució del 102,95%;  

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 

80% i el 100%. En aquest grup es troben el programa 514.30 “Ports, Aeroports i Costes” 

amb una execució del 99,08%; el programa 513.30 “Planificació, Transports i Logística” amb 

una execució del 98,46%; el programa   442.70 “Ordenació del Territori i Paisatge” amb una 

execució del 95,60%;   i  el programa 432.20 “Urbanisme” amb una execució del 83,15%.  

  

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80%. Cap 

dels programes de la Conselleria ha tingut una execució inferior al 80%.  

 
 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i 

Mobilitat segons grau d'execució dels indicadors a 31 de desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius en un 100% i per 

damunt del que es preveu. 

 

Programa 511.10 “Direcció i Serveis Generals”  

 

Execució: 102,95%. 

 

PROGRAMA 51110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Garantir l'eficaç compliment de les competències assignades a la 
Conselleria. 

185,55 

OBJECTIU 2.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la Generalitat. 

98,33 

OBJECTIU 2.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 70,91 

OBJECTIU 2.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu, en els textos administratius. 

57,00 

 

 

Objectiu 1.1 Garantir l'eficaç compliment de les competències assignades a la Conselleria. 

 

En general, s'aprecia un alt grau d'execució dels indicadors pressupostaris plantejats 

a 31 de desembre de 2019. 

 

Indicadors d'execució en matèria de RECURSOS HUMANS 

 

Els indicadors de mesurament de resultats en matèria de recursos humans mostren 

que el percentatge d'execució respecte dels valors predeterminats supera el 100% en el cas 
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de les adscripcions provisionals realitzades, els nomenaments de personal funcionari interí i 

els nomenaments per millora d'ocupació.  

 

El percentatge d'execució s'aproxima al 100% en relació amb les jubilacions (97,22%) 

i les peticions de reclassificació i creació de llocs de treball (86,54%). 

 

Les comissions de servei tramitades, que arriben a 61, han suposat un percentatge 

d'execució del 56,48%. Les incidències de permisos i llicències, amb un total de 8.014, 

representen un percentatge del 53,43% respecte al valor predeterminat; finalment, les 

incidències de vacances i altres absències, que sumen 14.381, representen el 61,20% del 

nombre inicialment previst. 

 

Indicadors d'execució en l'àmbit de la GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 

 

Atés el nivell de realització dels indicadors, s'estableixen els següents grups en funció 

del percentatge d'execució aconseguit: 

 

• GRUP 1. Indicadors amb un percentatge superior o igual al 200% d'execució:  

 

Indicador 38. Tramitació d'expedients de pagament d'expropiacions,   

 

S'han incrementat molt al llarg d'aquest any 2019, amb un 290%, pel fet que s'ha 

iniciat un major nombre d'expedients de pagament. 

 

Indicador 46. Tramitació d'altes de béns de caràcter inventariable,  

 

S'ha executat un 280%. 

 

Indicador 48. Tramitació d'expedients de modificació de crèdit/pressupostària, 200%.  

 

S'ha duplicat l'indicador com a conseqüència de la creació de la Vicepresidència Segona 

i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, pel fet que s'han continuat tramitant les 

seues modificacions pressupostàries des de la Conselleria de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat. 

 

Indicador 49. Tramitació incidències tasques de manteniment aplicació corporativa SERPRE, 

270%.  

 

Com en l'indicador anterior, la nova Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 

ha augmentat el nombre d'aquestes incidències a causa de la necessària adaptació de 

l'aplicació SERPRE. 
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• GRUP 2. Indicadors que superen el 100% d'execució sense arribar al 200% del grup 

anterior, són:  

 

Indicador 40. Gestió dels fons de Caixa Fixa. Indicador 41. 

Tramitació econòmica derivada d'execucions de sentències. 

Indicador 45. Gestió de preguntes parlamentàries i sol·licituds de col·laboració en preguntes 

parlamentàries. 

 

Una part d'aquest increment en el % d'execució obeeix a la ja esmentada causa de 

creació de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 

 

• GRUP 3. Indicadors que es troben en un nivell d'execució situat entre el 50 i el 100%: 

 

Indicador 39. Tramitació d'expedients de devolucions de fiances. 

Indicador 43. Tramitació d'expedients de variació de límits (VL). 

Indicador 44. Tramitació d'expedients de variació d'estimació de projectes (VEP). 

Indicador 47. Percentatge d'execució del pressupost en fase K. 

Indicador 50. Gestió i tramitació de propostes de documents comptables. 

 

• GRUP 4. Indicadors que estan per davall del 50%:  

 

Indicador 42. Tramitació d'expedients de modificació de crèdit: capítol I entre articles del 

mateix programa (0%).  

 

Aquestes modificacions de crèdit han passat a realitzar-se pel Servei de Gestió de 

Personal, per raons d'operativitat funcional. 

 

Indicadors d'execució en matèria de SUPERVISIÓ DE PROJECTES I COORDINACIÓ TÈCNICA 

 

L'execució dels indicadors aconseguida a 31 de desembre de 2019 és positiva. Cal 

tindre en compte que el treball del Servei de Supervisió de Projectes i Coordinació Tècnica 

depén quasi exclusivament de l'activitat de les direccions generals de la Conselleria de Política 

Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge 

i Arquitectura Bioclimàtica, que són els òrgans que remeten els projectes, les certificacions 

finals d'obra, les liquidacions, etc. 

 

En els indicadors amb major valor previst inicialment, el 24, nombre de projectes a 

supervisar i 35 informes de supervisió de projectes previstos, enguany no s'han aconseguit 

aqueixos valors inicials, però s'ha realitzat una bona execució, superior al 54% per a l'indicador 

24 i quasi del 64% per a l'indicador 35. Cal tindre en compte que 2019 ha sigut un any de 

canvi de legislatura, i sol influir en la quantitat de projectes gestionats per les diferents 

direccions generals, que sol ser menor. 
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Existeixen altres indicadors, com són el 30, el nombre d'autoritzacions de redacció de 

projectes modificats, 33, nombre de revisions de preus i 34 actuacions a realitzar en edificis 

propis l'execució dels quals ha sigut molt baixa o fins i tot nul·la. En el cas de l'indicador 30 

(autorització de modificats), la legislació vigent en matèria de contractació pública limita 

fortament la realització de modificats dels contractes, per tant, és normal que s'hagen realitzat 

molt poques autoritzacions de redacció de projectes modificats. En el cas de l'indicador 33 

(revisions de preus) convé matisar que les revisions de preus normalment s'analitzen i se 

supervisen amb les certificacions finals d'obra i les liquidacions. Aquest indicador es refereix a 

expedients independents de revisió de preus que rarament es realitzen. Finalment, l'indicador 

34 (actuacions en edificis propis) és un indicador que venia heretat de quan el Servei de 

Supervisió de Projectes era conjunt per a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 

Vertebració del Territori i per a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural, ja que el Servei realitzava actuacions puntuals en edificis de la 

Conselleria d'Agricultura. 

 

Indicadors d'execució en l'àmbit del SERVEI D'ORGANITZACIÓ I TÈCNIQUES DE GESTIÓ 

 

El nivell d'execució dels indicadors del 4 al 12, que són els que quantifiquen els 

objectius del Servei d'Organització i Tècniques de gestió, a 31 de desembre de 2019 es 

considera excessivament alt per dues raons: 

 

1) El valor inicial estimat ha sigut baix en general. 

 

2) Durant l'any 2019 i una part del 2020, aquest servei ha estat treballant tant per a la 

Conselleria de Política Territorial, Obres públiques i Mobilitat, com per a la 

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i alguns 

indicadors com els còmputs del Registre d'Entrada, documents normalitzats 

(formularis), actuacions en la Intranet o en la WEB, s'han disparat.  

 

No obstant això, es considera molt positiva aquesta execució dels indicadors i es 

tractarà d'ajustar en el futur els valors estimats per a fer-los més realistes.  

 

Indicadors en l'àmbit de la Unitat d'Igualtat 

 

La Unitat d'Igualtat ha treballat durant 2019, tant per a la Conselleria de Política 

Territorial, Obres Públiques i Mobilitat com per a la Vicepresidència Segona i Conselleria 

d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 

 

La definició i el nivell d'execució dels indicadors es considera adequat en el cas dels 

quals mesuren els Objectius 2.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 

públiques de la Generalitat, i 2.2. Fomentar la Igualtat en l'àmbit de la contractació. En els 

quals mesuren l'Objectiu 2.3. Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà del llenguatge no 

sexista i inclusiu en els textos administratius, l'indicador 1 es considera poc representatiu 
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perquè és un número absolut i acostar-se a la previsió no depén del treball realitzat per la 

Unitat d'Igualtat sinó dels textos que des de les diferents unitats administratives s'envien a 

aquesta per a la seua revisió. 

 

 

Programa 513.10 “Infraestructures Públiques”  

 

Execució: 166,77% 

 

PROGRAMA 51310  INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES  

OBJECTIUS % 
EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Vertebració territorial basada més en serveis de mobilitat que 
en noves infraestructures, incloent la perspectiva de gènere en 
la seua concepció. 

296,20 

OBJECTIU 1.2 Assegurament d'uns estàndards adequats en la xarxa 
d'infraestructures al servei de la mobilitat 296,20 

OBJECTIU 1.3 Integració paisatgística i ambiental de les infraestructures al 
servei de la mobilitat 433,33 

OBJECTIU 2.1 
Prioritat al transport públic i a les maneres no motoritzades, 
especialment en ciutats i àrees metropolitanes, integrant la 
perspectiva de gènere. 

63,89 

OBJECTIU 2.2 Potenciació de les maneres no motoritzades, incloent la 
perspectiva de gènere. 130,55 

OBJECTIU 3.1 Accessibilitat universal de les infraestructures al servei de la 
mobilitat, que incloga la perspectiva de gènere. 110,00 

OBJECTIU 4.1 Millora de la seguretat en la xarxa viària i ferroviària 91,94 

OBJECTIU 4.2 Atenció a les maneres més vulnerables en la xarxa viària: 
vianants, ciclistes 57,03 

OBJECTIU 5.1 Estratègies de mobilitat per a un desenvolupament urbà 
sostenible i integrador, que incloga la perspectiva de gènere. 332,33 

OBJECTIU 5.2 Millora de la integració urbana de les infraestructures al servei 
de la mobilitat, incloent la perspectiva de gènere. 80,00 

OBJECTIU 6.1 Potenciació del sector logístic en la Comunitat 100,00 

OBJECTIU 6.2 
Concertació amb la AGE per al desenvolupament 
d'infraestructures estratègiques per al sector logístic de la 
Comunitat 

140,00 

OBJECTIU 7.1 Concertació institutacional ferma en la planificació, inversió, 
gestió i finançament del transport 120,00 

OBJECTIU 7.2 Apoderament ciutadà en les decisions en matèria de mobilitat, 
complint el principi de paritat entre dones i homes. 83,33 

 

 

De l'execució global en 2019 del programa pressupostari 513.10, cal destacar, en 

general, un elevat grau de compliment dels objectius que es van marcar a l'inici del període 

analitzat, i, en particular el següent: 
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En línia amb la política de mantenir la xarxa viària de titularitat autonòmica en unes 

condicions òptimes quant a nivells de servei i seguretat, s'estableix l'objectiu d'assegurar uns 

estàndards adequats en la xarxa d'infraestructures al servei de la mobilitat. L'esforç realitzat 

ha portat a nivells d'execució molt superiors als que es van establir com a referència, havent 

de destacar que pràcticament s'ha duplicat la longitud de vies en les quals s'ha reforçat el 

ferm, i més que triplicat la longitud amb ampliació de plataforma. 

 

La integració urbana, paisatgística i ambiental de les infraestructures al servei de la 

mobilitat es considera prioritària dins del programa pressupostari. En aquest sentit s'ha 

escomés més del quàdruple de les actuacions previstes. En aquestes actuacions destaquen les 

destinades a millora de connectivitat en interseccions i enllaços, punts molt sensibles des del 

punt de vista de la seguretat viària, així com les actuacions destinades a l'atenuació d'impactes 

acústics a l'entorn de les carreteres. 

 

La formulació d'estratègies de mobilitat per a un desenvolupament sostenible i 

integrador, especialment en ciutats i àrees metropolitanes, a través de l'aposta pel transport 

públic i les maneres no motoritzades, és l'objectiu fonamental dels plans de mobilitat. En 

aquest sentit s'han culminat treballs del Pla de Mobilitat Metropolitana de Castelló i València.  

A més, dins de la necessitat d'harmonitzar les previsions de desenvolupament territorial amb 

les necessàries consideracions a la mobilitat, s'han complit les previsions en matèria d'informes 

de planejament urbanístic municipal, i s'han quintuplicat respecte dels indicadors inicialment 

previstos els informes per a l'aprovació dels plans municipals de mobilitat. 

 

Un altre dels eixos fonamentals del programa pressupostari l'objectiu del qual s'ha 

superat és la consideració dels usuaris més vulnerables en la xarxa viària: vianants i ciclistes. 

En aquest sentit s'ha superat en un 60%, respecte de l'objectiu fixat, les vies no motoritzades 

projectades i/o en execució. 

 

Respecte dels objectius enfocats a la seguretat viària i ferroviària, es posa de manifest 

el gran esforç realitzat, ja que s'ha superat en un 55% els quilòmetres de carreteres estudiats, 

i ha de destacar-se també la resolució de la totalitat de les incidències en la xarxa. Així mateix, 

s'ha realitzat la totalitat dels aforaments previstos en la xarxa de carreteres. 

 

Quant a la potenciació del sector logístic de la Comunitat com a factor de 

competitivitat, eix prioritari del programa 513.10, s'ha aconseguit l'objectiu amb un grau de 

compliment del 100%. 

 

Dins de la necessària concertació institucional per a la planificació, inversió, gestió i 

finançament en matèria d'infraestructures al servei de la mobilitat, ha de ressenyar-se que 

s'ha superat en un 20% el nombre d'actes de concertació previstos. 

 

Finalment, encara que no menys important, en relació amb l'objectiu d'avançar cap a 

l'apoderament ciutadà en les decisions en matèria de mobilitat, s'ha aconseguit una execució 
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del 100% quant a iniciatives i actes de la Mesa per l’Accessibilitat a la Comunitat Valenciana i 

també s'ha aconseguit un alt grau de compliment quant als actes que s'han de desenvolupar 

dins del Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana. Des de la seua posada en marxa 

s'ha impulsat diverses línies de treball, com són l'harmonització legislativa en matèria 

d'accessibilitat, impuls de la Xarxa de Municipis per l'Accessibilitat, la posada en marxa de 

l'Observatori de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana, eines de difusió de bones pràctiques, 

etc. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80% i el 

100%. 

 

 

Programa 514.30 “Ports, Aeroports i Costes” 

 

Execució: 99,08%  

 

PROGRAMA 51430 PORTS, AEROPORTS I COSTAS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Planificació de l'ocupació del domini públic portuari per al seu millor 
aprofitament. 

0,00 

OBJECTIU 1.2 Millora de l'explotació i gestió de les instal·lacions portuàries. 107,58 

OBJECTIU 1.4 Conservació de les infraestructures en condicions funcionals. 100,00 

OBJECTIU 1.5 Millora de la connexió port ciutat. 50,00 

OBJECTIU 2.1 
Millorar els processos de proves, expedició de títols i autorització de 
centres d'ensenyaments nàutic i subaqüàtic esportives. 

117,63 

OBJECTIU 3.1 Tramitació expedientes en matèria de costes 69,13 

OBJECTIU 3.2 Implantar el Catàleg de Platges de la Comunitat Valenciana 93,33 

OBJECTIU 3.3 Millora de l'accessibilitat a la costa i rehabilitar espais públics en el litoral 300,00 

OBJECTIU 4.1 Gestionar les instal·lacions aeronàutiques. 128,89 

OBJECTIU 4.2 Implantar el Pla d'Inspecció Aeronàutic. 0,00 

OBJECTIU 4.3 
Millorar l'ordenació de la xarxa d'instal·lacions aeronàutiques en el 
territori de la Comunitat. 

123,33 
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De l'execució dels objectius i indicadors inclosos en aquest programa es realitzen els 

següents comentaris:   

 

 

Objectiu 1.1 Planificació de l'ocupació del domini públic portuari per al seu millor aprofitament. 

 

Indicador 1. Planificació Portuària de la Generalitat.  

 

Estava previst la redacció del Pla d'Infraestructures Portuàries de la Comunitat 

Valenciana contemplat en la Llei de Ports de la Generalitat. No s'ha iniciat per falta de 

disponibilitat pressupostària per a la seua programació. 

 

Indicador 2. Nombre de DEUP aprovats l'any/Nombre de DEUP pendents.  

 

L'objectiu es refereix a la redacció i aprovació de documents de “Delimitació d'Espais i 

Usos Portuaris”. Si bé estan en redacció alguns d'aquests documents, cap d'ells ha sigut 

aprovat al llarg de 2019. Aquests documents són prolixos i amb una tramitació que implica 

nombroses administracions, la qual cosa suposa una gran demora en el procés. 

 

 

Objectiu 1.2 Millora de l'explotació i gestió de les instal·lacions portuàries. 

 

En general s'han complit els objectius marcats i fins i tot s'han superat en alguns casos 

malgrat les manques en matèria de personal. 

 

Indicador 1. Inspeccions de concessions i autoritzacions. 

 

El número de les actuacions inspectores per a verificar concessions i autoritzacions en 

els ports de la Generalitat depén de la disponibilitat dels mitjans humans i de la necessitat de 

que es detecte en funció del coneixement d'incidències i s'ha complit amb les previsions 

inicials. 

 

Indicador 2: Nombre d'autoritzacions atorgades/vives.  

 

S'ha superat l'expectativa prevista a conseqüència de la demanda dels interessats.  

 

Indicador 3. Nombre de concessions atorgades/vives 

 

No s'ha aconseguit l'objectiu per no haver-se resolt les sol·licituds de pròrroga de 

concessions de clubs nàutics. 
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Indicador 4. Nombre de liquidacions emeses en concepte de taxa C0: ús i ocupació d'espais 

en els ports de la Generalitat en virtut d'autorització o concessió.  

 

 S'ha superat l'expectativa prevista a conseqüència de l'increment d'autoritzacions.  

 

Indicador 5. Nombre de liquidacions emeses en concepte de taxa G-5: Embarcacions 

esportives i d'esbarjo.  

 

L'execució s'ha aproximat en un percentatge molt alt l'objectiu. 

 

Indicador 6. Nombre de liquidacions emeses en concepte de taxa E3: Subministraments.  

Indicador 7. Nombre de liquidacions emeses en concepte de taxa E2: Superfícies i locals.  

Indicador 8. Nombre de liquidacions emeses en concepte de taxa E-4: Serveis diversos  

Indicador 9. Nombre de liquidacions emeses en concepte de taxa G-2: Vaixells. 

Indicador 13. Facturació en concepte de taxa G-5: Embarcacions esportives i d'esbarjo 

Indicador 15. Facturació en concepte de taxa E2: Superfícies i locals. 

Indicador 17. Facturació en concepte de taxa G-2: Vaixells.  

Indicador 18. Facturació en concepte de taxa G-3: Passatgers i mercaderies.  

Indicador 19. Facturació en concepte de taxa G-4: Serveis a la pesca fresca i aqüicultura 

marítima. 

Indicador 21. Nombre d'embarcacions registrades en ports de la Generalitat desagregades en 

concessió.  

 

En els anteriors indicadors s'ha superat l'expectativa prevista. 

 

Indicador 10. Nombre de liquidacions emeses en concepte de taxa G-3: Passatgers i 

mercaderies.  

 

No s'ha aconseguit l'objectiu per estar condicionat a l'activitat comercial i turística. 

 

Indicador 11. Nombre de liquidacions emeses en concepte de taxa G-4: Serveis a la pesca 

fresca i aqüicultura marítima.  

 

S'ha aproximat en un percentatge molt alt a l'objectiu. 

 

Indicador 12. Facturació en concepte de taxa C0: ús i ocupació d'espais en els ports de la 

Generalitat en virtut d'autorització o concessió  

 

S'ha superat l'expectativa prevista a conseqüència de l'increment d'autoritzacions.  

 

Indicador 14. Facturació en concepte de taxa E3: Subministraments.  

Indicador 16. Facturació en concepte de taxa E-4: Serveis diversos.  
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Indicador 20. Nombre d'embarcacions registrades en ports de la Generalitat desagregades en 

gestió directa.  

 

L'execució s'ha aproximat en un percentatge molt alt a  l'objectiu. 

 

Indicador 22: Nombre de concessions i autoritzacions regularitzades Objectiu: 10. Execució: 

5. 

 

L'objectiu es refereix a concessions i autoritzacions que no estan al dia en termes 

administratius i que cal regularitzar. L'objectiu no s'ha aconseguit per falta de mitjans 

personals. 

 

 

Programa 432.20 “Urbanisme”  

 

Execució: 83,15% 

 

PROGRAMA 43220 URBANISME 

 

OBJECTIUS % 
EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Agilitar la tramitació dels expedients urbanístics, amb l'objectiu 
de contribuir a la generació d'ocupació i riquesa en l'actual 
conjuntura econòmica. 

58,33 

OBJECTIU 1.2 Integrar en l'ordenació urbanística i territorial de la Comunitat 
els principis de sostenibilitat i qualitat de vida. 100,00 

OBJECTIU 1.3 Col·laborar en la gestió territorial i urbanística de les 
administracions públiques. 170,73 

OBJECTIU 2.1 

Proporcionar, amb caràcter general, informació sobre els 
principals paràmetres i característiques urbanístiques i 
territorials de Comunitat Valenciana a través d'un Sistema 
d'Informació que constitueix una eina imprescindible per a 
tècnics i professionals, empreses, administracions i 
ciutadanes/us en general. 

136,32 

OBJECTIU 2.2 
Avançar en el camp de la informació urbanística, mitjançant la 
utilització de noves tecnologies, amb la finalitat d'aconseguir 
una major transparència i agilitat en la tramitació dels 
documents urbanístics. 

100,00 

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 funcions 
estereotipades de dones i homes contràries al principi 
d'igualtat. 

0,00 

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. 

16,67 

 

 

Els aspectes més rellevants de l'execució d'indicadors d'aquest programa 

pressupostari, durant l'any 2019 són els següents: 
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S'ha gestionat el Registre Autonòmic d'Instruments de Planificació Urbanística, 

inscrivint els documents de planejament aprovats definitivament, bé pels ajuntaments, bé per 

les comissions territorials d'urbanisme. la inscripció s'efectua a través de la Plataforma Digital 

Urbanística, d'Agilitació i Transparència en la Tramitació Urbanística, PATTU, implantada per 

la Direcció General d'Urbanisme des de l'1 de gener de 2019, amb el suport tècnic i l'execució 

pressupostària de la DGTIC. 

 

La Plataforma Digital Urbanística s'ha estés a la gestió de la tramitació de planejament 

urbanístic, i de Declaracions d'Interés Comunitari. La Plataforma Digital Urbanística està 

plenament operativa, i és accessible des de la Web corporativa de la Conselleria. En la Web es 

poden consultar els expedients de planejament i declaracions d'interés comunitari en 

tramitació, i els expedients registrats en el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament. 

 

Des de la Direcció General d'Urbanisme s'ha continuat efectuant la labor 

d'assessorament i coordinació de les iniciatives municipals amb la política urbanística de la 

Generalitat, mantenint reunions amb els representants municipals. També s'han atés consultes 

per a facilitar la compressió i el coneixement del marc jurídic als operadors urbanístics públics 

i privats. 

 

S'ha tramitat i aprovat dues modificacions de la normativa urbanística vigent, la Llei 

d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, normativa autonòmica en matèria de 

planificació urbanística en la qual, entre altres qüestions, s'ha integrat la perspectiva de gènere 

i diversitat funcional. En concret s'han aprovat la Llei 1/2019 de modificació de la LOTUP, i la 

Llei 9/2019 de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa 

i financera i d'organització de la Generalitat, que modifica alguns preceptes de la norma 

urbanística. 

 

La modificació de la LOTUP va motivar la celebració d'un curs, de dos dies de duració, 

efectuant dues edicions, una a València i una altra a Alacant; la implantació de la Plataforma 

Urbanística Digital va motivar diversos cursos de presentació al públic afectat, i de formació 

als funcionaris gestors de l'eina. 

 

S'ha fet la rasterització dels documents urbanístics aprovats per les Comissions 

Territorials d'Urbanisme, tant de planejament urbanístic, com a autoritzacions de declaracions 

d'interés comunitari en sòl no urbanitzable. 

 

Per la Direcció General d'Urbanisme s'actualitza constantment les dades urbanístiques 

que consten en la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials, destacant les capes de 

planejament urbanístic, reclassificacions de sòl no aprovades, i declaracions d'interés 

comunitari. 
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Programa 513.30 “Planificació, Transports i Logística” 

 

Execució: 98,46% 

 

PROGRAMA 51330 PLANIFICACIÓ, TRANSPORTS I 

LOGÍSTICA 

 

OBJECTIUS % 
EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 Impuls de mesures tendents a millorar la seguretat del 
transport 100,00 

OBJECTIU 4.2 Compliment dels requisits normatius establits en l'àmbit del 
transport públic 96,93 

 

 
De l'execució dels objectius i indicadors inclosos en aquest programa es realitzen els 

següents comentaris:   

 
 

Objectiu 4.1. Impuls de mesures tendents a millorar la seguretat del transport. 

 

Aquest objectiu engloba cinc indicadors, l'execució dels quals s'ha realitzat al 100%, 

en tots els casos.  

 
 

Objectiu 4.2. Compliment dels requisits normatius establits en l'àmbit del transport públic. 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions inspectores. 

 
 

Les actuacions inspectores estan determinades per diferents motius: 

 

• Com a conseqüència de l'execució del Pla anual d'nspecció de transport 

per carretera del Ministeri de Foment, que es duu a terme en col·laboració amb les 

comunitats autònomes i amb la Guàrdia Civil, cada província col·labora amb els agents 

de la Guàrdia Civil en controls de carretera, que es duen a terme sota la programació 

anual que figura com a annex del pla d'inspecció del ministeri. 

 

• Actuacions inspectores mitjançant requeriment de documentació 

sociolaboral de les empreses i controls de conducció i descans dels transportistes, en 

compliment de la normativa aplicable. 

 

• Inspecció dels cursos, almenys una vegada a cadascun d'ells, que són 

d'obligat ensenyament presencial dels alumnes que opten a l'obtenció del Certificat 

d'Aptitud Professional, i dels de formació contínua, en compliment del Reglament de 

la UE que regula els cursos de formació. 
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Indicador 2. Nombre d'expedients sancionadors iniciats.  

 

El nombre d'actes i butlletins iniciats, són el resultat de les actuacions inspectores 

referides en el punt precedent, com de les actuacions dels Cossos i Forces de Seguretat de 

l'Estat, policies locals, policia autonòmica i Guàrdia Civil, en matèria de transport. 

 
Indicador 3. Nombre d'expedients sancionadors resolts.  

 
La tramitació administrativa del procediment sancionador derivat de les infraccions 

detectades en les respectives inspeccions i butlletins iniciats donen lloc a la imposició de 

sancions, que han sigut descrites en els punts precedents. 

 

L'execució dels tres indicadors esmentats anteriorment ha sigut molt dispar. En alguns 

casos s'ha sobrepassat i en uns altres s'ha quedat per davall del pressupostat. Així, en el cas 

dels indicadors 1 i 2, el nombre d'actuacions realitzades és molt superior a l'estimació inicial 

en haver-se pogut comptar amb el 100% dels agents d'inspecció. Quant a l'execució de 

l'Indicador 3, per damunt del 73%, pot considerar-se elevada, tenint en compte el nombre de 

funcionaris que fan aqueixes tasques. 

 

Respecte a la baixa execució de l'Indicador 4, es deu al fet que hi ha hagut una 

reestructuració de funcions dels funcionaris responsables de les resolucions de recursos 

d'alçada, que han passat a realitzar altres comeses, per la qual cosa la disponibilitat d’aquests 

ha disminuït. 

 

 

Programa 442.70 “Ordenació del Territori i Paisatge”  

 

Execució: 95,60%  

 

PROGRAMA 44270 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I 

PAISATGE 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Elaborar i tramitar instruments d'ordenació territorial d'escala 
metropolitana que coordinen el planejament municipal i 
dinamitzen el territori. 

50,00 

OBJECTIU 1.2 
Elaborar i tramitar instruments d'ordenació territorial d'escala 
comarcal o supracomarcal per a coordinar els usos del sòl i 
millorar la cooperació intermunicipal. 

0,00 

OBJECTIU 2.1 
Elaborar, tramitar i aprovar programes de paisatge per a 
l'ordenació, gestió i valorització dels paisatges valencians més 
valuosos. 

0,00 

OBJECTIU 3.1 
Millora dels procediments i protocols d’elaboració d'informes en 
matèria d'ordenació del territori, gestió dels riscos en el territori 
i gestió del paisatge. 

116,00 

OBJECTIU 4.1 Difusió pública i participació dels instruments d'ordenació del 
territori i gestió del paisatge. 312,00 
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Es realitza a continuació un estudi de l'execució dels indicadors del programa segons objectius: 

 

Objetivo 1.1 Elaborar i tramitar instruments d'ordenació territorial d'escala metropolitana que 

coordinen el planejament municipal i dinamitzen el territori. 

 

En aquest objectiu els tres indicadors aconsegueixen únicament el 50% d'execució. 

Durant l'any 2019 estava previst haver realitzat la participació pública dels plans, però, encara 

que ja es disposa de les versions preliminars dels tres plans, aquests no han sigut exposats al 

públic. 

 

Objetivo 1.2 Elaborar i tramitar instruments d'ordenació territorial d'escala comarcal o 

supracomarcal per a coordinar els usos del sòl i millorar la cooperació intermunicipal. 

 

Els dos indicadors d'aquest objectiu no han registrat execució. Estava previst que 

durant l'any 2019 es disposara del document inicial de la versió preliminar del Pla. No obstant 

això, aquests treballs depenen de dues licitacions que encara no s'han adjudicat. El retard en 

l'adjudicació d'aquestes dues licitacions s'ha degut a la interposició de diversos recursos contra 

els expedients de contractació, la qual cosa ha retardat el procediment. 

 

Objetjivo 2.1 Elaborar, tramitar i aprovar programes de paisatge per a l'ordenació, gestió i 

valorització dels paisatges valencians més valuosos. 

 

Per a l'any 2019 estava previst que s'aprovaren dos dels programes de paisatge que 

estan actualment en tramitació. No obstant això, encara que quatre d'aquests es troben en la 

fase d'informació pública, cap d'aquests ha sigut aprovat. En primer lloc, perquè s'ha ampliat 

el període d'informació pública, ja que així ho han sol·licitat els agents socials, i en segon lloc, 

per la nombrosa quantitat d'al·legacions que s'han rebut, la qual cosa ha fet que s'haja 

d'emprar més temps del previst inicialment per a l'anàlisi d'aquestes al·legacions i la 

incorporació de les conclusions als documents. 

 

Objetivo 3.1 Millora dels procediments i protocols d'elaboració d'informes en matèria 

d'ordenació del territori, gestió dels riscos en el territori i de gestió del paisatge. 

 

En aquest objectiu s'ha aconseguit un nivell d'execució del 100% o superior en els 

indicadors 2 i 3. No obstant això, per a l'indicador 1 Informes emesos de Risc d'Inundació, s'ha 

aconseguit el 82% d'execució. Això és pel fet que el personal que emet aquest tipus d'informes 

ha de compatibilitzar el seu treball amb la gestió des diversos plans d'acció territorial que 

s'estan tramitant actualment, la qual cosa resta temps a l'elaboració d'informes. Així mateix, 

cal assenyalar la situació dels mitjans personals del departament que elabora aquests 

informes. 
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Objetivo 4.1 Difusió pública i participació dels instruments d'ordenació del territori i gestió del 

paisatge. 

 

En aquest objectiu tots els indicadors s'han executat íntegrament, destacant els 

indicadors 4 i 5, per als quals només hi havia prevista una jornada i se n'han realitzat sis. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria de Política 

Territorial, Obres Públiques i Mobilitat mostra que es van aconseguir, de mitjana, els seus 

objectius en un 107,67%, d'acord amb el que es preveu. 

 

El grau d'execució dels programes presenta una proximitat al 100% de l'execució, 

excepte en un cas en què s'ha elevat bastant per damunt del que s’havia previst inicialment.   

 

Així doncs, l'execució per programes mostra que el 33,33% d’aquests finalitzen 

l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveu i el 66,67% 

restant aconsegueixen els seus objectius entre el 80% i el 100%, i no hi ha cap programa que 

situe la seua execució per davall del 80%.  

 

 

 

 

Quant a l'anàlisi per centres gestors, aconsegueixen o superen el 100% dels objectius 

dels seus programes la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible 

(132,62%) i la Sotssecretaria (102,95%), quedant per davall del 100% d'execució, però per 

0,00 %

66,67 %

33,33 %
Programes pressupostaris amb un grau 
d'execució inferior al 80%

Programes pressupostaris amb un grau 
d'execució comprés entre el 80% i  el 100%

Programes pressupostaris amb un grau 

d'execució igual o superior al 100%
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damunt del 80% la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes (99,08%), la Direcció General 

de Política Territorial i Paisatge (95,60%) i  la Direcció General d'Urbanisme (83,15%), tal com 

s'observa en el següent gràfic. 
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INFORME D'EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, 

UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL. EXERCICI 2019. 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2019, 

mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 96,31% 

sobre els valors previstos. 

 

No obstant això, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, variant 

el grau de consecució dels mateixos entre el 112,83% del programa 542.50 “Investigació, 

Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+I)” i el 72,03% del programa 422.80 “Institut 

Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana” 

 

Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien classificar 

en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució del 100% o 

superior. En aquest grup es troben els programes 542.50 “Investigació, Desenvolupament 

Tecnològic i Innovació (R+D+I)”, amb un grau d'execució del 112,83% i 422.60 “Universitat i 

Estudis Superiors”, amb una execució del 107,87%. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 

80% i el 100%. En aquest grup es troba el programa 112.00 “Agència Valenciana de la 

Innovació”, amb un percentatge d'execució del 92,49%. 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80%. 

Dins d'aquest grup es troba el programa el programa 422.80 “Institut Superior 

d'Ensenyaments Artístics de la CV”, amb una execució del 72,03%. 

 

 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat 

Digital segons grau d'execució dels indicadors a 31 de desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius en un 100% i per 

damunt del que es preveu. 

 

 

Programa 542.50 “Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (I+D+I)” 

 

Execució: 112,83% 

 

PROGRAMA 54250  INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT 

TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ (I+D+I) 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Elevar el nivell de coneixements científics i tecnològics generats 
en els centres d’investigació de la Comunitat i la qualificació dels 
seus investigadors, afavorint una major participació del sector 
privat en la I+D+I i que els resultats de l’activitat científica 
estiguen alineats amb els reptes de la societat i que 
contribuïsquen a un canvi en el model productiu valencià. 

122,05 

OBJECTIU 2.1 
Aconseguir l’excel·lència en la investigació científica i tecnològica 
dels centres d’investigació valencians. 

137,86 

OBJECTIU 3.1 
Internacionalització de la investigació i major reconeixement dels 
resultats d’investigació, a fi de promoure la cultura científica de 
la població de la Comunitat Valenciana. 

72,99 

OBJECTIU 4.1 

Disposició d’una moderna i adequada dotació d’infraestructures i 
equipaments cientificotecnològics per a la realització 
d’investigació d’excel·lència que contribuïsca al creixement 
econòmic intel·ligent, sostenible i integrador de la Comunitat 
Valenciana. 

ND 

OBJECTIU 5.1 

Atraure i retindre el talent de les investigadores i investigadors 
valencians mitjançant la seua integració en el sistema valencià 
d’I+D+I, així com impulsar la formació de futures investigadores 
i investigadors. 

118,43 
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Com a consideració general cal assenyalar que les principals línies de subvenció del 

programa (S4015 i S01040) reben durant 2019 finançament addicional, en incorporar 

finançament procedent de fons europeus (FSE i FEDER) i que en aquesta anualitat l'import   

executat (fase O) en aquest programa va ser un 38% superior al de 2018 

 

 

Objectiu 1.1. Elevar el nivell de coneixements científics i tecnològics generats en els centres 

d'investigació de la Comunitat i la qualificació dels/de les investigadors/es, propiciant una 

major participació del sector privat en l’R+D+I i que els resultats de l'activitat científica 

estiguen alineats amb reptes de la societat i que contribuïsquen a un canvi en el model 

productiu valencià. 

 

Els indicadors van presentar una execució superior a la prevista perquè dos d'aquests 

(indicador 1 i 3), relatius a les estades de personal investigador en centres d'investigació i en 

empreses, es refereixen a accions que vénen rebent des de 2016 finançament a l'empara del 

POFSE 2014 i 2020, i a causa d'aquesta aportació de fons es pot finançar tant noves 

contractacions de doctors com donar suport a les provinents d'anualitats anteriors. Quant a 

les estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana, en la resolució 

de concessió de 2019 es va decidir concedir 10 ajudes més perquè aquesta acció contribueix 

a la transformació del model productiu valencià. 

 

 

Objectiu 2.1. Aconseguir l'excel·lència en la investigació científica i tecnològica dels centres 

d'investigació valencians. 

 

El nivell d'execució en l'indicador 1, relatiu a grups d'excel·lència finançats, ha sigut 

inferior al previst perquè en els grups “Prometeu” (ajuda de 4 anualitats) des de 2016 s'ha 

apostat de manera efectiva per l'excel·lència i es vénen concedint menys ajudes, però amb 

major import unitari. En l'indicador 2, relatiu a grups d'investigació consolidables, el nivell 

d'execució és del 195,7% per la qual cosa, en la convocatòria de 2019, es concedeixen més 

ajudes a grups consolidables (un 68% més que en 2018) i al fet que es financen grups 

procedents de la convocatòria 2017. 

 

 

Objectiu 3.1 Internacionalització de la investigació i major reconeixement dels resultats 

d'investigació, amb la finalitat de promoure la cultura científica de la població de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Quant a les accions d'internacionalització de la investigació (indicador 2) i de divulgació 

de la ciència (indicador 1), la primera de les accions presenta un nivell d'execució del 42% 

perquè en la convocatòria 2019 només 18 accions sol·licitades van disposar d'una puntuació 

superior a 50 punts i únicament 9 accions concedides en 2018 van estendre la seua execució 
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en 2019. La segona de les accions presenta un grau d'execució segons el que es preveu. 

 

 

Objectiu 4.1 Disposició d'una moderna i adequada xarxa d'infraestructures i equipaments 

científicotecnològics per a la realització d'investigació d'excel·lència que contribuïsca al 

creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador de la Comunitat Valenciana. 

 

Respecte al nivell d'execució de l'únic indicador, relatiu al nombre d'investigadors/es 

treballant en instal·lacions amb infraestructures millorades, cal assenyalar que no es pot oferir 

un valor perquè la metodologia de l'indicador està en procés de revisió per part de la Direcció 

General de Fons Europeus. 

 

 

Objectiu 5.1 Atraure i retindre el talent dels investigadors valencians mitjançant la seua 

integració en el sistema valencià d'R+D+I, juntament amb la Fundació de la Comunitat 

Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors, així com impulsar la formació de futures 

investigadores i investigadors. 

 

L'indicador 1, relatiu a projectes desenvolupats per grups d'investigació emergents, 

presenta una execució superior del 164%, responent aquesta sobreexecució a la mateixa 

casuística que l'indicador de l'objectiu 2. La resta d’indicadors, relatius a personal investigador 

contractat o en formación, presenten nivells d'execució entre el 99 i el 106%. 

 

 

Programa 422.60 “Universitat i Estudis Superiors” 

 

Execució: 92,74% 

 

PROGRAMA 42260  UNIVERSITAT I ESTUDIS SUPERIORS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Potenciar la qualitat de l’ensenyament universitari i dels serveis 
públics associats a aquest, a través de l’impuls de l’excel·lència, 
el rendiment acadèmic, la internacionalització i la mobilitat. 

98,09 

OBJECTIU 1.2 
Millorar el sistema objectiu que garanteix els procediments 
d’avaluació i acreditació de la qualitat, en coordinació amb 
l’Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Millorar la gestió de la despesa universitària i, en consens amb les 
universitats, incrementar l’eficiència dels recursos públics. 

95,00 

OBJECTIU 3.1 Agilitar el procés de concessió de beques i ajudes universitàries. 150,00 
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PROGRAMA 42260  UNIVERSITAT I ESTUDIS SUPERIORS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.3 
Incrementar la cobertura i tipologia de beques i ajudes als 
estudiants universitaris, primant els resultats acadèmics 
favorables i la situació econòmica desfavorable de l’alumnat. 

97,73 

OBJECTIU 4.1 
Desenvolupar accions destinades a la promoció i l’ajust de l’oferta 
universitària a la demanda social. 

76,52 

OBJECTIU 5.1 
Garantir l’homogeneïtat i l’objectivitat dels procediments d’accés 
a la Universitat, i la informació sobre aquests, sota els criteris 
d’igualtat, mèrit i capacitat. 

95,62 

OBJECTIU 6.1 

Garantir el funcionament i la finalitat dels òrgans participatius 
(consells socials, Consell Valencià d’Universitats i de Formació 
Superior, Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants, Fòrum 
de Diàleg en l’àmbit de les universitats públiques) 

150,00 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80% i el 

100%. 

 

 

Programa 112.00 “Agència Valenciana de la Innovació” 

 

Execució: 92,49% 

 

11200  AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Enfortiment de mecanismes i elements d’interconnexió entre 

l’àmbit científic, tecnològic i empresarial. 
76,19 

OBJECTIU 2.1 
Impulsar mecanismes de transferència del coneixement, que es 
convertisca en productes o processos innovadors en el mercat. 

102,72 

OBJECTIU 2.2 
Establiment d’estructures de coordinació i diàleg per a informació, 
valoració, priorització i sinergia d’actuacions. 

106,25 

OBJECTIU 3.1 
Facilitar la incorporació d’innovació en les empreses i 
l’Administració, així com fomentar la innovació social. 

100,14 

OBJECTIU 3.2 
Proveir suport econòmic que permeta la consolidació d’empreses 
amb projectes innovadors basats en l’aplicació de coneixements 
de l’àmbit científic o tecnològic. 

33,57 

OBJECTIU 4.1 
Potenciar la incorporació d’activitats de fabricació intensives en 
coneixement i de major valor afegit. 

100,00 

OBJECTIU 4.2 
Millorar les competències professionals en tecnologies de 
fabricació intensives en coneixement. 

128,57 
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80%.  

 

 

Programa 422.80 “Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la CV” 

 

Execució: 72,03% 

 

PROGRAMA 42280  INSTITUT SUPERIOR ’ENSENYAMENTS 

ARTÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Potenciar la qualitat dels serveis públics dels ensenyaments 
artístics superiors. 

88,13 

OBJECTIU 2.2 
Potenciar l’activitat investigadora en els ensenyaments artístics 
superiors. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 
Potenciar la qualitat dels serveis públics dels ensenyaments 
artístics superiors, en els processos d’innovació educativa i 
convergència europea. 

0,00 

OBJECTIU 4.1 

Garantir el compliment de la programació establida per l’Institut 
Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana en 
relació amb fórmules de col·laboració amb entitats públiques i 
privades, nacionals o estrangeres. 

100,00 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital, mostra que es van aconseguir, de mitjana, els seus 

objectius en un 96,31%, d'acord amb el que es preveu. 

 

No obstant això, el grau d'execució dels programes presenta una heterogeneïtat que 

es manifesta en el fet que, sent quatre els programes pressupostaris analitzats en aquesta 

Secció, hi ha representació en els tres grups en què es distribueixen per a l'anàlisi segons 

intervals de grau d'execució.  
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Així, l'execució per programes mostra que el 50% d’aquests finalitza l'exercici havent 

aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveu. El percentatge restant es reparteix 

per igual entre el programa que aconsegueix els seus objectius per davall del que es preveu, 

però per damunt del 80% (25%) i el que situa la seua execució en un percentatge inferior al 

80% (25%). 

 

 

 

Quant a l'anàlisi per centres gestors, supera en mitjana el 100% d'execució, la Direcció 

General de Ciència i Investigació (112,83%), mentre que situen la seua execució entre el 80% 

i el 100% la Direcció General d'Innovació (92,49%) i la Direcció General d'Universitats 

(89,95%), tal com s'observa en el següent gràfic. 
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, 

TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA. EXERCICI 2019. 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a 31 de desembre de 2019, mostra que es 

van aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors, de manera que es va superar 

les previsions inicials fins a arribar al 106,13% de mitjana sobre els valors previstos. 

 

No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, i en 

va variar el grau de consecució entre el 190,02 %, del programa “Delegació de Protecció de 

Dades”, i el 68,25 %, del programa 112.80 “Consell de Transparència, Accés a la Informació 

Pública i Bon Govern”. 

 

Tenint en compte el nivell de realització, els programes pressupostaris es podrien 

classificar en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o 

superior. En aquest grup es troben els següents programes: el programa 126.50 “Delegació 

de Protecció de Dades”, amb una execució del 190,02 %; el programa 126.40 “Oficina de 

Control de Conflictes d’Interessos”, amb una execució del 135,27 %; el programa 134.10 

“Cooperació internacional al desenvolupament”, amb una execució del 104,41 %, i el programa 

121.80 “Direcció i serveis generals” amb una execució del 104,15 %. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 

80 % i el 100 %. En aquest grup hi ha el programa 112.90 “Transparència en l’activitat 

pública i participació ciutadana”, amb una execució del 96,20 %. 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

Dins d’aquest grup hi ha el programa 111.80 “Responsabilitat social i foment de l’autogovern”, 

amb una execució del 78,56 %; el programa 121.10 “Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de 

serveis”, amb una execució del 72,19 %, i el programa 112.80 “Consell de Transparència, 

Accés a la Informació Pública i Bon Govern” amb una execució del 68,25 %. 

 

Gràfic. Programes pressupostaris de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació 

i Qualitat Democràtica segons grau d’execució dels indicadors a 31 de desembre de 2019. 
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Programes pressupostaris que arriben als objectius en un 100 % i per damunt del 

que es preveia. 

 

 

Programa 126.50 “Delegació de Protecció de Dades” 

 

Execució: 190,02 % 

 

PROGRAMA 12650 . DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Informar, assessorar i emetre recomanacions a les persones 
responsables o encarregades del tractament en l'Administració de 
la Generalitat i el seu sector públic instrumental, i al personal que 
duga a terme tractaments, de les obligacions que els incumbeixen 
en relació amb la normativa de protecció de dades personals, en 
particular sobre l'obligació de portar un registre d'activitats de 
tractament. 

30,00 

OBJECTIU 1.2 
Proporcionar l'assessorament necessari en relació amb les 
avaluacions d'impacte en la protecció de dades i supervisar la 
seua aplicació de conformitat amb l'article 35 del RGPD. 

70,00 

OBJECTIU 2.1 
Verificar la correcta assignació de responsabilitats, la 
conscienciació i formació del personal que participa en les 
operacions de tractament, i dur a terme auditories. 

600,00 

OBJECTIU 3.1 
Cooperar, actuar com a punt de contacte en qüestions 
relacionades amb els tractaments de dades personals i realitzar 
les consultes a les autoritats de control. 

132,33 

OBJECTIU 3.2 
Assegurar que les violacions de la seguretat de les dades siguen 
notificades a les autoritats, en coordinació amb les persones 
responsables en matèria de seguretat de la informació. 

44,33 

OBJECTIU 4.1 Proposar accions formatives en matèria de protecció de dades. 453,50 

104,15%

72,19%

190,02%

96,20%

68,25%

135,27%

78,56%

104,41%
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PROGRAMA 12650 . DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.2 
Elaboració d'un informe anual de les activitats realitzades i les 
seues conclusions. 

0,00 

 

 

En relació amb l’acompliment dels objectius del programa, es distingeixen quatre 

classes d’actuacions: 

 

1) Informar, assessorar i emetre recomanacions sobre les obligacions en relació amb la 

normativa de protecció de dades personals que pertoquen a les persones responsables o 

encarregades del tractament en l’Administració del Consell i en el seu sector públic 

instrumental (SPI): 

 

a) S’han elaborat les guies i recomanacions següents, que s’han publicat en el web de 

la Delegació de Protecció de Dades: Exercici del dret d’accés, Ús d’aplicacions 

externes en centres educatius, Tractament d’imatges d’alumnes en centres 

educatius públics i Elaboració del registre d’activitats de tractament (RAT). 

 

b) S’han atés totes les consultes i peticions d’assessorament possibles, que s’han rebut 

massivament a través del correu electrònic i, en menor mesura, a través de 

trucades telefòniques o en reunions específiques mantingudes amb responsables 

de tractaments. 

 

c) A partir de les guies elaborades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 

(AEPD) i altres autoritats de control europees, s’han elaborat plantilles per a dur a 

terme anàlisis de risc i avaluacions d’impacte en protecció de dades. S’han provat 

eines facilitades per l’AEPD per a dur a terme aquestes avaluacions d’impacte i 

també l’aplicació ASSIRGPD, desenvolupada pel Ministeri de Treball, Migracions i 

Seguretat Social, que permet mantindre un registre d’activitats de tractament de 

dades personals i alhora facilitar el compliment de la resta d’obligacions del 

Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

(LOPDGDD), inclosa l’execució d’anàlisis de riscos del tractament per als drets i 

llibertats de les persones físiques, i, si és el cas, l’avaluació de l’impacte de les 

operacions de tractament en la protecció de dades personals. 

 

2) Verificar el compliment del que es preveu en l’RGPD mitjançant auditories dirigides a 

comprovar que l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que 

participa en les operacions de tractament i les relacions amb els encarregats de tractament 

són correctes, i a acompanyar en l’atenció a l’exercici dels drets dels afectats: 
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a) Estava previst fer aquestes auditories en anys alternatius sobre les conselleries de 

l’Administració del Consell i sobre el seu sector públic instrumental i començar el 

cicle per les primeres durant l’exercici 2019. Tanmateix, com que no s’ha pogut 

assolir aquest objectiu en les condicions previstes, s’han dut a terme mesures 

compensatòries com ara remetre una enquesta a cada conselleria i entitat de l’SPI 

per a recollir els aspectes principals de compliment del Reglament general de 

protecció de dades. La resposta a aquesta enquesta s’assumia com una declaració 

d’adequació a la normativa en protecció de dades. Aquesta enquesta s’ha distribuït 

dues vegades al llarg del 2019, al juny i al novembre, per a poder valorar la 

progressió de l’acompliment de cada conselleria i de cada entitat. D’altra banda, en 

aquests mateixos períodes s’ha convocat una reunió amb els coordinadors de les 

conselleries i una altra amb els coordinadors de l’SPI de manera que les conselleries 

i les entitats han presentat l’estat de la situació en percentatge d’acompliment per 

a cadascun dels requeriments de l’RGPD. 

 

b) Pel que fa a la conscienciació i formació del personal, durant aquest exercici s’ha 

fet un gran esforç per a preparar el material i impartir sessions formatives de 

diverses classes, de moment totes presencials: 

 
 

• Curs avançat en protecció de dades (a través de l’IVAP, 40 hores): edició a 

València, edició a Castelló i edició a Alacant. 

 

• Curs de formació a responsables en protecció de dades dels comités ètics 

d’investigació (a través de l’EVES, 20 hores): edició a València i edició a Alacant. 

 

• Formació en protecció de dades incorporada en cursos de gestió de 

subvencions, de transparència i d’inspecció general de serveis (a través de l’IVAP, 

nombre d’hores diferent en cadascun: 2 hores en dues edicions de cursos de 

subvencions, 5 hores en cursos de transparència i 10 hores en cursos d’inspecció 

general de serveis). 

 

• Formació dirigida a professorat a través d’itinerari organitzat pel CEFIRE 

(Conselleria d’Educació, 2 hores) 

 

c) Hi ha hagut 23 persones afectades per tractaments de la GVA o l’SPI que han decidit 

exercir els seus drets o presentar una reclamació directament davant del delegat 

de Protecció de Dades de la GVA; en aquests casos la Delegació ha emés un informe 

amb les recomanacions que ha considerat d’interés perquè el responsable del 

tractament corresponent atenga l’exercici de dret presentat per la persona 

interessada, la resolució del qual ha comunicat la Delegació a la persona 

interessada. 
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3) Dur a terme accions formatives en matèria de protecció de dades que permeten mantindre 

els coneixements especialitzats del personal de la Delegació. La formació rebuda ha sigut 

impartida per: 

 

• L’INAP (Institut Nacional d’Administracions Públiques): curs bàsic per a delegats de 

Protecció de Dades i personal del seu equip; 25 hores (on line) → tres persones. 

 

• L’INAP: curs avançat per a delegats de Protecció de Dades i personal del seu equip; 60 

hores (semipresencial) → dues persones. 

 

• L’APEP (Associació Professional Espanyola de Privacitat): esquema nacional de 

seguretat i reglament general de protecció de dades; 24 hores (on line i presencial 

divendres i dissabte) → una persona. 

 

4) Actuar com a punt de contacte entre l’autoritat de control (l’AEPD) i els responsables de 

tractament de dades personals: 

 

a) La Delegació ha remés a l’AEPD consultes relatives a la designació i organització 

mateixa de la Delegació de Protecció de Dades, a la gestió de la protecció de dades 

en assajos clínics d’investigació i a la possibilitat d’exercir el dret de supressió sobre 

diaris oficials, però encara no s’ha rebut cap resposta. 

 

b) L’AEPD ens ha traslladat els casos dels ciutadans que hi han exercitat drets o 

interposat reclamacions relatius a tractaments la responsabilitat dels quals 

correspon a les conselleries i a l’SPI per a actuar com a intermediari entre l’AEPD 

i els responsables; en aquests casos la DPD ha elaborat un informe amb 

recomanacions respecte a l’atenció que haurien de prestar els responsables. Amb 

la informació remesa després de la resolució del responsable, s’ha informat l’AEPD. 

 

c) S’han notificat a l’AEPD els forats de seguretat (incidents de seguretat en 

tractament de dades personals) que hi ha hagut en els tractaments que eren 

responsabilitat de les conselleries i l’SPI, que s’han considerat rellevants per 

l’impacte que podien tindre sobre els drets i llibertats de les persones afectades. 

 

 

Programa 126.40. Oficina de Control de Conflictes d’Interessos. 

 

Execució: 135,27 % 
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PROGRAMA 12640 OFICINA DE CONTROL DE CONFLICTES 

D’INTERESSOS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Gestionar la política de la Generalitat en matèria 

d'incompatibilitats i control de conflictes d'interessos de les 
persones amb càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del 
seu sector públic instrumental (subjectes a la Llei 8/2016). 

316,67 

OBJECTIU 1.2 

Gestionar el Registre d'Activitats, i Béns i Drets Patrimonials d'Alts 
Càrrecs de l'Administració de la Generalitat (RABAC) fins a 
l'efectiva posada en funcionament del Registre de Control de 
Conflictes d'Interessos (RECCI). 

111,13 

OBJECTIU 2.1 

Executar i supervisar l'aplicació de la Llei 8/2016, 
d'incompatibilitats i control de conflictes d'interessos de persones 

amb càrrecs públics no electes, en matèria d'incompatibilitats dels 
càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic 
instrumental. 

120,00 

OBJECTIU 2.2 
Executar i supervisar l'aplicació de la Llei 8/2016 , en matèria de 
control de conflictes d'interessos dels càrrecs de l'Administració 
de la Generalitat i del seu sector públic instrumental. 

360,00 

OBJECTIU 2.3 
Acomplir el règim sancionador de la llei 8/2016, de la Generalitat, 
i la seua normativa de desenvolupament. 

18,33 

OBJECTIU 3.1 
Elaborar, proposar i tramitar el desenvolupament normatiu en 
matèria d'incompatibilitats i control de conflictes d'interessos. 

0,00 

OBJECTIU 3.2 

Fixar i divulgar mesures no reglamentàries per a la correcta 
execució de la Llei 8/2016, d'incompatibilitats i control de 
conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes 
i la seua normativa de desenvolupament. 

450,00 

OBJECTIU 4.1 
Promoure el compliment de l'exercici de les obligacions que 
incumbeixen als càrrecs públics en actiu i els que hagen perdut 
aquesta condició respecte de les seues activitats i béns. 

113,66 

OBJECTIU 4.2 

Desplegar mesures positives per a desincentivar l'incompliment 
de l'exercici de les obligacions que incumbeixen als càrrecs públics 
en actiu i els que ho hagen sigut, respecte de les seues activitats 

i béns. 

204,00 

OBJECTIU 5.1 

Potenciar la confiança de la ciutadania en l'exercici ètic de les 
persones que ostenten o hagen ostentat càrrecs públics de 
l'administració de la Generalitat i el seu Sector Públic 
Instrumental, subjectes a la Llei 8/2016. 

0,00 

OBJECTIU 5.2 

Crear, gestionar i mantindre un canal telemàtic que preserve la 
confidencialitat o anonimat de les persones que vulguen 
comunicar a l’OCCI irregularitats comeses pels càrrecs públics de 
l'administració de la Generalitat i el seu sector públic 
instrumental, en matèria d'incompatibilitats o conflictes 
d'interessos. 

0,00 

OBJECTIU 6.1 
Coordinació amb l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 6.2 Coordinació amb altres unitats de control intern de la Generalitat. 100,00 

OBJECTIU 6.3 
Cooperar amb òrgans i entitats d'àmbit inferior o superior a 
l'autonòmic o estatal en matèria de control o prevenció i lluita 
contra la corrupció. 

0,00 
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Objectiu 1.1 Gestionar la política de la Generalitat en matèria d’incompatibilitats i control de 

conflictes d’interessos de les persones amb càrrecs de l’Administració de la Generalitat i del 

seu sector públic instrumental (subjectes a la Llei 8/2016). 

 

Indicador 1. Gestionar el règim d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de les persones 

amb càrrecs públics a qui aconsegueix la Llei 8/2016, de la Generalitat. (Gestió 1). 

 

S’ha complit el que s’hi estableix, ja que al llarg de l’any 2019 s’ha gestionat aquest 

indicador mitjançant les declaracions que han presentat les persones amb càrrec públic no 

electe (d’ara en avant CPNE) en RECCI i l’assessorament a aquestes sobre les qüestions 

relatives al compliment de les obligacions establides. 

 

Indicador 2. Establir i difondre criteris sobre incompatibilitats i conflictes d’interessos de les 

persones amb càrrecs públics a les quals aconsegueix la Llei 8/2016, de la Generalitat. 

(Dictàmens 16). 

 

Aquest indicador té relació amb l’indicador 2 de l’objectiu 3.2, en el qual s’estableix 

un indicador similar relacionat amb el Decret 65/2018, que desenvolupa la Llei 8/2016. 

 

L’OCCI ha emés dos informes relatius a la matèria que regula la Llei 8/2016: 

 

- Informe sobre la possibilitat que les persones titulars de la Secretaria Autonòmica i 

de la Sotssecretaria de la Conselleria accedisquen a les dades i informació que contenen els 

expedients que tramita l’OCCI. 

 

- Informe sobre la possibilitat de compatibilitzar l’acompliment d’un càrrec públic no 

electe de l’Administració de la Generalitat amb la condició d’alcalde, regidor o similar. 

 

S’han emés catorze criteris interpretatius de la llei esmentada com a resposta a altres 

consultes del CPNE a aquesta oficina, en les quals es plantejaven dubtes relatius a l’aplicació. 

 

 

Objectiu 1.2 Gestionar el Registre d’activitats i de béns i drets patrimonials d’alts càrrecs de 

l’Administració de la Generalitat (RABAC) fins a la posada en funcionament efectiva del 

Registre de control de conflictes d’interessos (RECCI). 

 

Indicador 1.  Mantindre el funcionament del Registre d’activitats i de béns i drets patrimonials 

d’alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat (RABAC) fins a la posada en funcionament 

efectiva del Registre de control de conflictes d’interessos (RECCI). 

 

S’ha executat l’antiga aplicació. 

 

Indicador 2.  En coordinació amb la DGTIC, desenvolupar l’aplicació o els sistemes d’informació 
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necessaris per a donar suport al Registre de control de conflictes d’interessos (RECCI). 

 

S’ha desenvolupat la nova aplicació prevista. 

 

Indicador 3.  Posar en marxa, actualitzar i gestionar el Registre de control de conflictes 

d’interessos. 

 

L’aplicació RECCI va substituir l’antiga RABAC, que no va estar operativa durant 2019. 

En tot cas, continua estant a la disposició del personal de l’OCCI per a fer les consultes 

pertinents. 

 

Durant l’any 2019, els serveis informàtics han desenvolupat l’aplicació RECCI per a 

actualitzar-ne el sistema i anar corregint les deficiències en l’ús. 

 

Indicador 4.  Rebre i custodiar les declaracions i la documentació que s’han integrat o s’hauran 

d’incorporar al RECCI en els termes previstos legalment. 

 

El nombre de càrrecs públics que tenen obligacions respecte al RECCI és 289, per 

damunt dels 200 previstos. 

 

 

Objectiu 2.1 Executar i supervisar l’aplicació de la Llei 8/2016, d’incompatibilitats i control de 

conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes, en matèria 

d’incompatibilitats dels càrrecs de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic 

instrumental. 

 

Indicador 1.   Informar sobre la compatibilitat de les activitats que declaren els càrrecs públics 

de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en el nomenament, en 

el cessament i per les variacions que es produïsquen durant l’execució. 

 

El nombre de declaracions ha pujat a 246, per damunt de les 205 previstes. 

 

Cal tindre en compte que l’objectiu 2.1 fa referència a l’aplicació de la Llei 8/2016 en 

matèria d’incompatibilitats, mentre que l’objectiu 2.2 en fa en matèria de conflictes 

d’interessos. 

 

Les resolucions tramitades per l’OCCI i els informes emesos relatius a cada resolució 

inclouen tant la matèria d’incompatibilitats com el conflicte d’interessos, per la qual cosa 

l’execució és la mateixa. 

 

Indicador 2.  Proposar la resolució, en relació amb els càrrecs cessats, sobre la compatibilitat 

de l’activitat que pretenen dur a terme les persones amb càrrecs subjectes a la Llei 8/2016, 

de la Generalitat, després del cessament. 



369 

 

 

S’han presentat en RECCI sis escrits d’abstenció remesos per CPNE, xifra més alta que 

la que es preveia. 

 

 

Objectiu 2.3 Complir el règim sancionador de la Llei 8/2016, de la Generalitat, i la normativa 

de desplegament d’aquesta. 

 

Indicador 1.  Donar suport al Consell i a la persona titular de la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació en l’exercici de les funcions que tinguen en 

matèria d’incompatibilitats i control de conflictes d’interessos. 

 

Expedients sancionadors: 0. Previstos: 1. 

 

Indicador 2.  Proposar la incoació d’expedients sancionadors per les infraccions que conté la 

Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos. 

 

Expedients sancionadors: 3. Previstos: 5. 

 

Indicador 3.  Instruir expedients sancionadors per les infraccions que conté la Llei 8/2016, de 

28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos. 

 

Expedients sancionadors: 3. Previstos: 6. Al llarg de 2019, s’han proposat i instruït 

tres procediments sancionadors. D’aquests, dos van ser resolts i un estava en tramitació a 

l’acabament del 2019. 

 

Indicador 4. Donar suport a la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació per a la resolució de recursos en matèria 

d’incompatibilitats. 

 

Expedients sancionadors: 0. Previstos: 2. 

 

Indicador 5.  Omplir els recursos d’alçada contra les resolucions de la Direcció General de 

Transparència en matèria d’incompatibilitats i control de conflictes d’interessos. 

 

Expedients sancionadors: 0. Previstos: 2. 

 

Indicador 6.  Preparar, si escau, les resolucions de la Secretaria Autonòmica de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació sobre els recursos interposats contra les 

resolucions de la Direcció General de Transparència en matèria d’incompatibilitats i control de 

conflictes d’interessos. 

 

Expedients sancionadors: 0. Previstos: 2. Al llarg del 2019, no s’han presentat 
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recursos d’alçada contra les resolucions emeses en els procediments sancionadors. 

 

 

Objectiu 3.1 Elaborar, proposar i tramitar el desenvolupament normatiu en matèria 

d’incompatibilitats i control de conflictes d’interessos. 

 

Estava previst elaborar l’ordre reguladora del funcionament del RECCI. Finalment, no 

s’ha elaborat al llarg del 2019. Això ha sigut a causa de l’estat de desenvolupament d’aquesta 

aplicació i de les actualitzacions de millora successives, cosa que ha suposat que no es 

necessitara elaborar una ordre referent al funcionament i aplicabilitat d’aquesta. 

 

 

Objectiu 3.2 Fixar i divulgar mesures no reglamentàries per a l’execució correcta de la Llei 

8/2016 d’incompatibilitats i control de conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics 

no electes i la normativa de desenvolupament d’aquesta. 

 

Indicador 1.  Elaborar, proposar i tramitar la Resolució per la qual s’aprove la modificació dels 

models de l’annex III del Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, i es declare la no aplicació 

dels articles del títol III. 

 

En el DOGV 8495, de 27.02.2019, es va publicar la Resolució de 21 de febrer de 2019, 

del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es 

declara la inaplicació dels articles del títol III del Decret 56/2016, de 6 de maig, del Consell, i 

dels models vinculats, per la posada en marxa del Registre de control de conflictes 

d’interessos. 

 

Indicador 2. Elaborar i emetre criteris interpretatius o altres mesures sobre les matèries 

regulades en el Decret 65/2018, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 8/2016, de la 

Generalitat, per a un compliment més bo. 

 

S’han emés setze dictàmens, xifra molt per damunt dels dos previstos. 

 

Aquest indicador té relació amb l’indicador 2 de l’objectiu 1.1, en el qual s’estableix 

un indicador similar relacionat amb la Llei 8/2016. Per això, hi remetem pel que fa a l’explicació 

de l’execució. 

 

 

Objectiu 4.1 Promoure el compliment de l’exercici de les obligacions que incumbeixen als 

càrrecs públics en actiu i als que hagen perdut aquesta condició respecte de les seues activitats 

i béns. 

 

Indicador 1.  Facilitar el coneixement i el compliment de les obligacions dels càrrecs públics 

de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en matèria 
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d’incompatibilitats i conflictes d’interessos, mitjançant cursos de formació sobre el 

funcionament de l’aplicació del RECCI (activitats formatives: 0/8). 

 

Durant l’any 2019, no es van fer cursos o sessions formatives sobre el funcionament 

de l’aplicació del RECCI. 

 

Indicador 2. Assessorament telefònic i telemàtic als càrrecs públics pel que fa al compliment 

de la Llei 8/2016, de la Generalitat, i la normativa de desplegament d’aquesta (sol·licituds: 

289/205). 

 

El personal de l’OCCI va assessorar els 289 CPNE en el compliment de les obligacions 

que tenien en RECCI per telèfon o per correu electrònic per a resoldre els dubtes que 

plantejaven. 

 

Indicador 3.  Establir mecanismes de col·laboració amb les entitats de l’SPI de la Generalitat 

o dels òrgans de l’administració de la Generalitat per a reforçar el compliment de les 

obligacions dels càrrecs públics en matèria d’incompatibilitats i conflictes d’interessos. 

 

S’han establit dos instruments de col·laboració, si bé se n’havia previst un. 

 

L’OCCI va fer gestions per a aconseguir relacionar informàticament RECCI amb SICEO 

i ADAC, a fi de facilitar i reforçar el compliment de les obligacions dels CPNE davant de RECCI. 

 

 

Objectiu 4.2 Desplegar mesures positives per a desincentivar l’incompliment de l’exercici de 

les obligacions que incumbeixen als càrrecs públics en actiu i els que ho hagen sigut, respecte 

de les seues activitats i béns. 

 

Indicador 1. Requerir el compliment de les obligacions previstes en la Llei 8/2016, de 28 

d’octubre, a les persones afectades. 

 

Les 154 actuacions dutes a terme estan molt per damunt de les 50 previstes. Els 

requeriments són els que estan relacionats amb tràmits que els CPNE no han omplit encara 

en RECCI. 

 

Indicador 2.  Preparar un informe anual sobre situacions de compatibilitat i incompatibilitat, 

incidències, aplicació del règim disciplinari i altres fets rellevants sobre el compliment de les 

obligacions de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, i el desplegament reglamentari, i també donar-

li publicitat. 

 

D’acord amb el que estableix l’article 34 del Decret 65/2018, de desplegament de la 

Llei 8/2016, l’OCCI ha de fer un informe, que caldrà remetre a les Corts, sobre el compliment 

de les obligacions previstes en aquesta llei durant l’any natural precedent. 
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Objectiu 5.1 Potenciar la confiança de la ciutadania en l’exercici ètic de les persones que 

tinguen o hagen tingut càrrecs públics de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic 

instrumental, subjectes a la Llei 8/2016. 

 

Indicador 1. En col·laboració amb els òrgans i unitats competents de l’administració de la 

Generalitat, crear, mantindre i actualitzar la informació del web de l’OCCI perquè la ciutadania 

tinga accés a les dades i al compliment de les obligacions que preveu la Llei 8/2016, relativa 

als càrrecs o assimilats als quals es refereix aquesta, i fer conéixer la informació relativa a 

incompatibilitats, conductes sancionades i altres circumstàncies semblants. 

 

El web previst no s’ha dut a terme. 

 

Indicador 2. En col·laboració amb els òrgans i les unitats competents de l’Administració de la 

Generalitat, crear o compartir una bústia perquè la ciutadania, de manera identificable, puga 

fer suggeriments relatius a la regulació d’incompatibilitats o conflictes d’interessos de la Llei 

8/2016, de la Generalitat. 

 

La ciutadania va poder fer suggeriments en matèria d’incompatibilitats o conflictes 

durant l’any 2019 a través de les vies generals, sense que s’implementara una bústia 

específica de l’OCCI. 

 

Indicador 3. Organitzar actes de difusió, dirigits a la ciutadania, de l’activitat que du a terme 

l’OCCI en matèria d’incompatibilitats i control de conflictes d’interessos, per si mateixa o en 

coordinació amb altres òrgans de les conselleries o amb qualssevol altres entitats o 

institucions. 

  

No es van dur a terme actes de difusió dirigits a la ciutadania. 

 

Indicador 4. Visites al web de l’OCCI. 

 

Durant l’any 2019, no es va implementar un web específic per a l’OCCI, ja que es va 

determinar utilitzar el web del portal de transparència de la Generalitat, GVA Oberta, per a 

complir el que estableix l’article 19 de la Llei 8/2016, en matèria de transparència. 

 

 

Objectiu 5.2 Crear, gestionar i mantindre un canal telemàtic que preserve la confidencialitat o 

l’anonimat de les persones que vulguen comunicar a l’OCCI irregularitats comeses pels càrrecs 

públics de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, en matèria 

d’incompatibilitats o conflictes d’interessos. 

 

Indicador 1.  Posar en marxa un canal entre la ciutadania i l’OCCI, amb garantia, si és el cas, 



373 

 

de la confidencialitat o l’anonimat de les persones que el facen servir, per a la comunicació 

d’irregularitats en matèria d’activitats o béns en què hagen pogut incórrer persones amb 

càrrecs públics subjectes a la Llei 8/2016, de la Generalitat. 

 

No s’ha dut a terme. 

 

Indicador 2. En coordinació amb els òrgans i les unitats competents de l’administració de la 

Generalitat, crear o dotar l’OCCI d’un canal telemàtic perquè la ciutadania, de manera 

identificable, puga comunicar les irregularitats en matèria d’activitats o béns atribuïbles a 

persones amb càrrecs públics subjectes a la Llei 8/2016, de la Generalitat. 

 

No s’ha dut a terme. D’acord amb el que estableix l’article 34.1 del Decret 65/2018, 

que desplega la Llei 8/2016, l’OCCI va traslladar l’informe elaborat per l’Agència de Prevenció 

i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, prèviament remés a les Corts, 

sobre el compliment de les obligacions establides per la normativa esmentada a aquesta 

mateixa agència. 

 

 

Objectiu 6.2 Coordinació amb altres unitats de control intern de la Generalitat. 

 

Indicador 1.  Coordinació amb Inspecció de Serveis. Actuacions dutes a terme per l’OCCI o 

per la Inspecció, a la sol·licitud respectiva. 

 

S’han executat les sol·licituds que estaven previstes. 

 

Indicador 2.  Coordinació amb la Intervenció de la Generalitat. Actuacions dutes a terme per 

l’OCCI o per la Intervenció, a la sol·licitud respectiva. 

 

S’han executat les sol·licituds que estaven previstes. 

 

L’OCCI, per tal de complir les funcions establides per la Llei 8/2016 i pel Decret 

65/2018, es coordina amb els dos òrgans de referència per a atorgar més seguretat jurídica 

a les actuacions que du a terme aquesta oficina. 

 

 

Objectiu 6.3 Cooperar amb òrgans i entitats d’àmbit inferior o superior a l’autonòmic o estatal 

en matèria de control o prevenció i lluita contra la 373onvocator. 

 

Indicador 1. Informar la Fiscalia en cas de situacions d’il·lícit penal aparent, que es puguen 

derivar de conductes relacionades amb l’aplicació de la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, i el 

desplegament reglamentari d’aquesta. Indicador 2. Cooperar amb òrgans i entitats d’àmbit 

inferior o superior a l’autonòmic o estatal en matèria de control o prevenció i lluita contra la 
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corrupción.. 

 

Durant l’any 2019, no es va dur a terme cap mena de cooperació o comunicació amb 

òrgans o entitats d’àmbit inferior o superior a l’autonòmic o estatal en matèria inclosa entre 

les funcions atribuïdes a aquesta oficina. 

 

 

Programa 134.10 “Cooperació internacional al desenvolupament” 

 

Execució: 104,41 % 

 

PROGRAMA 13410 COOPERACIÓ INTERNACIONAL Al 

DESENVOLUPAMENT 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Alinear, d'acord amb el principi de coherència de polítiques per 
al desenvolupament, difondre i realitzar el seguiment, avaluar 
quantitativament de la implementació de les polítiques 
públiques del Consell i dels indicadors estadístics de 
compliment de l'Agenda 2030 per a la consecució dels 
objectius de desenvolupament sostenible en la Comunitat 
Valenciana. 

50,00 

OBJECTIU 1.2 

Impulsar l'articulació d'actors, a nivell local, autonòmic, 
estatal i internacional, mitjançant la generació d'aliances per 

al desenvolupament sostenible per a la consecució de l'Agenda 
2030 de Nacions Unides 

46,67 

OBJECTIU 1.3 

Impulsar i reforçar la col·laboració amb altres comunitats 
autònomes de l'Estat espanyol i altres regions europees i no 
europees, així com amb agències que pertanguen al sistema 
de Nacions Unides o organismes internacionals mitjançant la 
participació en estratègies, programes o projectes comuns, 
així com a través de l'assistència i participació en accions en 
matèria de cooperació al desenvolupament. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 
Planificar la cooperació al desenvolupament sostenible d'acord 
amb les nostres fortaleses institucionals, socials i culturals. 

100,00 

OBJECTIU 1.5 

Impulsar la coordinació, l'intercanvi d'informació, la 
coherència, la complementarietat, així com la transparència i 
rendició de comptes de l'activitat de la Generalitat en l'àmbit 
de la cooperació al desenvolupament sostenible. 

100,00 

OBJECTIU 1.6 
Promoure i impulsar programes i projectes de cooperació al 
desenvolupament, amb un enfocament estratègic de gènere 
en desenvolupament basat en drets humans. 

358,00 

OBJECTIU 1.7 

Promoure i impulsar projectes i actuacions en l'àmbit  de 
l'educació per a la ciutadania global i la sensibilització 
encaminats a enfortir una ciutadania valenciana solidària, 
crítica i responsable. 

98,33 

OBJECTIU 1.8 

Executar, d'acord amb l'Estratègia d'Acció Humanitària de la 
Comunitat Valenciana, accions de suport a les víctimes de 
desastres (tant motivades per catàstrofes naturals com per 
conflictes armats), orientades a mitigar el seu sofriment, 
garantir-ne la subsistència, protegir els seus drets 
fonamentals i defensar-ne la dignitat, així com a detindre el 
procés de desestructuració social i econòmica de la comunitat 
i preparar-la davant possibles desastres 

153,40 
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PROGRAMA 13410 COOPERACIÓ INTERNACIONAL Al 

DESENVOLUPAMENT 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.9 
Promoure actuacions en acció humanitària mitjançant 
projectes de prevenció de desastres, conflictes humans i 
promoció i defensa de drets humans. 

133,00 

OBJECTIU 1.10 

Promoure conjuntament amb les universitats i altres instituts 
d'estudis i investigació, projectes de formació i investigació en 
relació als objectius de desenvolupament sostenible i estudis 
del desenvolupament, així com la realització de congressos, 
jornades, trobades i seminaris en l'àmbit de la cooperació al 
desenvolupament sostenible. 

241,75 

OBJECTIU 1.11 

Impulsar i posar en marxa projectes i actuacions socialment 
compromesos amb la consecució dels objectius de 
desenvolupament sostenible en els municipis de la Comunitat 
Valenciana. 

78,00 

OBJECTIU 1.12 

Promoure i impulsar que el sector privat valencià integre els 
objectius de desenvolupament sostenible en la seua cadena 
de valor amb la finalitat que contribuïsca a la consecució de 
l'Agenda 2030. 

33,00 

OBJECTIU 1.13 

Desenvolupar programes de formació en cooperació i  
desenvolupament sostenible dirigits a millorar les capacitats 
de el  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. 

100,00 

OBJECTIU 1.14 
Potenciar l'avaluació com a instrument de transparència que, 
així mateix, contribueix a la generació de coneixement i a 
l'aprenentatge per part de tots els actors de la cooperació. 

100,00 

OBJECTIU 1.15 
Impulsar, desenvolupar i mantindre un sistema de gestió de 
coneixement que garantisca un aprenentatge continu i la 
innovació de la cooperació valenciana. 

83,33 

OBJECTIU 1.16 
Potenciar la participació social per a la cooperació de les ONGD 
i els agents socials i l'enfortiment de la participació de la 
ciutadania valenciana. 

58,25 

OBJECTIU 1.17 
Potenciar la transparència i rendició de comptes en la 
utilització dels recursos i en l'eficàcia del seu ús. 

100,00 

OBJECTIU 1.18 

Mantindre una estratègia de comunicació per al 
desenvolupament referida a la cooperació al desenvolupament 
i els objectius de desenvolupament sostenible en els mitjans 
de comunicació institucionals i les xarxes socials. 

50,00 

OBJECTIU 1.19 
Impulsar el Pacte valencià contra la pobresa i el projecte social 
de Pobresa zero. 

0,00 

 

 

INFORME DE LA CONVOCATÒRIA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 

 L’actuació en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament que ha dut a terme la 

Direcció General de Cooperació i Solidaritat s’ha materialitzat mitjançant la convocatòria de 
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concurrència competitiva de subvencions a organitzacions no governamentals per al 

desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes de cooperació internacional al 

desenvolupament, que s’ha d’executar en països i poblacions empobrits de manera estructural. 

 

 En la convocatòria de 2019 s’han presentat un total de 111 sol·licituds de subvenció 

de projectes de cooperació internacional al desenvolupament. Aquesta convocatòria presenta 

dues modalitats d’actuació: 

 

• Modalitat A. Cooperació econòmica: projectes de cooperació 

internacional al desenvolupament per a executar en països i poblacions empobrits 

estructuralment. 

 

• Modalitat B. Cooperació tècnica: projectes de cooperació tècnica, que 

comprenen actuacions que preveuen associacions amb el personal professional i la població 

beneficiària dels països socis, per a la qualificació, l’aprenentatge, l’acompanyament o la 

formació contínua d’aquests. 

 

L’import total que han sol·licitat les ONGD per al finançament de projectes de 

cooperació internacional al desenvolupament en la convocatòria de subvencions de l’any 2019 

és de 53.660.597,41 euros. El total de projectes finançats en cooperació al desenvolupament 

és de 41, amb un import global de finançament concedit de 21.000.000,00 euros. 

 

 La distribució dels projectes finançats, en funció de les dues modalitats de la 

convocatòria, ha sigut la següent: 

 
 

• Modalitat A. Cooperació 376onvocato: un total de 41 projectes 

aprovats amb una quantia global de 21.000.000 d’euros. 

 

• Modalitat B. En aquesta modalitat no s’han finançat projectes. 

 
 

INFORME DE LA CONVOCATÒRIA D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL 

 

 L’actuació que ha desenvolupat aquesta direcció general de cooperació i solidaritat en 

l’àmbit de l’educació per a la ciutadania global s’ha dut a terme mitjançant la convocatòria de 

concurrència competitiva de subvencions a organitzacions no governamentals per al 

desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d’educació per a la ciutadania 

global en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 

Les actuacions subvencionables en aquesta convocatòria s’emmarquen al voltant de 

tres modalitats: 
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• Modalitat A: Projectes d’educació per a la ciutadania global per a 

desenvolupar en centres educatius. 

 

• Modalitat B: Projectes d’educació per a la ciutadania global per a 

desenvolupar en l’àmbit no formal. 

 

 
 - Modalitat B1: Actuacions en col·laboració amb organitzacions de la 

societat civil. 

 
- Modalitat B2: Actuacions en aliança amb municipis i entitats locals. 

 

•  Modalitat C: Projectes de sensibilització. 

 

En aquesta convocatòria s’han presentat un total de 61 sol·licituds de subvenció de 

projectes d’educació per a la ciutadania global (EPCG), i l’import total que han sol·licitat les 

ONGD és de 3.241.652,99 euros. Dels 61 projectes que es van presentar en la convocatòria 

de subvencions, n’han obtingut finançament 42, i la quantia total concedida ha ascendit a 

2.999.999,99 euros. 

 

La distribució per modalitats queda de la següent manera: 

 

• Modalitat A, amb un total de 23 projectes finançats, que arriben a 

1.800.000,00 euros. 

• Modalitat B, amb un total de 10 projectes finançats per la quantia de 

900.000,00 euros, dels quals: 

• Modalitat C, amb un total de 9 projectes finançats, que arriben a 

300.000,00 euros. 

 

 

INFORME DE LA CONVOCATÒRIA DE DIVULGACIÓ, PROMOCIÓ I DEFENSA DELS 

DRETS HUMANS EN L’ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

En l’exercici 2019, per segon any, s’ha inclòs com a línia de finançament específic la 

convocatòria de projectes d’educació per a la ciutadania global dirigits a la divulgació, la 

promoció i la defensa dels drets humans, i preveu subvencions a ONGD per a accions dirigides 

a sensibilitzar la ciutadania valenciana sobre activistes en drets humans en l’àmbit de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 En la convocatòria esmentada s’han presentat un total de sis sol·licituds de subvenció, 

de les quals se n’han aprovat quatre, que es duran a terme al territori de la Comunitat 

Valenciana. La quantia inicial que han sol·licitat les entitats que s’han presentat en la 
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convocatòria és de 133.031,49 euros, si bé els quatre projectes aprovats rebran una quantia 

total de 98.798,05 euros. 

 

 

INFORME DE LA CONVOCATÒRIA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA 

 

Les actuacions en matèria d’acció humanitària s’han articulat durant aquest exercici 

2019 mitjançant quatre instruments: 

 

 1. La convocatòria de concurrència competitiva, per la qual es convoquen 

subvencions per a l’any 2019, a organitzacions no governamentals per al desenvolupament 

(ONGD), dirigides al finançament de projectes d’acció humanitària d’ajuda a les víctimes de 

desastres naturals i conflictes armats de poblacions en situació de vulnerabilitat extrema. Com 

a novetat, en l’exercici 2019 la convocatòria s’ha desglossat en dues línies d’intervenció. Una 

de genèrica, destinada a cobrir les actuacions generals en matèria d’acció humanitària, tant 

d’emergència com de postemergència amb la finalitat d’ajudar les víctimes de desastres, 

conflictes armats, o poblacions en situació de vulnerabilitat extrema; i una altra d’específica, 

destinada a cobrir les actuacions orientades específicament a la prevenció i mitigació de la 

violència de gènere i sexual contra dones i població infantil al Sahel, amb la fi última de 

fomentar el ple gaudi de les seues llibertats i drets fonamentals. 

 

Es van presentar 28 projectes, per una quantia total de 6.253.715,34 euros. Finalment, 

se’n van aprovar 13, per un finançament total de 3.019.494,99 euros. El resultat final de la 

convocatòria va ser el següent: 

 

 ▪ En la línia genèrica d’acció humanitària es van aprovar deu projectes, 

finançats per un import global de 2.622.205,51 euros. 

 

 ▪ En la línia específica de violència de gènere i sexual al Sahel es van aprovar 

un total de tres projectes per un import global de 397.289,48 euros. 

 

Les actuacions que es van implementar preveuen els següents països com a zona 

d’execució: República Democràtica del Congo, territoris palestins, Nigèria, Mali, el Líban, 

Burkina Faso, el Níger i Mauritània. 

 

2. Accions institucionals d’ajuda humanitària, mitjançant la subscripció de 

convenis de col·laboració. S’han signat un total de cinc convenis la quantia global dels quals 

arriba a 1.250.000 euros; són els següents: 

 

• FARMAMUNDI: garantir la prestació d’una acció humanitària que 

contribuïsca a la millora de l’assistència i protecció de les poblacions afectades per 

conflictes, crisis cròniques i desastres el 2019, per una quantia de 250.000,00 euros. 
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En el marc d’aquest conveni, Farmamundi ha comunicat l’execució d’una intervenció 

humanitària a Kenya en el moment d’elaboració de la memòria. 

 

• CREU ROJA: acció humanitària de la Comunitat Valenciana a través del 

centre logístic d’emergències internacionals 2019, per una quantia de 250.000,00 

euros. En el marc d’aquest conveni, Creu Roja ha comunicat l’execució d’una 

intervenció humanitària al Líban fins al moment de l’elaboració d’aquesta memòria. 

 

•  UNICEF - COMITÉ ESPANYOL: atenció integral a xiquets i xiquetes 

vinculats amb forces i grups armats, a la República Centreafricana, per una quantia 

de 250.000 euros. 

 

•  UNRWA: millora de l’accés al dret a l’educació primària de la població 

infantil afectada per l’emergència a Síria. Fase IV, per una quantia de 250.000 euros. 

 

• ACNUR: protecció de famílies desplaçades pel conflicte al Iemen, per 

una quantia de 250.000,00 euros. 

 
3. Altres convenis: s’ha signat un conveni amb l’Agència Espanyola de Cooperació 

Internacional per al Desenvolupament per una quantia de 50.000 euros, amb la finalitat de 

promoure una actuació conjunta en matèria d’acció humanitària entre l’Agència Estatal i les 

diverses comunitats autònomes que han subscrit el conveni de col·laboració. 

 

En la reunió de la comissió de coordinació, celebrada el 30 d’octubre de 2019, es va 

acordar dur a terme les accions següents: assistència a la població refugiada sahrauí a Algèria, 

suport a l’accés a una educació inclusiva i de qualitat a l’estat de Miranda (Veneçuela), 

assistència a la població refugiada nigeriana a Maradi (Níger) i resposta a les necessitats 

humanitàries lligades a la violència de gènere a Jerusalem est. 

 

4. Subvencions per a atenció d’emergències davant de fenòmens naturals o 

catàstrofes humanitàries, a través del Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat 

Valenciana (CAHE). Al llarg de l’exercici pressupostari 2019 s’ha dut a terme la convocatòria 

d’un CAHE destinada a atendre la situació d’emergència sorgida a conseqüència del pas del 

cicló Idai per Moçambic. La convocatòria ha tingut un import total de 225.000 euros per al 

finançament de despeses corrents (capítol IV). S’han aprovat un total de tres projectes, amb 

75.000 euros de finançament cadascun. 

 

 

CONVENIS AMB UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES 

 

S’han subscrit cinc convenis de col·laboració amb les universitats públiques 

valencianes, amb una quantia de finançament total de 650.000 euros, distribuïts de la manera 

següent: 
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 • Universitat Jaume I: 130.000 euros, Programa de cooperació universitària 

per al desenvolupament UJI 2019. L’objecte d’aquest és contribuir a la implementació de les 

polítiques de la GVA en cooperació universitària per al desenvolupament des de la Universitat 

Jaume I, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) aprovats per l’Agenda 

2030 de les Nacions Unides. 

 

 • Universitat Politècnica de València: 130.000 euros, Programa de cooperació 

universitària per al desenvolupament 2019. La fi d’aquest consisteix a contribuir en 

l’enfortiment de la cooperació universitària al desenvolupament en el marc dels ODS, a través 

de la consolidació de la investigació, la formació i el coneixement a la UPV. 

 

 • Universitat de València Estudi General: 130.000 euros, cooperació 

universitària al desenvolupament 2019. L’objecte d’aquest consisteix a corregir la manca 

d’oportunitats de formació especialitzada d’estudiants procedents dels països desfavorits i 

enfortir els coneixements de tota la nostra comunitat universitària sobre els ODS, a través de 

les següents actuacions: 

 

  ◦ Difondre i promocionar els ODS orientats cap a un model de 

desenvolupament més equilibrat i sostenible en el camp humà, social i econòmic, i informar-

ne. 

 

  ◦ Desenvolupar eines que promoguen aliances amb totes les 

institucions que perseguisquen els mateixos objectius; contribuir a l’enfortiment de les 

competències necessàries perquè els joves provinents de països prioritaris en la cooperació 

valenciana puguen atendre les seues necessitats de formació especialitzada, amb especial 

atenció a l’empoderament de la dona. 

 

 • Universitat d’Alacant: 130.000 euros, cooperació universitària 2019: Impuls 

a l’Agenda 2030 i als objectius de desenvolupament sostenible. L’objecte d’aquest consisteix a 

complementar les polítiques de la Generalitat Valenciana en el coneixement dels ODS de la 

ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l’impuls per a la consecució de les metes i ODS 

aprovats per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, amb una estratègia d’aproximació a 

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides que implique tots els col·lectius de la Universitat d’Alacant 

(professorat i alumnat). 

 

 • Universitat Miguel Hernández: 130.000 euros, Programa de cooperació 

universitària al desenvolupament 2019 de la Universitat Miguel Hernández. L’objecte d’aquest 

consisteix a contribuir al desenvolupament dels pobles més desfavorits, en col·laboració amb 

la Direcció General de Cooperació i Solidaritat i en línia amb les estratègies nacionals i globals 

en la política i programes de cooperació al desenvolupament, prenent com a referència 

l’Agenda 2030, a través de línies d’actuació formativa, investigadora i de desenvolupament de 

projectes CUD. 
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D’una altra banda, en aquest exercici 2019 s’ha inclòs una nova línia d’actuació 

centrada en la signatura de cinc convenis de col·laboració amb les cinc universitats públiques 

valencianes orientats a la creació de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible 

2019. L’objecte de la càtedra és promoure i fomentar un sistema integrat d’activitats 

d’investigació, formació, informació i documentació en el camp del desenvolupament 

sostenible en l’àmbit de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i afavorir la col·laboració entre 

els departaments de la Universitat i altres institucions, i facilitar la col·laboració entre 

investigadors, en particular, fomentant la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular. 

 

S’han concedit  les quanties següents a les universitats públiques valencianes:  Càtedra 

de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Jaume I: 25.000,00 €. Càtedra 

de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Politècnica de València: 

35.000,00 €. Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat de 

València: 35.000,00 €. Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat 

d’Alacant: 23.000,00 €. Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat 

Miguel Hernández: 22.000,00 €. 

 

 

ALTRES CONVENIS 

 

 • Conveni amb la Coordinadora Valenciana d’ONGD. Enfortiment de la CVONGD 

per a la comunicació, informació i sensibilització sobre el paper de la societat civil i de les 

administracions en l’erradicació de la pobresa 2019/2020; s’hi destinen 150.000 euros per al 

finançament. L’objectiu del conveni és millorar la comprensió del paper de la cooperació 

internacional al desenvolupament en la construcció d’un món amb menys pobresa i més 

igualtat, mitjançant la informació i l’assessorament de les ONGD valencianes. 

 

 • Conveni Fons Valencià per la Solidaritat. Enfortiment de consells municipals 

plurals a El Salvador, on es destinen 120.000 euros per al finançament. L’objectiu del conveni 

és enfortir la democràcia local a través de la millora del compromís dels governs municipals a 

El Salvador, a través de la consolidació dels consells municipals plurals, l’impuls dels objectius 

que la reforma planteja i la rearticulació de l’espai de coordinació de les instàncies 

governamentals i de cooperació. 

 

 

ACCIONS FORMATIVES PER A LA DIFUSIÓ DELS ODS DE L’AGENDA 2030 DE 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 

La Generalitat Valenciana ha impulsat la creació d’instàncies formals per a promoure 

la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible entre els diversos departaments 

de la Generalitat. D’altra banda, també s’han impulsat cursos de formació per Internet per a 

la capacitació del personal de les administracions públiques valencianes, amb l’objectiu 
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d’incorporar els principis de l’Agenda 2030 en les polítiques públiques, tal com recullen la Llei 

18/2017, de 14 de desembre, de cooperació i desenvolupament sostenible, i el IV Pla director 

de la cooperació valenciana 2017-2020. 

 

Les accions formatives desenvolupades en 2019 han sigut les següents: 

 

• IVAJ: programa de formació sobre l’Agenda 2030 dirigida a empleades i 

empleats públics de les oficines d’informació juvenil dependents de l’IVAJ. El 2019 

s’ha celebrat la segona edició del curs, en modalitat on line, i s’hi han matriculat un 

total de 25 alumnes. 

 

• FVMP: programa de formació sobre l’Agenda 2030 dirigit a empleades i 

empleats públics de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. El programa 

consisteix en la planificació i desenvolupament d’una acció aplicada específicament a 

l’àmbit del consum responsable en l’edició del 2019 i la localització i implementació 

d’aquest en l’àmbit local. El 2019 s’ha celebrat la segona edició del curs, en modalitat 

on line, i s’hi han matriculat un total de 54 alumnes. 

 

ALTRES ACTUACIONS, JORNADES, REUNIONS, TROBADES 

 

S’han dut a terme diverses jornades, trobades i reunions a Anantapur (l’Índia), Sevilla, 

Palma, València, Barcelona, Santander o Madrid, a més de les que han fet els òrgans col·legiats 

responsables de cooperació al desenvolupament. 

 

EN MATÈRIA D’IMPACTE DE GÈNERE 

 

La política valenciana de cooperació internacional al desenvolupament s’ha consolidat 

com una política pública social que expressa la solidaritat entre la societat i altres pobles, i ha 

integrat els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. En concret en matèria 

de gènere, els ODS 5 s’han implementat en totes les convocatòries de subvencions a través 

de l’eina d’avaluació Ex Ante. Així mateix, en matèria de formació, s’han dut a terme sessions 

formatives sobre la igualtat entre homes i dones als països del sud. 

 

Les sessions formatives s’han dirigit a funcionaris de la Generalitat Valenciana i d’altres 

administracions públiques valencianes, a través de la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, i a empleats públics de les oficines d’informació juvenil dependents de l’IVAJ. 

 

Finalment, s’han de destacar les noves metodologies en educació per a la ciutadania 

global, com la línia estratègica en formació del professorat i en innovació educativa, o la creació 

d’un grup de persones expertes que assessoren centres educatius i ONGD. 
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Programa 121.80 “Direcció i serveis generals” 

 

Execució: 104,15 % 

 

PROGRAMA 12180 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS   

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assistir i assessorar el conseller i els òrgans superiors i centres 
directius de la Conselleria, facilitant el compliment dels objectius 
de la resta de programes que s'adscriuen. 

47,69 

OBJECTIU 1.2 Facilitar suport tècnic a tots els projectes del departament. 138,07 

OBJECTIU 2.1 
Facilitar el suport tècnic, legal, pressupostari, econòmic i 
administratiu dels programes i línies desenvolupats per les 
diferents unitats. 

162,05 

OBJECTIU 2.2 
Gestionar, racionalitzar i modernitzar els procediments 
administratius per a aconseguir el seu major nivell d'eficiència en 
la gestió. 

236,49 

OBJECTIU 2.3 
Millorar els procediments interns de tramitació i gestió i fomentar 
l'augment continuat de la qualitat dels serveis i la transparència 
en la gestió. 

81,17 

OBJECTIU 3.1 

Executar els resultats d'una auditoria energètica, que permeta 
reduir els costos de manteniment i corrents en la seu central de 
la Conselleria, d'acord amb la sostenibilitat mediambiental i el 
foment de les energies renovables. 

50,00 

OBJECTIU 3.2 
Racionalitzar i gestionar amb eficiència les despeses 
públiques  segons criteris de tipus mediambientals, socials i, en 
particular, d'igualtat de gènere. 

86,77 

OBJECTIU 4.1 Impuls de les funcions corresponents a les direccions territorials 50,00 

OBJECTIU 5.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la conselleria. 

79,17 

OBJECTIU 5.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 100,00 

OBJECTIU 5.3 
Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius 

114,29 

 

El grau d’execució dels indicadors dels objectius d’aquest programa no ha sigut 

homogeni. 

 

 

Objectiu 1.1  Assistir i assessorar el conseller i els òrgans superiors i centres directius de la 

Conselleria, i facilitar el compliment dels objectius de la resta de programes adscrits a la 

Conselleria. 
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Té un compliment baix, a causa de la convocatòria anticipada d’eleccions, que va 

precipitar el tancament de l’últim període de sessions de la legislatura, amb la qual cosa 

l’activitat parlamentària s’ha reduït considerablement durant 2019 pel que fa a intervencions i 

informes, malgrat que hi ha hagut un increment respecte a la previsió de l’any anterior pel que 

fa a sol·licituds de documentació. També ha afectat l’elaboració d’informes i estudis. Fins i tot 

hi ha un indicador que no s’ha fet, el 5, que tenia previst gestionar 1.400 assumptes. S’ha 

deixat de fer aquesta activitat perquè aquesta informació ja la facilita cadascuna de les 

conselleries en relació als assumptes que eleven al Ple. 

 

 

Objectiu 1.2 Facilitar suport tècnic als projectes normatius i actes administratius del 

departament. 

 

L’objectiu 1.2 mostra una execució per damunt del que es preveia a causa del bon 

comportament de tots els indicadors, l’execució dels quals és igual o més alta que la valoració 

inicial. 

 

 

Objectiu 2.1 Facilitar el suport tècnic legal, pressupostari, econòmic i administratiu dels 

programes i línies desenvolupats per les diverses unitats. 

 

D’acord amb l’execució dels indicadors, l’objectiu ha aconseguit globalment les 

expectatives, a causa d’un grau d’execució per damunt del que estava programat en la majoria 

dels indicadors. 

 

Durant tot l’exercici econòmic s’informa els diferents centres gestors sobre l’estat real 

dels seus crèdits i del seguiment i control de l’execució pressupostària, a fi d’aconseguir la 

utilització òptima dels recursos públics assignats a cada programa pressupostari, i, al mateix 

temps, de planificar l’elaboració del pressupost del següent exercici adequadament. A més 

dels informes mensuals d’execució pressupostària elaborats pel Servei de Gestió Econòmica i 

Pressupostària, es fa un informe de tancament per a avaluar els resultats de la gestió 

pressupostària. En el procés d’elaboració pressupostària, el Servei de Gestió Econòmica i 

Pressupostària contribueix notablement a facilitar l’execució del procés pressupostari, en les 

fases de planificació, elaboració i avaluació, mitjançant una planificació adequada del 

calendari, l’elaboració de documentació de suport, l’emissió d’informes i la celebració de 

reunions tècniques, entre altres. 

 

En matèria de personal, els indicadors reflecteixen un increment en les propostes de 

modificacions de llocs de treball i en la gestió de nòmines. 
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Objectiu 2.2 Gestionar, racionalitzar i modernitzar els procediments administratius per a 

aconseguir el nivell d’eficiència més alt en la gestió. 

 

L’indicador número quatre (remissions a través del Registre Departamental) presenta 

una desviació molt elevada, que està compensada per l’indicador cinc (nombre de registres a 

través de l’Oficina de Registre Virtual [ORVE]). 

 

Aquest objectiu més que duplica el resultat previst. Això és a causa de la 

sobreexecució d’algun dels seus indicadors, en particular el cinc (nombre de registres a través 

de l’Oficina de Registre Virtual [ORVE]) i el sis (actuacions de gestió en la guia de persones 

de la Generalitat), que compensen àmpliament la baixa execució de tres dels restants. Entre 

els últims, hi ha l’indicador quatre (nombre de remissions a través del Registre 

Departamental), que ha sigut considerablement inferior al que es preveia, en part pel fet que 

encara no estaven integrades en el Registre Departamental totes les conselleries, els 

organismes autònoms i les entitats del sector públic dependents de la Generalitat, per la qual 

cosa les remissions a través d’aquest format electrònic coexisteixen amb les remissions en 

format paper. 

 

 

Objectiu 3.2 Racionalitzar i gestionar les despeses públiques amb eficiència. 

 

En l’objectiu 3.2 s’han incrementat les actuacions de coordinació dels contractes menors, 

després de l’adaptació de la tramitació a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, i s’ha reforçat el control i seguiment de les caixes fixes de la Conselleria. A més, 

s’ha consolidat el seguiment i actualització del registre unificat de factures (RUF) amb la 

finalitat de col·laborar en la reducció del període mitjà de pagament.   

 

Cal destacar que després de la reestructuració administrativa duta a terme pel Decret 

5/2019, de 16 de febrer, del President de la Generalitat, la Conselleria ha assumit noves 

competències que han suposat un increment d’actuacions de suport en expedients de 

contractació o encàrrecs de gestió iniciats en altres departaments, especialment en matèria 

de memòria democràtica, modificació de llocs de treball, adscripcions de llocs de treball entre 

departaments, i, dins de la mateixa Conselleria, entre els centres directius. També hi ha hagut 

un increment de les funcions d’assessorament tècnic, administratiu i econòmic en la finalització 

de procediments de concessió de subvencions, convenis i altres expedients en matèria de 

memòria democràtica que no tenen un reflex específic en els indicadors de l’exercici 2019. 

 

 

Objectiu 4. Impuls de les funcions corresponents a les direccions territorials. 

 

Indicador 2. Actuacions necessàries per a la dotació de recursos materials per al funcionament 

dels serveis territorials. 
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Presenta una execució nul·la, atés que no s’han posat en marxa les direccions 

territorials. 

 

 

Objectius 5.1, 5.2 i 5.3, relacionats amb la igualtat de gènere. 

 

La Unitat d’Igualtat s’ha ajustat a les previsions dels indicadors de l’objectiu cinc, ja 

que la seua activitat s’ha mantingut estable. 

  

Per consegüent, les desviacions que es puguen observar entre els valors obtinguts i 

els previstos obeeixen a una estimació inadequada dels valors d’algun dels indicadors i que, a 

la vista de les realitzacions d’aquest exercici, es tindran en compte per a la previsió dels 

següents.   

 

 

Programes pressupostaris que aconsegueixen els objectius per damunt del 80 % 

però no arriben al 100 % del que es preveia 

 

 

Programa 112.90 “Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana” 

 

Execució: 96,20 % 

 

PROGRAMA 11290 TRANSPARÈNCIA EN L'ACTIVITAT 

PÚBLICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar mesures per a millorar la qualitat democràtica de les 
institucions de la Generalitat. 

85,71 

OBJECTIU 1.2 
Fomentar la confiança de la ciutadania en els/les integrants del 
Consell i en els seus alts càrrecs. 

114,84 

OBJECTIU 1.3 
Impulsar l'aplicació de la llei a les entitats locals i altres subjectes 
compresos en el seu àmbit d'aplicació. 

50,00 

OBJECTIU 1.4 
Establir mesures per a la correcta execució del reglament de 
transparència en l'administració de la Generalitat i en el seu 
sector públic instrumental. 

50,00 

OBJECTIU 1.5 
Divulgació de la normativa en matèria de transparència entre el 
personal de l'administració de la Generalitat i del sector públic 
instrumental. 

140,00 

OBJECTIU 2.1 
Facilitar una nova cultura d'obertura informativa, reutilització de 
dades obertes i fomentar una relació proactiva de la ciutadania 
amb les institucions de la Generalitat. 

0,00 
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PROGRAMA 11290 TRANSPARÈNCIA EN L'ACTIVITAT 

PÚBLICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.2 
Coordinar a les diferents conselleries i al sector públic 
instrumental de la Generalitat perquè executen la llei i el 
reglament 

68,13 

OBJECTIU 3.1 
Convertir la Generalitat en referent per a la ciutadania i altres 
administracions en matèria de transparència i bon govern, com 
una administració íntegra, democràtica i eficaç. 

150,00 

OBJECTIU 3.2 
Establir xarxes de col·laboració per a impulsar iniciatives i accions 
de Govern Obert en la societat valenciana. 

60,71 

OBJECTIU 3.3 
Facilitar l'accés dels/les ciutadans/es a una informació pública 
veraç i de qualitat. 

292,33 

OBJECTIU 3.4 
Aprovar el reglament de desenvolupament de la Llei reguladora 
de l'activitat de lobby en l'àmbit de la Generalitat i del seu sector 
públic instrumental i posar en marxa el Registre de lobbies. 

0,00 

OBJECTIU 4.1 
Promoure el coneixement de la Llei de transparència i les normes 
reglamentàries que la desenvolupen, així com del portal 
gvaOberta i Dades obertes. 

140,00 

OBJECTIU 5.1 
Aplicació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i el seu desenvolupament 
reglamentari en matèria de participació ciutadana. 

102,27 

OBJECTIU 5.2 Seguiment  del programa Palaus transparents. 137,33 

OBJECTIU 5.3 
Implementació de mecanismes per a la implicació ciutadana en 
l'elaboració de normes, plans, procediments i altres instruments 
de planificació. 

133,00 

OBJECTIU 6.1 Enfortiment del teixit associatiu. 19,07 

OBJECTIU 6.2 
Gestió i manteniment del portal de participació ciutadana de la 
Generalitat. 

0,00 

OBJECTIU 7.1 
Potenciació del coneixement de la cultura, tradicions, llengua i 
música valenciana en els CEVEX. 

132,58 

OBJECTIU 8.1 
Mantindre les relacions amb les cases regionals i les federacions 

d'associacions d'altres comunitats autònomes en la nostra 
Comunitat. 

75,36 

OBJECTIU 9.1 
Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 
subvencions, que contemplen mecanismes per a corregir 
desigualtats de gènere 

123,75 

OBJECTIU 9.2 
Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 
subvencions, que contemplen mesures de discriminació positiva 
cap a la dona 

141,43 

OBJECTIU 9.3 
Afermar la paritat equilibrada de dones i homes en els òrgans 
col·legiats del programa pressupostari. 

100,00 
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L’execució dels 22 objectius del programa 112.90 “Transparència en l’activitat pública 

i participació ciutadana”, el 2019, ha arribat al 96,20 % i per tant s’ha aconseguit un nivell 

d’execució lleugerament inferior a les previsions inicials. 

 

D’aquests, un 54,55 % s’han executat íntegrament o per damunt dels valors 

inicialment previstos. Un 27,27 % dels objectius s’han executat en un percentatge que oscil·la 

entre el 50 % i el 100 %. Es mostren per davall un 18,18 %, l’objectiu 6.1 amb un 19,06 %, 

i amb un 0 % els objectius 2.1, 3.4 i 6.2. 

 

Destaquen per damunt de les previsions inicials els objectius següents: 

 

1.2 Fomentar la confiança de la ciutadania en els/les integrants del Consell i en els 

seus alts càrrecs, especialment pels nous nomenaments d’alts càrrecs, que ha elevat el 

percentatge dels indicadors inclosos en l’objectiu; 1.5 Divulgació de la normativa en matèria 

de transparència entre el personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic 

instrumental, a causa de l’edició més alta de cursos dels programats; 3.1 Convertir la 

Generalitat en un referent per a la ciutadania i altres administracions en matèria de 

transparència i bon govern, augment a causa de l’execució de més actes dels programats; 3.3 

Facilitar l’accés dels ciutadans a una informació pública veraç i de qualitat, amb un nombre 

més alt de peticions i d’expedients tramitats que el previst inicialment; 4.1 Promoure el 

coneixement de la Llei de transparència i les normes reglamentàries que la despleguen, i també 

del portal GVA Oberta i Dades Obertes. 5.1 Aplicació de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, i el seu 

desplegament reglamentari en matèria de participació ciutadana, ja que augmenta el nombre 

de les entitats beneficiàries; 5.2 Seguiment del programa “Palaus transparents”, a causa de 

l’augment del nombre de visitants previst (312 %); 5.3 Implementació de mecanismes per a 

la implicació ciutadana en l’elaboració de normes, plans, procediments i altres instruments de 

planificació, a causa l’execució de més processos participatius respecte dels que es preveien; 

7.1 Potenciació del coneixement de la cultura, tradicions, llengua i música valenciana en els 

CEVEX, a causa de l’augment de les actuacions i dels beneficiaris de les ajudes; 9.1 Valorar 

positivament activitats cíviques, socials i culturals, en subvencions, que prevegen mecanismes 

per a corregir desigualtats de gènere; 9.2 Valorar positivament activitats cíviques, socials i 

culturals, en subvencions, que prevegen mesures de discriminació positiva cap a la dona. 

Aquests dos últims indicadors pugen en el nivell d’execució perquè les sol·licituds d’ajudes que 

els preveuen han sigut més nombroses del que es preveia. 

 

Íntegrament, i amb un grau d’execució del 100 %, hi ha l’objectiu 9.3 Afermar la paritat 

equilibrada de dones i homes en els òrgans col·legiats del programa pressupostari. 

 

Amb un percentatge d’execució que oscil·la entre el 50 % i el 100 %, hi ha els 

següents objectius: 
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Objectiu 1.1 Impulsar mesures per a millorar la qualitat democràtica de les institucions de la 

Generalitat. 

 

L’indicador consisteix en el nombre d’ajudes a les entitats locals per al foment de la 

transparència i accés a la informació pública. S’havien previst 70 beneficiaris i només van 

sol·licitar les ajudes 60 entitats, la qual cosa suposa un percentatge de compliment del 

85,71%. 

 

Objectiu 1.3 Impulsar l’aplicació de la llei a les entitats locals i altres subjectes compresos en 

el seu àmbit d’aplicació. 

 

L’indicador consisteix en l’assessorament, elaboració de materials i suport a les entitats 

locals per a l’aplicació de la Llei 2/2015, i també el seguiment de l’adhesió voluntària al Codi 

de Bon Govern; ha aconseguit el 50 %. 

 

Objectiu 1.4 Establir mesures per a la correcta execució del Reglament de transparència en 

l’Administració de la Generalitat i en el seu sector públic instrumental. 

L’indicador consisteix a desenvolupar els sistemes d’informació necessaris per al 

compliment de les obligacions establides en el reglament, en coordinació amb la DGTIC; té un 

percentatge d’execució del 50 %. 

 

 

Objectiu 2.2 Coordinar les diverses conselleries i el sector públic instrumental de la Generalitat 

perquè executen la llei i el reglament. 

L’indicador u arriba a un 50 %. En l’indicador dos el percentatge d’execució del Pla 

biennal de transparència arriba a un 86,25 %. 

 

Objectiu 3.2 Establir xarxes de col·laboració per a impulsar iniciatives i accions de govern obert 

en la societat valenciana. 

 

El percentatge d’execució de l’objectiu se situa en un 60,71 % si tenim en compte 

només el compliment dels indicadors; no obstant això, caldria tindre en compte que l’indicador 

u, relatiu a les ajudes destinades a les entitats de la societat civil per a promoure la cultura de 

les administracions transparents, arriba a un percentatge de compliment del 142,85 %. 

L’indicador dos, relatiu a les ajudes destinades a les universitats públiques de la Comunitat 

Valenciana per a l’execució d’activitats de formació, difusió, conscienciació i investigació en 

matèria de transparència i accés a la informació pública i bon govern, arriba al 100 %. El 

percentatge es redueix perquè no s’han pogut executar l’indicador tres, relatiu a la participació 
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en l’Internet Freedom Festival, ni l’indicador quatre, referent a l’aprovació la nova llei de govern 

obert de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 8.1 Mantindre les relacions amb les cases regionals i les federacions d’associacions 

d’altres comunitats autònomes a la nostra comunitat. 

 

Tenint en compte els dos indicadors previstos, l’objectiu només s’executa en un 

percentatge del 75,36 %. Si bé l’indicador u, relatiu a les ajudes per a les activitats cíviques, 

socials i culturals, arriba a un nivell d’execució del 117,39 %, l’altre indicador, sobre actuacions 

per a donar suport institucional a les cases regionals i les federacions d’associacions d’altres 

comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana, s’ha executat en un 33,33 %. 

 

Entre els objectius que no s’han implementat completament (menys del 50 %), cal 

destacar-hi: 

 

 

L’objectiu 6.1 Enfortiment del teixit associatiu. 

 

Tenint en compte els quatre indicadors previstos, l’objectiu només s’executa en un 

percentatge del 19,06 %. Si bé l’indicador u, relatiu a les ajudes a les entitats ciutadanes per 

al foment de la participació ciutadana, arriba a un nivell d’execució del 76,27 %, els altres tres 

no s’han pogut dur a terme. 

 

Finalment, els objectius que no s’han executat són els següents: 

 

 

Objectiu 2.1 Facilitar una nova cultura d’obertura informativa, reutilització de dades obertes i 

fomentar una relació proactiva de la ciutadania amb la Generalitat. 

 

Aquest objectiu es desenvoluparà plenament amb l’execució del I Pla biennal de transparència. 

 

 

Objectiu 3.4 Aprovar el reglament de desplegament de la llei reguladora de l’activitat de lobby 

en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, i posar en marxa el Registre 

de lobbies. 

 

El reglament de desplegament s’ha impulsat pel programa pressupostari destinat a 

l’OCCI (Oficina de Control de Conflictes d’Interessos) encara que per motius jurídics no s’ha 

pogut implementar el Registre de lobbies. 
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Objectiu 6.2 Gestió i manteniment del portal de participació ciutadana de la Generalitat. 

 

No s’ha dut a terme per manca de recursos personals, però es farà en 2020, en 

compliment dels objectius marcats pel Seminari del Consell. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució de menys del 80 %. 

 

 

Programa 111.80 “Responsabilitat social i foment de l’autogovern” 

 

Execució: 78,56 %.   

 

PROGRAMA 11180 RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT 

DE L'AUTOGOVERN  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar i orientar les iniciatives legislatives del 
desenvolupament estatutari. 

0,00 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar les relacions institucionals amb la resta de les 
Administracions Públiques relacionades amb cada iniciativa de 
desenvolupament estatutari. 

91,67 

OBJECTIU 1.3 
Impulsar i orientar les iniciatives de desenvolupament estatutari 
d'índole no legislativa. 

62,50 

OBJECTIU 1.4 

Avaluar les necessitats competencials de la Comunitat Valenciana 
i coordinar i proposar les iniciatives pertinents als efectes 
previstos en l'article 60 de l'Estatut d'Autonomia, així com 
preparar els informes i peticions necessaris per a complir amb 
aqueixos objectius. 

0,00 

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-lo, 
així com impulsar totes aquelles iniciatives relacionades amb la 
seua investigació, divulgació, promoció, consolidació i implantació 
en la societat. 

62,50 

OBJECTIU 2.2 
Exercir les atribucions relacionades amb la promoció de 
l'autogovern i el desenvolupament institucional, així com la 
formació i divulgació en aquesta matèria. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 
Divulgar i promoure els valors, història i institucions pròpies de la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Convertir a la Comunitat Valenciana en referent quant a la inclusió 
de polítiques de responsabilitat social en la gestió de les seues 
organitzacions. 

125,00 

OBJECTIU 3.2 
Diagnosticar el coneixement i la pràctica de la cultura de la 
responsabilitat social per les organitzacions i la ciutadania. 

100,00 

OBJECTIU 3.3 
Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres 
territoris en matèria de responsabilitat social per a l'intercanvi 
d'experiències. 

0,00 
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PROGRAMA 11180 RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT 

DE L'AUTOGOVERN  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 
Promoure la cultura de la responsabilitat social entre les 
organitzacions i la ciutadania. 

100,00 

OBJECTIU 4.2 
Fomentar la inclusió de polítiques de responsabilitat social en les 
organitzacions i difondre’n el coneixement entre la ciutadania. 

111,67 

OBJECTIU 4.3 
Dinamitzar l'aplicació de la responsabilitat social en les 
administracions i sector públic valencià. 

100,00 

OBJECTIU 4.4 Aplicació de TIC per a la difusió de la responsabilitat social 100,00 

OBJECTIU 4.5 
Impulsar i orientar iniciatives normatives en matèria de 
responsabilitat social 

125,00 

 

 

En relació amb el compliment dels objectius del programa pressupostari 111.80, 

“Responsabilitat social i foment de l’autogovern”, distingim dues classes d’accions que s’han 

efectuat en compliment dels objectius proposats: les que corresponen a la responsabilitat 

social i les dedicades al foment de l’autogovern. 

 

ACCIONS DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

  

Les accions que s’han dut a terme amb l’objectiu de promoure la cultura i el foment de 

la inclusió de polítiques de responsabilitat social entre les organitzacions i la ciutadania, així 

com entre les administracions públiques i el sector públic, són les següents: 

 

a) S’ha procedit a impulsar els diversos desenvolupaments reglamentaris previstos en 

la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, 

publicada en el DOGV de 16.07.2018. 

 

En aquest sentit, s’han elaborat documents de treball previs per a impulsar els 

següents desplegaments reglamentaris de la llei: un que està destinat a regular la inclusió de 

clàusules de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d’ajudes i 

subvencions, i un altre que està destinat a regular el procediment de qualificació i inscripció 

d’entitats valencianes socialment responsables. 

 

Així mateix, s’ha iniciat la tramitació del projecte de decret que regula la composició, 

l’organització i el funcionament del Consell Valencià de Responsabilitat Social. 

 

D’altra banda, s’ha completat íntegrament la tramitació del desplegament reglamentari 

de la llei referit a la creació de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables, que 
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s’ha materialitzat en el Decret 203/2019, de 4 d’octubre, publicat en el DOGV de 18.10.2019. 

 

b) Aprovació, per a adaptar-les al nou marc jurídic derivat de l’entrada en vigor de la 

Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, d’unes 

noves bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a associacions sense 

ànim de lucre i també a entitats locals, per a la formació, divulgació i altres actuacions en 

matèria de responsabilitat social. 

 

Aquestes bases reguladores s’han aprovat en l’Ordre 3/2019, de 21 de febrer, de la 

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, publicada en el 

DOGV de 27.02.2019. 

 

c) Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Transparència, Responsabilitat 

Social, Participació i Cooperació i la Universitat d’Alacant, per al manteniment de la Càtedra de 

Responsabilitat Social durant l’exercici 2019, per una quantia de 50.000,00 €, signat el 3 d’abril 

de 2019. 

 

S’han dut a terme diverses activitats en tres eixos: investigació, formació i 

transferència. 

 

Cal destacar-hi, entre les activitats d’investigació, l’estudi del nivell d’implantació de la 

responsabilitat social en l’àmbit municipal, i l’anàlisi de precedents i elaboració d’una guia 

metodològica per a l’execució de memòries de responsabilitat social, especialment dirigida a 

PIMES, amb inclusió de bones pràctiques. 

 

d) Mesa de Responsabilitat Social d’Alacant. 

 

Després de la constitució el 2018 de la Mesa de Responsabilitat Social a Alacant com 

un espai comú participatiu i fòrum de difusió, sensibilització i intercanvi d’experiències, 

inquietuds i projectes, el 2019 se n’ha celebrat la segona sessió. 

 

En aquesta segona sessió, a més de les entitats i empreses que van assistir a la primera 

reunió, s’han sumat per petició pròpia cinc noves integrants, la qual cosa consolida la 

importància de mantindre aquest fòrum en el temps, ja que serveix, a més de per a posar en 

comú les experiències en responsabilitat social dutes a terme a Alacant, per a incitar noves 

empreses i entitats a dur a terme polítiques de responsabilitat social, i amb això poder donar 

el seu punt de vista en les accions que du a terme el Consell en aquesta matèria. 

 

e) Jornada de treball relacionada amb la futura creació del Registre d’entitats 

valencianes socialment responsables, celebrada a València en col·laboració amb la Universitat 

Cardenal Herrera - CEU, en què han participat les diverses entitats implicades en el futur 

desplegament reglamentari d’aquest punt de la nova llei; hi van acudir tant representants de 

les universitats valencianes com d’empreses i d’organitzacions especialistes en responsabilitat 
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social. 

 

Jornada “Realitat i futur de la responsabilitat social a la Comunitat Valenciana”, 

celebrada a València en col·laboració amb la Confederació Empresarial de la Comunitat 

Valenciana; va tindre la presència de representants de l’Administració i dels teixits empresarial, 

cooperatiu, sindical i acadèmic valencians. Durant la jornada, experts de l’àmbit empresarial i 

cooperatiu valencià van posar de manifest els reptes a què s’enfronten les empreses a l’hora 

de posar en marxa polítiques de responsabilitat social. 

 

f) Campanya «Socialment Responsables»  

 

S’ha desenvolupat la campanya publicitària “Socialment responsables” per al disseny 

d’una marca específica de responsabilitat social dins d’una campanya dirigida a la ciutadania i 

a les organitzacions públiques i privades. La campanya ha sigut finalista en els X Premis 

Corresponsables de l’Observatori de Comunicació (ObservaRSE) com a millor anunci en premsa 

escrita en la categoria de comunicació corresponsable. 

 

 

ACCIONS DE PROMOCIÓ DE L’AUTOGOVERN I DRET FORAL CIVIL VALENCIÀ 

 

Dirigides al compliment dels objectius proposats, referits al foment de l’autogovern i a 

la recuperació, promoció i divulgació del dret foral civil valencià. Durant l’exercici 2019 es van 

dur a terme, entre altres, les següents actuacions: 

 

a) Elaboració, tramitació, signatura i execució de cinc convenis de col·laboració de la 

Generalitat, a través de la conselleria amb competències en matèria de foment de l’autogovern 

i recuperació del dret foral civil valencià, amb: 

 

 - El Tribunal de les Aigües de València, per a coadjuvar al manteniment, 

funcionament, divulgació i promoció d’aquest. 

 

 - La Universitat de València (Estudi General), per a contribuir al funcionament 

de la Càtedra de Dret Foral Valencià. 

 

 - La Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, per a la realització d’activitats de 

desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia, difusió i divulgació del dret foral civil 

valencià, i promoció i consolidació de l’autogovern. 

 

 - L’Associació de Juristes Valencians, per al foment i recuperació del dret civil 

valencià. 

 

 - El Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils 
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i de Béns Mobles a la Comunitat Valenciana i el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, 

per a la realització d’activitats de desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia, difusió i 

divulgació del dret foral civil valencià, i promoció de l’autogovern. 

 

b) Elaboració, tramitació i resolució de concessió de dues convocatòries de subvencions 

en concurrència competitiva: 

 

 - Una de destinada a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana per a l’execució d’actuacions relacionades amb el 

desenvolupament i la difusió de l’Estatut d’Autonomia i la recuperació i divulgació del 

dret foral civil valencià. 

 

 - Una altra de destinada a les universitats de la Comunitat Valenciana per a 

l’execució d’actuacions relacionades amb el desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia 

de la Comunitat Valenciana i la promoció de l’autogovern, i també amb la 

responsabilitat social (compartida amb el Servei de Responsabilitat Social). 

 

c) Edició del número 64 de la Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, “Propostes de 

reforma constitucional. Una visió des de la Comunitat Valenciana”. En el número, a més de 

publicar-se l’acord sobre la reforma constitucional adoptat pel Consell en la reunió de 9 de 

febrer de 2018, hi van participar diversos juristes, que van aportar el seu punt de vista sobre 

el tema abordat. 

 

La difusió del número anual de la revista, juntament amb les activitats puntuals dutes 

a terme en els municipis que van sol·licitar ajudes de foment de l’autogovern en el marc de la 

convocatòria esmentada abans, i amb els convenis de col·laboració a què també s’ha referit, 

són accions que contribueixen al compliment dels objectius de difusió de l’Estatut d’Autonomia 

i foment de l’autogovern que té aquest centre directiu. 

 

d) Específicament relacionades amb la recuperació, la promoció i la divulgació del dret 

foral civil valencià hi va haver, a més, aquestes altres actuacions durant 2019: 

 

 - Organització i celebració de la I Trobada de Juristes de Dret Civil Autonòmic. 

“Evolució i desenvolupament dels drets civils autonòmics en la doctrina del Tribunal 

Constitucional”, que va tindre lloc el 7 de març de 2019 i en la qual van participar 

prestigiosos ponents i representants de les comunitats autònomes que disposen de 

dret civil propi (Galícia, País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya, Illes Balears i Comunitat 

Valenciana). 

 

 - Segona sessió del ple de la Comissió Assessora de Dret Civil Valencià, 

celebrada el 10 d’abril de 2019. El Ple d’aquest òrgan col·legiat, que s’havia constituït 

l’octubre de 2018, va aprovar l’estructura i composició de les seues comissions de 

treball en aquesta sessió, i també va aprovar una proposta inicial de les línies 
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d’actuació en l’exercici de les seues funcions. 

 

 - Col·laboració amb l’Associació de Juristes Valencians per a recaptar el suport 

a la presentació, tramitació i aprovació a les Corts d’una proposició de llei de 

modificació de la disposició addicional segona de la Constitució per a la reintegració 

efectiva del dret civil valencià. La proposició de llei va ser presentada pels grups 

parlamentaris socialista, popular, Compromís i Unides Podem i, després de la 

tramitació, va ser aprovada pel ple de les Corts del 5 de febrer de 2020. Actualment, 

està tramitant-se en el Congrés dels Diputats. 

 

Programa 121.10 “Atenció al ciutadà, qualitat i inspecció de serveis” 

 

Execució: 72,19 % 

 

PROGRAMA 12110  ATENCIÓ Al CIUTADÀ, QUALITAT I 

INSPECCIÓ DE SERVEIS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Mantindre el catàleg únic de serveis (GUC) normalitzat i 
actualitzat, així com el Directori Nacional Comú d'Unitats 
Orgàniques i Oficines (DIR3) i el Sistema d'Informació 
Administrativa (SIA). 

100,00 

OBJECTIU 1.2   0,00 

OBJECTIU 1.3 
Identificació de necessitats i possibles millores de la interfície de 
la Guia PROP electrònica. Anàlisi de necessitats per a la millora de 
la difusió de novetats en matèria de tràmits i ocupació pública. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Consolidar el nou sistema d'atenció a la ciutadania, atés el nou 
marc establit per les Lleis 39/2015 i 40/2015 i a l'experiència 
acumulada en la matèria. 

78,33 

OBJECTIU 2.3 

Diagnòstic del grau d'avanç de la implantació de la tramitació 
telemàtica i de l'administració electrònica, i seguiment de la 
implantació de les solucions tecnològiques per a l'impuls de la 
tramitació telemàtica i de l'administració electrònica. 

10,00 

OBJECTIU 3.1 
Alt nivell de qualitat en atenció a la ciutadania tant en les oficines 
PROP com per mitjà dels canals no presencials. 

109,09 

OBJECTIU 3.2 
Plena implantació del nou model d'oficina PROP pròpia com a 
oficina d'assistència en matèria de registre i en l'ús de mitjans 

electrònics, com a referent en la Generalitat. 
33,33 

OBJECTIU 4.1 
Implantar i coordinar el nou sistema de gestió de queixes derivat 
del marc normatiu vigent. 

100,00 

OBJECTIU 4.2 
Impulsar la realització d'autoavaluacions de qualitat. Contrastar 
els resultats i elaborar propostes de millora. 

42,00 

OBJECTIU 4.3 Potenciar el sistema de cartes de serveis. 80,00 

OBJECTIU 4.4 
Dissenyar i impulsar els sistemes de reconeixement establits pel 
Decret 41/2016, com el sistema de certificació de qualitat de la 
Generalitat i els premis a l'excel·lència. 

0,00 
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PROGRAMA 12110  ATENCIÓ Al CIUTADÀ, QUALITAT I 

INSPECCIÓ DE SERVEIS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.5 
Desenvolupar actuacions de revisió i simplificació de 
procediments administratius horitzontals encaminades a la nova 
administració electrònica conseqüència de la Llei 39/2015. 

100,00 

OBJECTIU 4.6 
Continuar la implantació i assegurar un adequat manteniment del 
sistema d'informació del mercat interior europeu (Sistema IMI). 

50,00 

OBJECTIU 5.1 

Dirigir accions específiques, en diferents 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. 

91,00 

OBJECTIU 5.2 
Prestar una atenció efectiva i àgil a les denúncies i queixes 
presentades davant la Inspecció de Serveis. 

100,00 

OBJECTIU 5.3 
Disposar d'un sistema de control i gestió d'expedients que 
permeta la tramitació i seguiment de les actuacions de la IGS. 

100,00 

OBJECTIU 6.1 
Difondre les actuacions realitzades per la IGS en el seu àmbit 
competencial. 

100,00 

OBJECTIU 6.2 

Desenvolupar accions, programes i estratègies amb la finalitat de 
disposar d'un marc instrumental sòlid que permeta la gestió del 
risc de realització de males pràctiques, a més de perseguir 
irregularitats, per a evitar que es produïsquen mitjançant la seua 
detecció primerenca 

50,00 

OBJECTIU 7.1 
Exercir una coordinació efectiva dels òrgans sectorials d'inspecció, 
unint esforços i evitant duplicitats en el desenvolupament de les 
seues actuacions. 

100,00 

OBJECTIU 7.2 
Col·laborar i cooperar de manera efectiva amb altres òrgans de la 
nostra administració i amb altres administracions públiques en 
matèria d'atenció a la ciutadania, qualitat i inspecció de serveis. 

100,00 

 

 

En relació amb l’execució de les actuacions més rellevants previstes en el pressupost 

de 2019, cal fer les següents consideracions: 

 

 

Objectiu 1.1 Mantindre el catàleg únic de serveis (GUC) normalitzat i actualitzat, així com el 

Directori Nacional Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) i el Sistema d’Informació 

Administrativa (SIA). 

 

L’objectiu s’ha assolit. Durant l’any 2019 s’han identificat les diverses necessitats per 

tal de sincronitzar els codis DIR3 i SIA, i també per a satisfer les necessitats internes, a fi 

d’informar la ciutadania de totes les unitats administratives amb rang igual o superior al servei, 

identificar les oficines de registre, les subministradores de Clave, etc. 

 

El catàleg d’unitats i de tràmits es manté permanentment actualitzat. 

 

 

Objectiu 1.2 Desenvolupar un nou sistema que incorpore totes les funcionalitats de l’actual 
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GUC, i també les necessàries derivades del nou model d’administració pública electrònica i 

integrada. 

 

L’objectiu, que havia de mesurar-se mitjançant un indicador lògic que avaluaria si el 

nou sistema desplegat era l’adequat, no és avaluable perquè l’aplicació encara no ha sigut 

implementada per la DGTIC. Les necessitats estan detectades i comunicades, però el projecte 

d’implementació avança d’una manera molt lenta, i no està acabat després d’haver acabat 

2019. Per aquest mateix motiu, tampoc és avaluable l’objectiu de la formació, ja que només 

es pot dur a terme des del moment en què la nova aplicació estiga en producció. 

 

 

Objectiu 1.3 Identificació de necessitats i possibles millores de la interfície de la guia PROP 

electrònica. Anàlisi de necessitats per a la millora de la difusió de novetats en matèria de 

tràmits i ocupació pública. 

 

El document d’identificació de necessitats i possibles millores ja s’ha elaborat i remés 

a l’equip de treball de la DGTIC perquè se sotmeta a la consideració del grup de portals del 

servei d’administració electrònica de la direcció general esmentada. 

 

 

Objectiu 2.2 Consolidar el nou sistema d’atenció a la ciutadania, atés el nou marc establit per 

les Lleis 39/2015 i 40/2015 i l’experiència acumulada en la matèria. 

 

Indicador 1. Nova norma d’atenció a la ciutadania i registres elaborada. 

 

L’elaboració de l’esborrany de la nova norma que regularà l’atenció a la ciutadania i el 

sistema de registre de l’Administració de la Generalitat s’ha endarrerit a causa de l’ajornament 

de l’entrada en vigor de la disposició final setena de la Llei 39/2015 fins a l’octubre de 2020 

(“les previsions relatives al registre electrònic d’apoderaments, el registre electrònic, el registre 

d’empleats públics habilitats, el punt d’accés general electrònic de l’Administració i l’arxiu únic 

electrònic tindran efectes a partir del dia 2 d’octubre de 2020”). Aquesta circumstància ha 

provocat que es retarde l’elaboració de la norma esmentada; ara per ara, només s’ha dut a 

terme el 35 % de treball necessari. 

 

Indicador 2. Impulsar les mesures de formació, a través de l’òrgan competent, del personal 

de les oficines d’assistència en matèria de registre. 

 

El novembre de 2019, es va dur a terme un curs d’atenció a la ciutadania en les noves 

oficines d’assistència en matèria de registre, amb dues edicions, una a València i una altra a 

Alacant; la participació majoritària va ser de personal d’atenció presencial en oficines PROP. 

 

Indicador 3. Elaborar protocols i instruccions requerits. 
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Cal assenyalar que s’ha aconseguit plenament el mínim establit, i s’han publicat en el 

portal del funcionari, entre altres, les instruccions per a responsables de notificacions a la GVA, 

les instruccions del registre departamental, el procediment de digitalització de documentació 

en les oficines d’assistència en matèria de registre (WebScan), la guia de funcionament dels 

processos en les oficines d’assistència en matèria de registre (OAMR), el protocol d’identificació 

i autenticació de la persona interessada per personal funcionari habilitat i el procediment de 

generació de còpies electròniques autèntiques. 

 

 

Objectiu 2.3 Diagnòstic del grau d’avanç de la implantació de la tramitació telemàtica i de 

l’administració electrònica, i seguiment de la implantació de les solucions tecnològiques per a 

l’impuls de la tramitació telemàtica i de l’administració electrònica. 

 

Respecte a aquest objectiu només s’ha pogut dur a terme la primera fase de les 

planificades, concretament la preparació del model d’enquesta. Les següents fases (la duta a 

terme de l’enquesta, l’elaboració d’un mapa de situació, la valoració dels resultats i les 

recomanacions posteriors per a l’elaboració d’un pla d’acció concret sobre la base dels resultats 

obtinguts) no s’han dut a terme perquè el projecte es basava en una actuació de camp de la 

inspecció general de serveis, programada inicialment, però que després no es va poder dur a 

terme en el pla d’inspecció bianual. 

 

 

Objectiu 3.1 Alt nivell de qualitat en atenció a la ciutadania, tant en les oficines PROP com en 

els canals no presencials. 

 

L’objectiu s’ha aconseguit per a tots els canals: presencial (oficines PROP); telefònic 

(012); electrònic (guia PROP electrònica); xat de text i videoxat en llengua de signes; bústia 

de la ciutadania, i butlletí de novetats. Algunes de les xifres més significatives són: 2.372.845 

consultes ateses pel canal telefònic 012, 19.836.785 consultes telemàtiques a través de la guia 

PROP electrònica i 698.564 cites ateses de manera presencial en les oficines PROP. La xifra 

global s’acosta així als 23 milions de consultes ciutadanes ateses (22.908.194). 

  

Respecte a l’enquesta de satisfacció ciutadana, se n’han fet dues, relacionades amb 

els serveis prestats en els diversos canals. Els resultats de totes dues han sigut molt 

satisfactoris, amb un índex de satisfacció en la d’octubre de 2019 de 8,40 sobre 10 respecte 

als serveis prestats pel 012 i d’un 9,02 per a les oficines PROP d’atenció presencial. 

 

 

Objectiu 3.2 Plena implantació del nou model d’oficina PROP pròpia com a oficina 

d’assistència en matèria de registre i en l’ús de mitjans electrònics com a referent en la 

Generalitat. 

 

Amb la plena entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
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administratiu comú i de les administracions públiques, les funcions de les oficines PROP pròpies 

s’han incrementat, i s’han de transformar en oficines d’acolliment, informació, assistència en 

matèria de registre i assistència en l’ús de mitjans electrònics. 

 

Per a abordar aquesta tasca, s’ha dissenyat un nou model d’organització i funcionament 

d’aquestes oficines, de manera que la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i 

Bon Govern preste els serveis de manera unificada funcionalment i orgànicament. 

 

Aquest model podrà implantar-se una vegada siga aprovat pels òrgans competents. 

Atés que a l’acabament de 2019 aquest fet encara no s’ha produït, no ha sigut possible 

implantar-lo i s’entén, doncs, que aquest objectiu no és avaluable. 

 

 

Objectiu 4.1 Implantar i coordinar el nou sistema de gestió de queixes derivat del marc 

normatiu vigent. 

 

L’objectiu s’ha complit, s’ha desenvolupat i implantat la primera versió de l’aplicació de 

queixes, s’ha elaborat un manual de procediment de queixes, suggeriments i agraïments (que 

està publicat en el portal del funcionari) i s’han fet els cursos de formació de gestors, que han 

tingut lloc en les tres províncies. 

 

Igualment, segons el que es preveu en el Decret 41/2016, s’ha elaborat l’informe anual 

de la Generalitat de queixes, suggeriments i agraïments presentats en el 2018, que s’ha 

publicat tant en el portal del funcionari com en GVA Oberta. 

 

 

Objectiu 4.2 Impulsar l’elaboració d’autoavaluacions de qualitat. Contrastar els resultats i 

elaborar propostes de millora. 

 

En el pla aprovat es preveia que durant tot el període de vigència del Pla 2018-2019, 

la IGS coordinaria l’elaboració d’un total de 24 autoavaluacions de qualitat dels serveis públics. 

A més, s’hi establia que, a partir de les autoavaluacions, la IGS faria una contractació externa 

que permetera validar o corregir, si fora el cas, l’autoavaluació inicial de les que demostraren 

un nivell d’excel·lència més alt i transformar-la així en una avaluació de qualitat que servira 

com a referència per a acreditar-la posteriorment. 

 

L’objectiu d’autoavaluació va ser concretat per la Resolució de 7 de març de 2018, de 

la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual 

s’aprova el programa d’autoavaluacions de qualitat dels serveis públics per al període 2018-

2019 i es recullen les unitats i òrgans proposats per les conselleries per a fer les 

autoavaluacions. 

 

A partir d’aquesta programació, durant l’exercici 2018, la IGS va coordinar i dirigir 
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l’elaboració d’un total de nou autoavaluacions, sis de les quals van acabar el 2018. El 2019, 

principalment per la reorganització de les conselleries després de les eleccions autonòmiques 

l’abril 2019 i per la manca de reglaments orgànics, l’execució del pla ha estat condicionada. 

Així, a desembre de 2019, de les 24 autoavaluacions, se n’han iniciat 14 i acabat 10. La situació 

descrita i el grau d’execució de les autoavaluacions també ha incidit en el desenvolupament de 

les avaluacions de qualitat sobre aquestes, que no s’han pogut dur a terme. 

 

Per això, es considera que, després de l’aprovació dels reglaments orgànics en què es 

defineixen les unitats administratives de les diverses conselleries actuals, s’establirà un nou 

programa d’autoavaluacions i avaluacions de qualitat en la nova planificació de la IGS per a 

2020. 

 

 

Objectiu 4.3 Potenciar el sistema de cartes de serveis. 

 

En compliment del pla, la IGS ha donat suport i assistència tècnica a diverses 

conselleries i entitats en l’elaboració de la proposta de les cartes de serveis, i ha emés els 

informes preceptius corresponents, el detall dels quals es resumeix a continuació: 21 noves 

cartes de serveis (de les quals 4 estan pendents d’aprovació i publicació en el DOGV); 16 cartes 

de serveis revisades (2 pendents d’aprovació i publicació en el DOGV) i tramitació del 

cessament d’efectes de 7 cartes de serveis (2 pendents d’aprovació i publicació en DOGV). Tot 

això proporciona un grau d’execució del Pla d’extensió i revisió de cartes de serveis del 80%. 

 

 

Objectiu 4.4 Dissenyar i impulsar els sistemes de reconeixement establits pel Decret 41/2016, 

com el sistema de certificació de qualitat de la Generalitat i els premis a l’excel·lència. 

 

Aquest objectiu no s’ha assolit, ja que s’ha estimat adequat retardar l’elaboració de la 

norma corresponent (l’esborrany de la qual sí que s’ha elaborat) a 2020, per la necessitat de 

disposar d’una massa crítica d’organitzacions que, després d’avaluades, acrediten uns 

estàndards mínims de qualitat. 

 

 

Objectiu 4.5 Desenvolupar actuacions de revisió i simplificació de procediments administratius 

horitzontals encaminades a la nova administració electrònica conseqüència de la Llei 39/2015. 

 

S’han executat les tasques de simplificació en tots els grups de treball transversals: 

contractes, subvencions, gestió econòmica i de registres. A més, s’han abordat algunes 

tasques transversals de la Generalitat no previstes inicialment, com ara: 

 

    • Gestió de notificacions dirigides a la Generalitat. 

    • Coordinació de les solucions relacionades amb la política de protecció de dades de 

la Generalitat. 
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    • Normalització del model de sol·licitud general, tant en la versió per a tramitació 

electrònica com en la versió per a impressió en paper. 

    • Estudi i informe del grau d’ús del registre departamental, que es va traslladar a 

totes les sots- i subsecretaries perquè en tingueren coneixement i per a la presa de decisions. 

    • Estudi i informe sobre el grau de telematització dels procediments donats d’alta 

en el gestor únic de continguts, que es va traslladar a les sots- i subsecretaries en tingueren 

coneixement i per a la presa de decisions. 

 

 

Objectiu 4.6 Continuar la implantació i assegurar un manteniment adequat del sistema 

d’informació del mercat interior europeu (sistema IMI). 

 

L’objectiu s’ha assolit, ja que s’han atés totes les sol·licituds d’intervenció rebudes 

(altes i baixes d’usuaris, suport tècnic sol·licitat i consultes resoltes). Es va rebutjar l’elaboració 

d’una guia dirigida a optimitzar la gestió del manteniment d’usuaris i de l’espai de treball 

col·laboratiu perquè es considera que es disposa de prou funcionalitats dins de l’aplicació 

informàtica mateixa que dona suport al sistema d’informació IMI i perquè es disposa de guies 

elaborades per la Comissió Europea mateixa que s’actualitzen periòdicament. 

 

 

Objectiu 5.1 Dirigir accions específiques, en diversos àmbits de gestió, per a tindre un control 

efectiu de legalitat en les actuacions de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic 

instrumental. 

 

Si excloem les actuacions que ha dut a terme per la IGS i que es troben recollides en 

altres objectius d’aquest document, la valoració global dels resultats aconseguits d’execució 

del Pla IGS 2018-2019, que té un total de 35 actuacions plenament desenvolupades, arriba al 

91 %, percentatge que es considera satisfactori. 

 

 

Objectiu 5.2 Prestar una atenció efectiva i àgil a les denúncies i queixes presentades davant 

de la Inspecció de Serveis. 

 

L’objectiu s’ha assolit, ja que s’han tramitat i resolt totes les denúncies i queixes 

presentades (79 denúncies i 83 queixes). 

 

 

Objectiu 5.3 Disposar d’un sistema de control i gestió d’expedients que permeta la tramitació 

i seguiment de les actuacions de la Inspecció de Serveis. 

 

S’ha acabat el disseny del sistema de gestió d’expedients, i la DGTIC el té en fase de 

desenvolupament; la implantació d’aquest sistema està prevista al llarg de 2020. 
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Objectiu 6.1 Difondre les actuacions dutes a terme per la IGS en el seu àmbit competencial. 

 

D’acord amb el mandat que conté la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, 

d’inspecció general de serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en 

l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, i amb la Llei 2/2015, de 2 

d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 

Valenciana, es va elaborar i publicar dins del termini l’informe anual d’avaluació dels resultats 

del Pla de la IGS 2018-2019, després del primer any d’execució. Després d’haver-lo tramés al 

Consell i posteriorment a les Corts i a l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció 

de la Comunitat Valenciana, es va publicar aquest informe d’avaluació en la pàgina de la 

conselleria respectiva i en el portal de transparència GVA Oberta 

(http://www.gvaoberta.gva.es/va/inspeccion-general-de-servicios). 

 

Així mateix, la Inspecció General de Serveis, fent efectiu el compromís amb la 

transparència i la rendició de comptes amb la ciutadania, ha publicat resums individualitzats 

de totes les actuacions que ha dut a terme (78 fitxes publicades el 2019) durant tot l’any 2019, 

a través del portal de transparència GVA Oberta i la pàgina web de la conselleria a què 

s’adscriu. 

 

 

Objectiu 6.2 Desenvolupar accions, programes i estratègies amb la finalitat de disposar d’un 

marc instrumental sòlid que permeta la gestió del risc de males pràctiques per a, a més de 

perseguir irregularitats, evitar que aquestes es produïsquen mitjançant la detecció primerenca. 

 

Indicador 1. Tramitació i aprovació del desenvolupament reglamentari de la Llei d’inspecció 

general de serveis i del sistema d’alertes. 

 

La Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d’inspecció general de serveis i 

del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’Administració de la Generalitat 

i el seu sector públic instrumental, es va publicar en el DOGV núm. 8419, de 8 de novembre 

de 2018, i en l’actualitat es troba en tramitació el decret de desplegament reglamentari 

corresponent. El marc instrumental definit per la llei consta, d’una banda, del sistema 

informàtic mateix encarregat d’aplicar tècniques d’anàlisi de dades per a identificar 

irregularitats i, d’una altra, de l’anàlisi de riscos. La finalitat d’aquests és identificar els aspectes 

que cal tindre en compte per a previndre les males pràctiques i que serviran com a indicadors 

que caldrà incorporar al sistema informàtic. 

 

Indicador 2. Definició i incorporació de nous requisits tècnics i funcionals al sistema d’alertes 

ràpides, específics per a la tecnologia sobre la qual es construeixen. Indicador 3. Sistema 

d’alertes en funcionament, integrat en la infraestructura tecnològica proposada per la DGTIC. 

 

El sistema d’alertes, com a eina informàtica, va tindre una primera versió prototip que 
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es va utilitzar per a estudiar la viabilitat de l’ús de dades de gestió per a detectar irregularitats 

i per a definir els requisits funcionals del sistema per implantar en producció, i també per a 

identificar un conjunt de fonts de dades, internes i externes, sobre les quals aplicar els controls 

definits. A partir d’aquest prototip, es va desenvolupar el sistema de producció, ja integrat en 

la infraestructura tecnològica proposada per la DGTIC, que va començar a funcionar oficialment 

el dia 8 de febrer de 2019, l’endemà de la publicació en el DOGV de la Resolució de 31 de 

gener de 2019, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, 

per la qual s’estableix l’entrada en vigor del capítol primer del títol segon de la Llei 22/2018, 

relatiu al sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques en l’Administració de la 

Generalitat i el seu sector públic instrumental. 

 

Indicador 4. Elaboració d’un mapa d’avaluació de riscos per a determinar els diversos nivells 

d’exposició al risc d’irregularitats en la gestió. 

 

S’ha licitat un contracte de consultoria l’objecte de la qual és l’anàlisi, el disseny i el 

desenvolupament d’un model metodològic per a l’elaboració del mapa d’avaluació de riscos de 

la Generalitat i els plans d’autoavaluació. Aquest contracte té un termini d’execució d’onze 

mesos i es va iniciar el novembre de 2019 i continuarà el 2020. 

 

 

Objectiu 7.1 Exercir una coordinació efectiva dels òrgans sectorials d’inspecció, unint esforços 

i evitant duplicitats en el desenvolupament de les seues actuacions. 

 

L’objectiu s’ha aconseguit, ja que s’han fet les dues reunions anuals previstes, que han 

assegurat una coordinació i col·laboració adequades de la Inspecció General de Serveis amb 

les tres inspeccions sectorials (en els àmbits sanitari, educatiu i de serveis socials). Més enllà 

d’aquestes reunions formals, s’han mantingut contactes puntuals amb aquestes inspeccions 

derivats d’actuacions concretes en resposta a queixes i denúncies. 

 

 

Objectiu 7.2 Col·laborar i cooperar de manera efectiva amb altres òrgans de la nostra 

administració i amb altres administracions públiques en matèria d’atenció a la ciutadania, 

qualitat i inspecció de serveis. 

 

El 2019, en matèria de qualitat dels serveis, vam assistir a la reunió de la Xarxa 

Interadministrativa de Qualitat dels Serveis Públics, coordinada per la Direcció General de 

Governança Pública del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.  Així mateix i coincidint 

amb aquesta reunió, la Inspecció General de Serveis, ja integrada en la Direcció General de 

Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l’Administració Pública de la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública, va participar activament en la conferència de qualitat 

en els serveis públics organitzada per l’Administració general de l’Estat. En aquesta reunió, la 

inspectora general de serveis va participar com a ponent en una taula redona sobre sistemes 

d’integritat pública i models d’excel·lència, amb una ponència titulada “Nous sistemes 



405 

 

d’integritat pública: El paper de les inspeccions de serveis”. 

 

A més, al llarg de l’any s’han mantingut i potenciat relacions d’aliança i col·laboració 

amb altres òrgans de control de la Generalitat, externs i interns, amb l’Administració general 

de l’Estat i amb altres administracions autonòmiques. La IGS ha col·laborat també amb 

l’Institut Valencià d’Administració Pública i amb l’Escola Valenciana d’Estudis de Salut Pública 

impartint diversos cursos de formació (dos de presencials i dos on line, sobre qualitat dels 

serveis i sobre direcció i planificació estratègica). 

 

Igualment, el Servei de Qualitat i Simplificació ha col·laborat amb altres òrgans de 

control de la Generalitat (grups de treball per a tractar qüestions transversals, com la posada 

en marxa de la informació de protecció de dades, la pròxima eina de gestió universal 

d’expedients, les notificacions en la Generalitat, el projecte “Supra” per a l’arxivat a llarg 

termini d’expedients i documents electrònics, etc.) i amb l’Administració general de l’Estat 

(reunions del grup de suport funcional a la implantació de les Lleis 39 i 40/2015). Finalment, 

cal assenyalar també que el Servei de Qualitat i Simplificació hi ha col·laborat impartint cursos 

de formació organitzats i inclosos en els plans de formació de l’Institut Valencià d’Administració 

Pública. 

 

 

Programa 112.80 “Consell de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern” 

 

Execució: 68,25 %. 

 

PROGRAMA 11280 CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A 

la INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Garantir, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'exercici del 
principi de transparència i el dret de lliure accés a la informació 
pública, garantint la llibertat de totes les persones a formar les 
seues opinions i prendre decisions amb base en aqueixa 
informació. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Fomentar la millora contínua de la qualitat democràtica de la 
nostra societat i el compliment dels principis bàsics de bon govern 
en l'àmbit de l'administració autonòmica. 

33,33 

OBJECTIU 3.1 

Promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes 
públics, i les relacions de la Generalitat amb la ciutadania i amb 
organitzacions i entitats de la societat civil de la Comunitat 
Valenciana. 

95,90 

OBJECTIU 4.1 
Garantir el principi de transparència i de lliure accés a la 
informació pública reduint  possibles desigualtats de gènere. 

43,75 

 

 

En relació amb l’execució dels objectius assenyalats en el programa esmentat, es fan 
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les següents observacions: 

 

 

Objectiu 1.1 Garantir, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, l’exercici del principi de 

transparència i el dret de lliure accés a la informació pública, garantint la llibertat de totes les 

persones a formar les seues opinions i prendre decisions segons aquesta informació. 

 

Les previsions s’han complit o superat en la majoria dels indicadors i només en queden dos 

per davall. 

 

Indicador 1. Instar la incoació d’expedients disciplinaris o sancionadors d’acord amb les 

previsions del títol III de la Llei 2/2015, de 2 d’abril. 

 

Aquest indicador registra una execució nul·la. Cal tindre en compte que l’execució està 

condicionada a circumstàncies externes. 

 

Indicador 2. Adoptar criteris d’interpretació uniforme de les obligacions que conté la Llei 

2/2015, de 2 d’abril. 

 

És el que registra l’execució més alta, i supera àmpliament les previsions. D’una 

estimació inicial de quatre informes, finalment el resultat ha sigut de deu. 

 

 

Objectiu 2.1 Fomentar la millora contínua de la qualitat democràtica de la nostra societat i el 

compliment dels principis bàsics de bon govern en l’àmbit de l’Administració autonòmica. 

 

Indicador 1. Aprovar recomanacions per a un compliment més adequat de les obligacions que 

conté la Llei 2/2015, de 2 d’abril. 

 

Es duen a terme actuacions que tendeixen a la materialització d’aquest. 

 

Indicador 2.  Promoure l’elaboració de recomanacions, directrius i normes de desenvolupament 

de bones pràctiques en la matèria. 

 

Es duen a terme actuacions que tendeixen a la materialització d’aquest. 

 

Indicador 3. Col·laborar, en matèria de transparència, amb òrgans de naturalesa anàloga 

estatals o autonòmics. 
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Està en tramitació l’adhesió al protocol general d’actuació i acceptació d’aquest, 

subscrit amb data 9 d’abril de 2019 entre els òrgans de garantia de transparència i accés a la 

informació i la Fundació Democràcia i Govern Local. 

 

 

Objectiu 3.1 Promoure i fomentar la participació ciutadana en els assumptes públics, i les 

relacions de la Generalitat amb la ciutadania i amb organitzacions i entitats de la societat civil 

de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Resoldre les consultes que en matèria de transparència o accés a la informació 

pública li plantegen les administracions públiques i altres persones i entitats subjectes a la Llei 

2/2015, de 2 d’abril. 

 

S’ha superat la previsió inicial de 125 informes o resolucions i finalment el resultat ha 

sigut de 167 resolucions. Cal tindre en compte que es tracta d’un indicador que està subjecte 

a una demanda externa, igual que en el cas dels altres dos que veurem a continuació. 

 

Indicador 2. Respondre a les consultes que, amb caràcter facultatiu, li plantegen els òrgans 

encarregats de tramitar i resoldre les sol·licituds d’accés a la informació. 

 

De la previsió inicial de quinze informes, s'han realitzat deu, per la qual cosa en aquest 

cas l’execució de l’indicador se situa en el 66,6 %.   

 

Indicador 3. Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

 

De la previsió inicial de huit informes, finalment se n’han emés 7. 

 

 

Objectiu 4.1 Garantir el principi de transparència i de lliure accés a la informació pública 

reduint possibles desigualtats de gènere. 

 

En tot moment es fomenta el compliment dels criteris de paritat i la reducció de 

possibles desigualtats de gènere. 

 

Indicador 2. Jornades, conferències, congressos en els quals s’han de complir els criteris de 

paritat. 

 

S’ha executat en un 87,50 %, ja que, d’un total previst de 8 actes, s’han complit els 

criteris de paritat en 7.   
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CONCLUSIONS 

 

La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria de 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica mostra que es van assolir els 

objectius, de mitjana, en un 106,61 %, d’acord amb el que es preveia. 

 

L’execució per programes mostra que el 50 % acaba l’exercici amb els objectius assolits 

d’acord o per damunt del que es preveia. El percentatge restant es reparteix entre els 

programes que assoleixen els objectius entre el 80 % i el 100 % (12,50 %) i els programes 

l'execució del qual és inferior al 80 % (37,5 %). 

 

Pel que fa a l’anàlisi per centres gestors, superen o s’aproximen al 100 % dels objectius 

dels seus programes la Sotssecretaria (143,15 %) i la Direcció General de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament (104,41 %).  Entre el 80 % i el 100 % d’execució hi ha la 

Direcció General de Participació Ciutadana (96,20 %), mentre que se situen per davall del 80 

% la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern 

(78,56 %) i la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern (70,22 

%), tal com s’observa en el gràfic següent. 
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