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

EXERCICI 2020 

 

 

 

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

Generalitat, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2020, mostra que es van 

aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 267,79%  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 18,45% del programa 112.10 

“Coordinació de l'acció del govern” i el 1.821,18% del programa 111.70 “Gabinet 

d'organització” . 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: 112.30  “Coordinació del diàleg 

social”, 111.40 “Anàlisi i polítiques públiques”, 112.40 “Relacions externes”, 112.60 “Relacions 

amb les comunitats autònomes i representació institucional” i el programa 111.70 “Gabinet 

d'organització”.  

 

 

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

80%  i el 100% . En aquest grup es troben els programes: 121.20 “Alta direcció i serveis 

generals”, 125.10 “Administració local i organització territorial del Consell” i 751.10  

“Ordenació i promoció del turisme”.   

 

 

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

aquest grup es troben els programes: 112.10 “Coordinació de l'acció del govern; 462.20 

“Promoció institucional”; 126.20 “Assessorament i defensa en juí dels interessos de la 

Generalitat”; 462.10 “Relacions informatives i comunicació”; 125.20 “Agenda Valenciana 

Antidespoblament”; 112.20 “Relacions amb les Corts”. 
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Gráfico 1. Grado de ejecución de los objetivos por programas presupuestarios. 

 

 

 

 

 

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

damunt del que es preveia: 

 

 

Programa 112.30 “Coordinació del diàleg social” 

 

Execució: 106,40%  

 

PROGRAMA 11230 COORDINACIÓ DEL DIÀLEG SOCIAL  

OBJECTIUS  
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Suport als òrgans que exercixen la funció consultiva en la 
Presidència de la Generalitat i en especial en relació als òrgans 
que exercixen la funció consultiva en la Presidència de la 
Generalitat, i en especial en relació amb l'Alt Consell Consultiu 
de la I+D 

103,44% 

OBJECTIU 1.2 
Promoció i foment de la Comunitat Valenciana a través del 
finançament dels Premis Rei Jaume I que estimulen i reconeixen 
la labor científica 

100,00% 

OBJECTIU 2.1 

Alinear, d'acord amb el principi de coherència de polítiques per 
al desenrotllament, difondre i realitzar el seguiment, avaluar 
cuantitatívamente 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 
Desenrotllament Sostenible en la Comunitat Valenciana. 

33,33% 
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PROGRAMA 11230 COORDINACIÓ DEL DIÀLEG SOCIAL  

OBJECTIUS  
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.2 

Impulsar l'articulació d'actors, a nivell local, autonòmic, estatal 
i internacional, per mitjà de la generació d'Aliances per al 
Desenrotllament Sostenible per a la consecució de l'Agenda 
2030 de Nacions Unides 

126,67% 

OBJECTIU 3.1 
Fomentar el diàleg social i dinamitzar les actuacions dels òrgans 
de trobada dels actors socials, en especial a través de la Mesa 
de Diàleg Social 

312,22% 

OBJECTIU 3.2 
Manteniment de relacions amb les institucions que afecten els 
interessos de la Comunitat Valenciana 

44,17% 

OBJECTIU 3.3 
Impuls del contacte institucional i coordinació de les actuacions 
que impliquen una dinamització de les relacions Institucionals de 
la Generalitat 

25,00% 

 

 

Objectiu 1.1. Suport als òrgans que exerceixen la funció consultiva en la Presidència de la 

Generalitat, i en especial en relació amb l'Alt Consell Consultiu de l’I+D 

 

La realització d’informes propis no ha sigut possible, donat que no es comptava amb 

una estructura administrativa de la Direcció General, tanmateix, s’han coordinat els informes 

necessaris conjuntament amb altres direccions generals i organismes per a poder donar suport 

i cobertura als òrgans d’assessorament i consulta, especialment a l’Alt Consell Consultiu de 

l’I+D+i que s’ha vist reactivat. 

 

Durant aquest any s’han reactivat les Comissions de l’Alt Consell on s’ha treballat 

l’Estratègia Valenciana per a la Recuperació i on s’han fet diverses aportacions a la mateixa. 

 

 

Objectiu 2.1. 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 Desenrotllament Sostenible 

en la Comunitat Valenciana 

 

S’han realitzat els informes de seguiment de l’Agenda 2030 remesos al Ministeri, així 

com el informe relatiu a les mesures implementades durant la pandèmia i l’impacte que 

aquestes tenen en relació a la consecució del ODS, remés també al Ministeri. 

 

També s’han realitzat reunions amb les cinc universitats valencianes per alinear la EVR 

amb l’acompliment de l’ Agenda 2030,  i a més a més cal destacar les reunions amb els agents 

socials on es va acordar en el marc de la Comissió Tècnica de la Mesa de Diàleg Social començar 

a redactar un Pacte Valencià per el Desenvolupament Sostenible. Alineació de l’Alcem-nos amb 

l’Agenda 2030. 
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Objectiu 3.1. Fomentar el diàleg social i dinamitzar les actuacions dels òrgans de trobada dels 

actors socials, en especial a través de la Mesa de Diàleg Social   

  

Durant aquest període s’han produït un gran nombre de reunions de les diferents 

meses en el marc del diàleg social, fruit de la situació que ens ha dut la pandèmia. Així, entre 

reunions d ela Mesa de Diàleg Social, de la Comissió Tècnica, de les meses de Recuperació 

Social, Polítiques Públiques, Economia i la Mesa Verda, així com de cadascun dels grups de 

treball de cada conselleria, s’han produït més de 90 reunions d’aquestes. 

 

En aquest àmbit, a més a més, s’han arribat a nombrosos acords, entre els quals 

destaquem: 

 

1.  Les mesures de xoc per a pal·liar els efectes que esta ocasionant la pandèmia 

i per a protegir les persones treballadores i l’ocupació. En aquest sentit, les ajudes a les 

persones treballadores afectades pels ERTO per valor de 30 milions d’euros, per a ajudes 

directes de 150 euros a 200.000 persones amb rendes baixes afectades pels ERTO, o les ajudes 

a la conciliació amb una dotació de 3 milions d’euros per a les persones que s’han vist obligades 

a reduir la seua jornada laboral per a atendre la infància, persones majors o en situació de 

dependència, amb ajudes de fins a 600 euros, de les quals es beneficiaran entre 5.000 i 10.000 

persones. A més de l’agilització de la resolució de les sol·licituds d’ERTO per a facilitar el 

cobrament de prestacions. 

 

2.  Ajudes urgents a autònoms afectats per la situació de crisi sanitària, a les quals 

es van destinar 57,5 milions d’euros per a ajudes que anaven de 750 a 1.500 euros. 

 

3.  Alcem-nos, Acord Social: Un gran acord que compta amb 90 Línies 

estratègiques i 357 mesures que han tingut reflex pressupostari. 

4.  Estratègia valenciana per a la recuperació. 

5.  Pla Resistir: Dotat a més de 400 milions d’euros per als sectors més afectats. 

 

A mes a mes, donat la situació excepcional vívida  en 2020, a conseqüència de la 

pandèmia, aquesta direcció general del diàleg social ha col·laborat de una manera efectiva 

amb la Conselleria de Sanitat i amb la comissionada de la presidència de la Generalitat per a 

la coordinació dels subministraments de material sanitari per a fer front al COVID19. En idèntic 

sentit, s’ha col·laborat en el control de les donacions que com a conseqüència de la pandèmia 

han fet els particulars , les empreses i les distintes entitats públiques i privades.   
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Programa 111.40 “Anàlisi i polítiques públiques” 

 

Execució: 122,16% 

 

PROGRAMA 11140 ANÀLISI I POLÍTIQUES PÚBLIQUES  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Assessorament i assistència al President i el seu Gabinet. 104,34% 

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

139,98% 

 

L'execució dels indicadors del programa 111.40 ha estat condicionada 

significativament per la propagació de la pandèmia de COVID-19, que, des d'abans de la 

declaració de l'estat d'alarma, va passar a ocupar la prioritat dels temes en l'agenda política 

de Presidència. 

 

En aquest sentit, la Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques, com a centre 

directiu amb competències  en la preparació de la informació política i tècnica necessària per 

al disseny i avaluació de les polítiques publiques, ha tingut un paper actiu durant totes les 

fases de la pandèmia i la crisi econòmica i social derivada, ha orientat els recursos del 

programa 111.40 ”Anàlisi i polítiques públiques” per a l'anàlisi de l'evolució de la pandèmia i 

el disseny de mesures per a frenar la seua propagació i col·laboració en la proposta de 

l'estratègia per a la reconstrucció econòmica i social de la Comunitat Valenciana, entre altres. 

 

Objectiu 1.1 Assessorament i assistència al President i el seu Gabinet 

 

L'objectiu s'ha complit d'acord amb el que es preveu, amb un grau d'execució 

lleugerament per damunt del 100%, encara que existeix una certa disparitat en els valors 

aconseguits pels diferents indicadors, motivat, com s'ha comentat, per la situació ocasionada 

per la pandèmia. Així, l'indicador relatiu a assistència tècnica, validacions i anàlisis de dades 

ha aconseguit un grau d'execució que duplica els seus valors previstos, a causa de la urgent 

necessitat de disposar d'anàlisi de dades i informes per al disseny de mesures de contenció de 

la pandèmia i d'ajudes per a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials d'aquesta. 

 

D'altra banda, les mesures de distanciament social i restricció de mobilitat per a frenar 

l'expansió del virus han suposat una reducció quant a activitat relativa a visites, 

desplaçaments, reunions i actes institucionals del president, la qual cosa es reflecteix en una 

execució inferior al que es preveu en indicadors com la confecció de fitxes d'informació 

municipal, biogràfica i temàtica per a l'agenda del president. 
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Objectiu 2.1. Suport tècnic i documental per a la presa de decisions en la Presidència de la 

Generalitat 

 

La necessitat de disposar d'anàlisi i comptar amb informació sobre les mesures 

adoptades per altres CCAA i països per a frenar la pandèmia, síntesi d'articles sobre l'efectivitat 

de les mesures aplicades i seguiment d'indicadors per a conéixer l'impacte sanitari, econòmic 

i social i identificar els sectors i col·lectius més afectats, a fi de dissenyar les mesures de 

política pública més adequades a cada moment i adoptar decisions informades, s'ha traduït en 

alts valors d'implementació dels indicadors d'aquest objectiu, que s'ha executat per damunt 

del que es preveia. 

 

De fet, la majoria dels indicadors s'han executat d'acord amb el que es preveu i un 

nombre considerable d’aquests llancen uns valors d'execució molt per damunt de les seues 

referències inicials. És el cas de l'anàlisi i seguiment de polítiques públiques d'altres 

administracions públiques, on s'han realitzat durant l'exercici un nombre d'informes molt 

superior als inicialment previstos, en resultar prioritari conéixer l'experiència d'altres 

administracions en la gestió de la crisi sanitària i econòmica per a seleccionar les mesures que 

major eficàcia podien tindre en el nostre context. 

 

Així mateix, també cal assenyalar, pel seu elevat grau d'execució, l'indicador 

d'elaboració d'informes econòmics estructurals, en haver-se realitzat el doble dels informes 

previstos, a través del conveni amb l'IVIE per a abordar temes com l'impacte de la COVID-19 

en l'economia valenciana, la qualitat de l'ocupació en la Comunitat Valenciana, l'impacte de la 

digitalització i la intel·ligència artificial, i dels informes elaborats en el marc de la Càtedra 

Prospecte CV 2030 sobre diverses matèries, que s’han adaptat a les prioritats que la situació 

d'emergència sanitària requeria. 

 

Igualment, cal ressaltar la important labor realitzada en l'elaboració d'informes sobre 

la gestió del Consell vinculats a les diferents actuacions davant de la pandèmia, amb un nombre 

d'informes emesos que ha duplicat les previsions inicials, amb tractament estadístic d’un volum 

significatiu de dades i que han suposat un important valor afegit per a facilitar l'adopció de 

respostes a la crisi durant les diferents fases de la pandèmia. 

 

Respecte als indicadors vinculats amb manteniment i actualització d'informació, s'han 

implementat d'acord amb el que es preveia, amb una execució del 100% en els indicadors 

referits al manteniment i actualització de les dades de govern local, d'indicadors estadístics, 

d'equipament de municipis i de les bases de dades electorals i d'inversions de la Generalitat 

territorialitzades. 

 

Finalment, algun indicador no s'ha pogut executar íntegrament a causa de les 

restriccions derivades de la situació d'emergència sanitària i les mesures de protecció per a 

evitar contagis, com les enquestes d'opinió presencials, ja que la pandèmia ha impedit la 

realització de les enquestes de modalitat presencial programades.  
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Programa 112.40 “Relacions externes” 

 

Execució: 185,83% 

 

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. 

323,07% 

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. 

208,57% 

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

62,50% 

OBJECTIU 4.1 
Incrementar el coneixement i la participació de la ciutadania 
valenciana en temes europeus. 

149,17% 

 

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

damunt del que es preveia, malgrat que la situació d’emergència sanitària causada per la  

COVID-19 ha reduït notablement els viatges, les reunions presencials i les activitats 

relacionades amb la Unió Europea i acció exterior, la activitat ha continuat, incrementada, en 

mode telemàtic. 

 

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 1.409 remissions d'informació a altres conselleries, de les quals 

cal destacar les de la participació en el Comité de les Regions i de remissió de convocatòries i 

propostes normatives detectades des de Brussel·les, especialment en relació amb la reacció 

europea a la pandèmia,  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 cinquanta 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 
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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 mencionats 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 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 cent informes de seguiment en matèria d'assumptes 

europeus, amb una trentena dedicats a la reacció europea a la pandèmia, a mes d’altres temes 

com el seguiment de la negociació del Brexit i de la nova relació amb el Regne Unit, les 

propostes de modificació de la PAC i la negociació del nou marc financer plurianual. 

 

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, i partir de març de manera telemàtica, es participà en 180 reunions. 

entre aquestes 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 reunions de treball 

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 de quatre activitats, menys de les previstes per les 

restriccions degudes a la pandèmia del COVID-19. 
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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  

 

Les cartes de cooperació, canal 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 2020 es van rebre 

només dues 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 sis mesos el termini 

de tres mesos per al mencionat recurs. 

 

En 2020 es van celebrar quatre comissions bilaterals sobre la base del mencionat 

article i es van mantindre cinc reunions per videoconferència, totes les quals van finalitzar amb 

acord. A més, es va celebrar el ple 32 de la Comissió Mixta de Transferències, presidit per la 

ministra de Política Territorial i Funció Pública, amb la vicepresidència del president de la 

Generalitat, per a ampliar en un total de cinc els mitjans patrimonials transferits a la 

Generalitat Valenciana pels reials decrets 1720/1984 i 2365/1984.  

 

 

Objectiu 4.1. Incrementar el coneixement i la participació de la ciutadania valenciana en temes 

europeus 

 

Indicador 1. Actes de difusió amb ciutadans/anes 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 52 actes de difusió amb 

ciutadans de la Comunitat Valenciana. Aquest actes, a partir del mes de març, van 

transformar-se en activitats online, el que va a aprofitar-se per a ampliar la participació.  
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Indicador 2. Beques disfrutades 

 

Es van prorrogar en 2020 les tres beques d’acció exterior, dos destinades en la seu de 

la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions externes i una en la seu de la 

Delegació del Consell a Alacant, i es van adjudicar dos beques per a estudis de postgrau en el 

Col·legi d’Europa. 

 

 

 

Programa 112.60 “Relacions amb les comunitats autònomes i representació 

institucional” 

 

Execució: 925,00% 

 

PROGRAMA 11260 RELACIONS AMB LES COMUNITATS 

AUTÒNOMES I REPRESENTACIÓ *INSTITUICIONAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Facilitar i impulsar les relacions institucionals amb les 
altres CCAA i representació institucional. 

  

OBJECTIU 2.1 

Enfortir la projecció de la Comunitat Valenciana en l'àmbit 
estatal i d'altres CCAA, reforçar la presència i la veu de la 
Comunitat Valenciana, especialment a través de l'oficina a 
Madrid. 

1050,00% 

OBJECTIU 3.1 

Potenciació de les relacions institucionals del Consell i la 

seua administració, amb la de les altres comunitats 
autònomes 

800,00% 

 

Els indicadors d'execució d'aquest programa corresponen només a un trimestre, donat 

que el titular del centre directiu que el gestiona va ser nomenat al setembre de 2020. 

 

 

Objectiu 1.1. Facilitar i impulsar les relacions institucionals amb les altres comunitats 

autònomes i representació institucional 

 

Les primeres actuacions per a impulsar les relacions amb altres comunitats autònomes 

han consistit a mantindre una primera ronda de contactes estrictament institucionals, i en 

l’actualització de les nostres bases de dades sobre els serveis de Presidència de cadascuna de 

les comunitats autònomes. 

 

 

Objectiu 2.1. Enfortir la projecció de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit estatal i d’altres 

comunitats autònomes, reforçar la presencia i la veu de la Comunitat Valenciana, especialment 

a través de la Delegació a Madrid 
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Indicador 1. Reunions de treball 

 

S'ha realitzat una intensa activitat en aquest objectiu, derivada del seu inici d'activitat, 

i materialitzada en un total de 58 reunions de treball, en relació amb les següents matèries: 

 

• Donar suport en les tasques de relacions institucionals, i participar en l'Oficina 

de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació, i els Fons Next Generation EU, amb reunions 

i contactes amb tots els departaments Ministerials del Govern d'Espanya, concretament amb 

els responsables dels Fons en cadascun d'ells. Aquestes reunions s'han realitzat en alguns 

casos amb caràcter presencial, i moltes altres mitjançant videoconferència, donades les 

especials circumstàncies generades per la pandèmia de COVID 19. 

 

• Establir una relació fluida, estable i permanent, de caràcter institucional, amb 

tots els departaments ministerials, a nivell de les direccions de gabinet de les persones titulars 

dels ministeris, secretaries d'estat, i Presidència del Govern. 

 

• Elaboració d'un mapa de responsables dels Fons Next Generation EU en les 

diferents comunitas autònomes per a explorar la possibilitat d'actuacions conjuntes, que s’han 

avançat amb la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa i amb el Govern de les Illes Balears. 

 

Indicador 2. Activitats organitzades 

 

Des d'aquest centre directiu s'han organitzat 13 activitats.  

 

• L'organització regular, amb caràcter setmanal, de jornades de treball 

presencials en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid, i com a coorganitzadors de 

les activitats regulars de la Fundació Conexus. 

 

• La coordinació i organització del Ple núm. 32 de la Comissió Mixta de 

Transferències Administració de l'Estat-Generalitat Valenciana, el 21 de desembre de 2020, 

que des de feia diversos anys no es reunia. 

 

 

Objectiu 3.1. Potenciació de les relacions del Consell i la seua administració, amb la de les altres 

comunitats autònomes 

 

Indicador 1. Visites a realitzar  

 

En l’últim trimestre de 2020 aquest centre directiu ha realitzat huit visites, amb el 

següent detall: 

 

• Delegacions a Madrid de les comunitats autònomes de Andalusia, Galícia, País 

Basc, Canàries i Catalunya. 
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• Museu Sorolla a Madrid, per la seua especial vinculació amb la Comunitat 

Valenciana. 

 

• Seu d'Acció Cultural Espanyola, com a actuació preparatòria de la recuperació 

de l'activitat de la Delegació a Madrid. 

 

• Direcció territorial de Presidència de la Generalitat a Alacant, per a un millor 

coneixement territorial dels temes relacionats amb Alacant, i incorporar-los a l'activitat de la 

Delegació a Madrid. 

 

 

Programa 111.70 “Gabinet d'organització” 

 

Execució: 1.821,18% 

 

PROGRAMA 11170 GABINET D'ORGANITZACIÓ.  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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

33,10% 

OBJECTIU 1.2 
Concessió d'ajudes, premis i subvencions del President de la 
Generalitat. 

5340,43% 

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

90,00% 

 

 

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

 

Indicador 1. Actes amb presència del president 

 

Els actes amb presència del president, on s'han registrat 336 actuacions, la qual cosa 

suposa el 33,10 % de l'execució. 

 

Indicador 2. Audiències rebudes 

 

Les audiències rebudes que han sigut un total de 38, i han aconseguit el 5,43 %. 

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 12.055, la qual cosa implica el 

60,28 % 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 
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conselleries per actes on es requereix la presència del President o bé es delega en altres càrrecs 

la seua assistència a aquests. Aquestes actuacions venen 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. Concessió d’ajudes, premis i subvencions del president de la Generalitat 

 

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

contingut per a la promoció i foment d’activitats d’interés públic, sociocultural, econòmic o 

humanitari de la Comunitat Valenciana. 

 

Hem tingut una execució del 5.340,43 % del valor establit per a aquest objectiu cosa 

que suposa haver arribat a un gran nombre d'entitats de caràcter sociocultural y de persones 

físiques beneficiàries d’ajudes d’emergència.   

 

           En concret, es destaca que en aplicació del Decret 196/2019 de 20 de setembre del 

Consell, de concessió directa d’ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de bens de primera 

necessitat  de les persones físiques produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i 

vents ocorregut  en la CV entre el 11 i el 14 de setembre, s'han gestionat 7.465 expedients.  

 

Indicador 1. Ajudes 

 

1) Línia S0820000 “El Nadal és valencià”, import 25.000 €: entitats, associacions, 

activitat, productors o denominacions d’origen que participen en la promoció dels productes 

valencians i activitats vinculades amb les festes nadalenques.  

 

- 13 entitats, import total 227.204 € 

 

 2)  Línia S7028000 “Promoció i foment d’activitats d’interés públic, sociocultural, 

econòmic o humanitari de la Comunitat Valenciana”, import 750.000 €:  concessió d’ajudes a 

entitats, institucions i persones físiques i jurídiques que destaquen amb la promoció, el foment 

i la realització d’activitats d’interés públic, sociocultural, econòmic o humanitari de la Comunitat 

Valenciana, degudament justificades. 

 

- Cinc entitats, import total 105.000 € 

  

3)  Línia S0934000 “Ajudes urgents a persones físiques per a pal·liar els danys del 

temporal de pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana en setembre de 2019”, import   

16.300.000,00€. Indemnització o compensació pels danys ocasionats en estris i bens de 

primera necessitat en les vivendes de les zones afectades pel temporal de pluges, fenòmens 

costaners i vents ocorreguts en la Comunitat Valenciana els dies  11, 12, 13 i 14 de setembre 

de 2019. 
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- 6476 beneficiaris, import total 13.895.836,00 €  

 

Indicador 2. Premis 

 

Línia S0693000 “Premis Generalitat Falles-Fogueres-Gaiates” import 160.000 €: 

Concessió d’ajudes a entitats i persones físiques per a la promoció de les festes més destacades 

de la Comunitat Valenciana. 

 

- A causa de la situació de PANDÈMIA pel CORONAVIRUS, no s’ha pogut dur a terme 

la celebració de les festivitats de Falles, Fogueres i Gaiates 2020.  

 

Indicador 3. Subvencions Nominatives 

 

1) Línia S0722000 “Subvenció Fundació Max Aub”, import 20.000 €:  

Col·laboració en la difusió de l’obra de Max Aub. 

 

2) Línia S0738000 “Protecció i auxili de valencians i valencianes en situació de 

privació de llibertat en l’exterior”, import 10.000 €: Contribuir a la millora de la situació dels 

valencians i valencianes que es troben en situació d'especial necessitat per causa de privació 

de llibertat en l'exterior. Prestar especial atenció a les seues condicions de vida a través del 

desenvolupament d'actuacions que garantisquen els drets humans i l'assistència a aquestes 

persones. 

 

 -  Entitat Fundació + 34 

 

 

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

postgrau, màster o doctorat 

 

Indicador 1. Beques 

 

- Línia S7046000 “Beques realització pràctiques professionals de protocol”, 

import 139.100 € 

 

En l’any 2020 han estat nou persones beneficiàries d’una beca de Protocol, des de l’1 

de gener fins al 14 de setembre, data en què va finalitzar el període pel qual van ser concedides 

segons la Resolució de concessió de 30 d’agost de 2019 de la Presidència de la Generalitat, 

per la qual s’adjudicaven onze beques per a la realització de pràctiques professionals en 

matèria de protocol en el Gabinet del President, de la Presidència de la Generalitat, i en les 

conselleries o organismes que en depenen, durant l’exercici 2019 i 2020, (DOGV núm. 8630 

09/09/2019). Dos persones beneficiàries van renunciar en l’any 2019. 
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80%  i el 100%: 

 

 

Programa 121.20 “Alta direcció i serveis generals”  

 

Execució: 84,26% 

 

PROGRAMA 12120 ALTA DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS.  

OBJECTIUS 
%  

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Coordinació amb els centres directius de la Presidència per 

a  aconseguir la major agilitat i eficiència en al tramitació de 
les iniciatives de control i impuls parlamentari i en 
actuacions de caràcter transversal. 

60,00% 

OBJECTIU 1.2 

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 desenrotllats 

per la Presidència de la Generalitat. 

106,32% 

OBJECTIU 2.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 
públiques de la Presidència. 

75,00% 

OBJECTIU 3.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 100,00% 

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

80,00% 

 

 

 

Objectiu 1.1. 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 2020, només s'ha sol·licitat l’ajornament de la contestació d'un 4% de les 394 

iniciatives parlamentàries escrites assignades a la Presidència (preguntes escrites + sol·licituds 

de documentació). 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 2020 s'han elaborat la totalitat de les fitxes i observacions sol·licitades per la 

sotssecretaria. 
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Objectiu 1.2. Prestar suport administratiu i tècnic als òrgans superiors i centres directius de la 

Presidència de la Generalitat per a facilitat l’execució dels programes i polítiques desenvolupats 

per la Presidència de la Generalitat 

 

Indicador 1. Tramitació expedientes contractació. Propostes tramitades/Rebudes 

 

Respecte a la contractació menor en 2020, els diferents centres directius de la 

Presidència han proposat, i la Sotssecretaria ha tramitat, a través del Servei de contractació i 

assumptes generals, un total de 354 contractes menors. L'execució ha sigut del 100% de les 

propostes efectuades. 

 

Quant a la resta de procediments d'adjudicació, excloent-ne els contractes menors, 

s'han proposat i s'han tramitat 2 contractes d'obres, 35 contractes de serveis, 12 contractes 

de subministraments i 2 privats, lo que suposa un total de 51 contractes majors, i per tant, 

s'ha executat el 100% de les licitacions proposades. 

 

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

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

s'han tramitat 3 Encàrrecs a ens instrumentals en 2020, el 100% de les propostes. 

 

Indicador 2. Gestió del Registre Unificat de Factures. Factures registrades/rebudes 

 

Al llarg del 2020 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'ha realitzat un informe per a la Subdirecció General del 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 de 5.800 entrades en 

2020 (documentació presencial, correu i valisa). A això cal afegir els 13.562 registres 

departamentals d'entrada via sede 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 dirigides als distints centres directius, addicionalment als informes 

mensuals d'execució pressupostària i l'informe previ a l'inici de l'exercici, es realitza un informe 

de tancament per a avaluar els resultats de la gestió pressupostària, funcions d'assessorament 

tècnic en totes aquelles matèries que els puguen afectar, així com de comunicació amb cada 

departament en relació a la situació comptable. 



18 

 

 

Indicador 5. Actuacions de control i seguiment de les caixes fixes 

 

S'han donat resposta al llarg del 2020 a onze informes d'al·legacions corresponents al 

control financer permanent mensual de les distintes 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 2020, el Servei de Gestió Econòmica, a través del Gabinet Tècnic, ha contestat a 

la petició d'informació referent a 26 preguntes parlamentàries i sol·licituds de documentació 

presentades pels distints grups parlamentaris de les Corts.  

 

Igualment, hem facilitat informació per a catorze sol·licituds de col·laboració d'altres 

conselleries i s'ha facilitat 1 petició d'accés a informació pública. 

 

Indicador 7. Depuració del sistema de registre unificat de factures. Informes elaborats 

/Sol·licitats 

 

Al llarg de l’exercici 2020 s’han realitzat dos actuacions de depuració sobre el Registre 

Unificat de Factures de la Generalitat (RUF), regularitzant les situacions d’aquelles factures 

susceptibles d’esmena. 

 

D’altra banda, s’ha fet una mitjana de cinc seguiments mensuals de les factures que 

han arribat a RUF, a partir del mes de octubre el seguiment es realitza de manera més contínua 

i en el mes de desembre es fa seguiment diari. 

 

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

 

A petició d'altres departaments es realitzen habitualment informes de liquidació, així 

com la seua tramitació i proposta de pagament. En el 2020, s’han tramitat 1 expedient de 

sentències d'interessos derivats de procediments judicials. 

 

Pel que fa a sentències condemnatòries al pagament de costes processals, se n'han 

tramitat cinc en l’exercici 2020. 

 

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

elaborats/sol·licitats 

 

També s'han realitzat al llarg del 2020: a sol·licitud de la Intervenció Delegada, un 

informe relatiu al control financer permanent 2019, dotze informes mensuals de seguiment de 
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les obligacions pendents d’aplicació, així com el qüestionari CIMCA de periodicitat mensual, a 

requeriment del Ministeri a través de la Intervenció Delegada, informes a requeriment de la 

Sindicatura de Comptes, així com d’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 2020 s'han tramitat onze expedients de modificació pressupostària corresponents 

a la Secció 05, la major part a sol·licitud dels centres gestors, encara que també a instàncies 

de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a fi d'optimitzar la utilització dels recursos 

disponibles per a assolir els objectius proposats.  

 

Indicador 11. Tramitació de disposicions de caràcter general i d'actes administratius. 

Expedients tramitats/Procediments instats 

 

Indicador 12. Tramitació de convenis i acords. Expedients tramitats/Procediments instats 

 

Indicador 13. Elaboració d'informes puntuals. Informes elaborats/Rebuts 

 

Indicador 14. Tramitació de suggeriments i queixes. Expedients tramitats/Procediments 

instats. 

 

Indicador 15. Tramitació de sol·licituds d'informació pública. Expedients 

tramitats/Procediments instats. 

 

Indicador 16. Tramitació d'expedients de responsabilitat Patrimonial. Expedients 

tramitats/Procediments instats 

 

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

2020. La informació de la columna “Expedients tramitats” és coincident amb els procediments 

iniciats, en la mesura que tots els procediments iniciats en 2020 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 2020, i el fet que no hagen 

finalitzat en 2020 es deu al fet que han sigut iniciats en els últims mesos de l'any, o 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.  

 

Tipus d'actuació Actuacions 
Expedients  
tramitats 

Expedients 
finalitzats 

Expedients 
en 

tramitació 

Expedients 
desistits 

Disposicions generals i 
actes administratius 

Decrets 
Consell 

17 16 - 1 

Decrets 
president 

25 24 - 1 

Lleis 1 1 - - 

decrets llei - - - - 

Resolucions en 
matèria de 
beques 

10 9 - 1 

Resolucions de 
subvencions 
directes 

12 9 - 3 

Altres 
resolucions 

65 63 2 - 

Convenis i acords 

Convenis que 
no autoritza el 
Consell 

2 1 - 1 

Convenis que 
autoritza el 
Consell 

113 112 - 1 

Altres Acords 
del Consell 

119 119 - - 

Informes   111 111 - - 

Queixes 

Queixes 
telemàtiques 

10 10 - - 

Resta de 
queixes 

2 2 - - 

Informació a la ciutadania 
Informació a la 
ciutadania 

  

35 - - 35 

  

Responsabilitat 
Patrimonial 

Responsabilitat 
patrimonial 

1 - 1 - 

 

 

Indicador 17. Propostes de modificació de relació de llocs de treball. Expedients tramitats/ 

propostes rebudes 

 

En 2020, s'han tramitat 21 expedients de creació,  modificació i/o reclassificació de 

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

Expedients resolts/sol·licituds 

 

Durant l'exercici 2020 s'han tramitat 93 expedients en matèria de reducció de jornada 

i flexibilitat horària. El 100% dels sol·licitats, dels quals 8 expedientes són de flexibilitat horària 

i 85 corresponen a reducció de jornada. 

 

Tots ells han sigut resolts en termini després de la sol·licitud dels interessats. 

Indicador 19. Procediment de provisió de llocs de treball. Expedients tramitats/propostes 

rebudes 

 

Durant l'any 2020 s'han tramitat en termini 126  expedients, dels quals: 

 

-  7 relatius a personal eventual. 

-  78 relatius a comissions de servei, adscripcions provisionals 

-  18 nomenaments i cessaments de lliure designació 

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

 

 

Objectiu 2.1. 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 les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions, ajudes i beques aprovades en 2020, que per la seua matèria han 

sigut susceptibles de disposar d’aquestes, s'han inclòs clàusules d'igualtat de gènere, de 

manera que s'ha complit l'indicador assenyalat en un 100%: Decret 48/2020 d’aprovació de 

les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim 

d’autònom, i xicotetes i mitjanes empreses del sector turístic afectades per la crisi de la COVID-

19 i Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases 

reguladores de les subvencions destinades a incentivar i fomentar la prestació de serveis 

bancaris bàsics, a través, principalment, de la instal·lació, el manteniment i la posada en 

funcionament de caixers automàtics, a determinats municipis i nuclis de població en l’àmbit 

territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

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 5/2020, 
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de 10 de gener, del Consell, de regulació de l'estatut del municipi turístic de la Comunitat 

Valenciana; del 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; del 

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

així com del Decret 137/2020, de 18 de setembre, del Consell, de creació i regulació de les 

comissions bilaterals de cooperació entre la Generalitat i les diputacions provincials 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·licitat aquest assessorament a la Unitat d'Igualtat, per la qual cosa 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 2.2. 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 2020, 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. 

 

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 2020 no s'ha produït cap empat. 

  

http://www.presidencia.gva.es/va/guias-para-elaborar-informes-de-impacto-de-genero
http://www.presidencia.gva.es/va/guias-para-elaborar-informes-de-impacto-de-genero
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Objectiu 2.3. 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 2020 s'han revisat quatre textos, per la qual cosa es troba prop de 

l’indicador previst. Cal tindre en compte que els centres gestors tenen a la seua disposició tota 

una sèrie de guies i recursos referents al llenguatge inclusiu en la pàgina web de la Unitat 

d'Igualtat de la Conselleria de Presidència, l'adreça és la següent:  

http://presidencia.gva.es/es/guias-y-recursos-para-el-uso-de-un-lenguaje-inclusivo 

 

Indicador 2. Textos amb llenguatge igualitari i no sexista 

 

En l'exercici 2020 el grau d'execució aconseguit ha sigut del 100%, ja que els 

documents es redacten utilitzant un llenguatge no sexista.  

 

 

 

Programa 125.10 “administració local i organització territorial del consell”  

 

Execució: 89,39%  

 

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. 

123,25% 

OBJECTIU 1.2 Desplegament normatiu del règim local valencià. 33,33% 

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

129,30% 

OBJECTIU 1.4 Enfortir l'associacionisme local a través de les Mancomunitats 100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Millora del sistema de relacions entre l'administració local i 
l'administració autonòmica per mitjà de la promoció de vies 
estables de cooperació. 

145,67% 

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

110,27% 

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

33,33% 

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

103,95% 

OBJECTIU 5.2 
Assegurar la cohesió territorial i la vertebració de la Comunitat 
Valenciana, actuant de mode particular sobre municipis amb 
especials dificultats econòmiques. 

0,00% 

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

80,00% 

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

140,00% 

http://presidencia.gva.es/es/guias-y-recursos-para-el-uso-de-un-lenguaje-inclusivo
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PROGRAMA 12510 ADMINISTRACIÓ LOCAL I ORGANITZACIÓ 

TERRITORIAL DEL CONSELL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 7.1 
Coordinar l'activitat de l'administració de la Generalitat en 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 legalment previstos. 

100,00% 

OBJECTIU 8.1 
Millorar l'eficàcia i l'eficiència en l'exercici de les competències en 
matèria de tutela financera. 

82,43% 

OBJECTIU 8.2 Facilitar a les entitats locals l'accés a la informació en la matèria. 59,38% 

 

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

“Oportunitats de finançament i ajudes europees per a municipis”, que va tindre lloc el dia 5 de 

març en València. Les jornades van tindre per objecte acostar Europa als municipis de la 

Comunitat Valenciana posant en el seu coneixement els rellevants avantatges econòmics i 

socials que per als mateixos comporta la seua participació en projectes europeus destinats a 

finançar les seues iniciatives locals.  

 

A més a més, la captació i gestió dels fons comunitaris tenen un fort impacte en el 

món local, de manera que permeten la consolidació d'un model de desenvolupament entorn 

d'un creixement intel·ligent tenint en compte el territori com a factor de competitivitat que, 

generant innovació, és capaç de proporcionar als seus ciutadans el benestar social i la qualitat 

de vida en els seus vessants econòmica, social i ambiental. 

 

En definitiva, amb la jornada es pretenia orientar i assessorar els nostres ajuntaments 

perquè, a través de la seua organització administrativa incrementen la seua capacitat per a la 

captació i gestió dels fons de la Unió Europea. 

 

 

Objectiu 1.2. Desplegament normatiu del règim local valencià 

 

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

dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana (en sessió de 18/12/2020 

el Consell va aprovar la remissió a les Corts de l’avantprojecte, que va ser admés a tràmit per 

la Mesa de les Corts Valencianes el 23 de desembre de 2020). 

• Es va tramitar el Decret 137/2020, de 18 de setembre, del Consell, de creació 

i regulació de les comissions bilaterals de cooperació entre la Generalitat i les diputacions 

provincials de la Comunitat Valenciana (aprovat pel Consell en sessió de 18/09/2020 i publicat 

al DOGV núm. 8910 de 22.09.2020).  
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• Projecte de Decret del Consell pel qual es regulen les competències de la 

Generalitat en matèria de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional (en tramitació). 

 

 

Objectiu 1.4. Enfortir l’associacionisme local a través de les mancomunitats  

 

Com a actuacions més destacades en relació amb aquest objectiu hi ha la línia de 

transferència per al 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 a la ciutadania la 

major qualitat possible en la prestació dels serveis municipals. 

 

Aquesta línia ha sigut convocada per Resolució de 19 de juny de 2020, del secretari 

autonòmic de Presidència. DOGV número 8846, de 30/06/2020 i cal destacar que han sigut 

adjudicades les ajudes mitjançant Resolució de 11 de setembre de 2020, del director general 

d'Administració local. DOGV número 8906 de 16/09/2020  

 

 

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

 

Com a actuacions més destacades en relació amb aquest objectiu hi ha el fons de 

cooperació municipal incondicionat de la Comunitat Valenciana, que te per finalitat  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 d’aquest fons es troba en el Decret 51/2017, de 7 d'abril, del Consell, i 

cal destacar que han sigut adjudicats els imports corresponents a l'exercici 2020 als municipis 

i entitats locals menors de la Comunitat mitjançant la Resolució del secretari autonòmic de 

Promoció Institucional i Cohesió Territorial, de 26 de març de 2020. 

 

A més a més, la captació i gestió dels fons comunitaris tenen un fort impacte en el 

món local i permeten la consolidació d'un model de desenvolupament entorn d'un creixement 

intel·ligent tenint en compte el territori com a factor de competitivitat, que generant innovació, 

és capaç de proporcionar als seus ciutadans el benestar social i qualitat de vida en els seus 

vessants econòmica, social i ambiental. 

 

 També cal destacar el finançament de les despeses de funcionament de la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana 

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

locals associades. En aquest sentit, s’ha 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 30/09/2020. 
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 A més a mes, hi ha una nova línia de subvenció a la FVMP per a foment i 

assessorament a les entitats locals en matèria de finançament europeu per a col·laborar amb 

les entitats locals per a facilitar l’accés al finançament europea. S’ha 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 30/09/2020. 

 

En aquest objectiu trobem també les ajudes destinades a afavorir l'accés en els edificis 

municipals que tenen per objecte facilitar l'accés de tot el veïnat dels municipis en els edificis 

municipals, especialment cases consistorials, mitjançant l'eliminació de barreres 

arquitectòniques. 

 

Aquesta línia ha sigut convocada per Resolució de 6 de febrer de 2020, 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 

8743 de 19/02/20. Han sigut adjudicades les ajudes mitjançant Resolució de 6 de juliol de 

2020, del director general d'Administració Local. DOGV número 8853 de 09/07/2020. 

 

 

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

 

Com a actuacions més destacades en relació amb aquest objectiu hi ha les ajudes 

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

dinamització cultural que tenen per 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 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 
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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.  

 

Per últim, mitjançant Resolució de la Presidència de 22 de maig de 2020, amb motiu 

de la pandèmia de la COVID-19 i de la declaració d'estat d'alarma per Reial decret 463/2020, 

de 14 de març, s'amplià novament el termini d'execució i pagament, fins al 4 de novembre de 

2020. 

 

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

(S0698000) 

 

• Import: 4.610.000€. 

• 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. 

• Mitjançant la 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 gener de 

2020. 
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7.1. Objectiu Coordinar l’activitat de l’Administració de la Generalitat en la província  

 

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: 3 reunions.  

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

Valenciana: 4 reunions. 

• Comissió Bilateral Generalitat-Diputació de València 1 reunió. 

• Comissió Bilateral Generalitat-Diputació d’Alacant: 1 reunió.  

• Comissió Bilateral Generalitat-Diputació de Castelló 1 reunió. 

• Gabinet Tècnic de Policies Locals de la Comunitat Valenciana: 6 reunions 

• Grup de treball de desenvolupament normatiu policies locals:1 reunió. 

• Comissió de Protecció Civil: 2 reunions. 

• Comissions de Coordinació de Policies Locals: 2 reunions. 

• Comité Tècnic de la Comissió Paritària de Formació Local en relació a la 

convocatòria per a l’exercici 2020, mitjançant la Resolució de 13 de maig de 2020, de la 

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de subvencions destinades al 

finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat 

Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques 

(AFEDAP): 1 reunió. 

 

Coordinació amb les diputacions provincials: 

 

Durant l'any 2020 s’ha aprovat el Decret 137/2020, de 18 de setembre, del Consell, 

de creació i regulació de les comissions bilaterals de cooperació entre la Generalitat i les 

diputacions provincials de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8910 de 22.09.2020). 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. 
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Participació en la comunicació i cooperació de la Generalitat amb les administracions 

locals: 

 

En relació amb l'emissió de notes i circulars informatives a les entitats locals, cal 

destacar les següents, que es publiquen al full web de la Direcció General d’Administració 

Local:  

 

• Nota informativa sobre convocatòria d'ajudes a municipis i entitats locals 

menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants per a 

finançar actuacions de millora d'accessibilitat en cases consistorials i altres edificis públics. 

• Nota informativa sobre aprovació pel govern els objectius d'estabilitat 

pressupostària i el sostre de despesa de l'estat per a 2020. 

• Nota informativa sobre assessorament a les entitats locals en qüestions 

relacionades amb el Reial decret 463/20, pel qual es declara l'estat d'alarma. 

• Nota informativa COVID-19 sobre suspensió de termes i interrupció de terminis 

en procediments que es tramiten davant la Direcció General d'Administració Local. 

• Nota informativa sobre aprovació pel Senat dels objectius d'estabilitat 

pressupostària de 2020 i la senda del període 2021-2023. 

• Nota informativa sobre l'acord adoptat per la Comissió Delegada del Govern 

per a Assumptes Econòmics el 21 de febrer de 2020, relatiu a l'assignació per a 2020 dels 

imports dels compartiments Fons d'Ordenació i Fons d'Impuls Econòmic, del Fons de 

Finançament a Entitats Locals, i es fixen les condicions financeres per a la concertació de les 

operacions de crèdit a subscriure en aquesta fase.  

• Publicació de les ponències de les jornades "Oportunitats de finançament i 

ajudes europees per a municipis", celebrada el 5/3/2020. 

• Nota informativa de la publicació de la resolució d'adjudicació del Fons de 

Cooperació Municipal (anualitat 2020). 

• Nota informativa sobre el calendari previst del procediment que han de seguir 

els ajuntaments adherits als Fons d'Ordenació i d'Impuls Econòmic, del Fons de Finançament 

a Entitats Locals, perquè puguen ser ateses les necessitats financeres de 2020 que han 

comunicat, en compliment de l'acord de Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 

Econòmics de 21 de febrer de 2020. 

• Nota informativa sobre el permís retribuït recuperable per a persones 

treballadores dels serveis no essencials. 
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• Nota informativa sobre mesures contractació pública durant estat d'alarma. 

• Circular festes locals afectades per COVID19. 

• Nota informativa model bases i convocatòria de subvencions per a autònoms, 

xicotetes empreses i microempreses, per a pal·liar efectes de la COVID-19. 

• Nota informativa sobre la tramitació de sol·licituds de l'informe de sostenibilitat 

financera de l'article 7.4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, durant la vigència 

de l'estat d'alarma. 

• Nota informativa sobre possible destí del superàvit a despeses socials en el 

marc del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer 

front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. 

• Nota informativa sobre modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les bases del règim local per a la realització de sessions d'òrgans col·legiats en les entitats 

locals per mitjans electrònics. 

• Nota informativa sobre aprovació pel Consell de Ministres del Reial decret llei 

27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a 

les entitats locals. 

• Nota informativa sobre convocatòria de subvencions destinades al sosteniment 

de despeses corrents en mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana per a l'any 

2020. 

• Nota informativa sobre la represa de terminis en la totalitat dels procediments 

tramitats per la Direcció General d'Administració Local. 

• Nota informativa sobre la recuperació gradual de l'activitat administrativa 

presencial en l'àmbit de l'Administració local. 

• Nota informativa complementària sobre festes locals dels ajuntaments. 

• Nota de premsa del Ministeri d'Hisenda relativa a l'apreciació pel Congrés que 

existeixen les condicions d'excepcionalitat per a suspendre les regles fiscals per als anys 2020 

i 2021. 

• Nota informativa sobre el pla IRTA - subvencions destinades a la innovació i 

investigació per a la transició ecològica en l'arquitectura - subvenciones a projectes i obres. 

Convocatòria 2020. 

• Nota de premsa del Ministeri d'Hisenda relativa a l'acord del Consell de 

Ministres de 6 d'octubre de 2020 de suspensió de les regles fiscals per als anys 2020 i 2021. 
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• Nota informativa sobre derogació del Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, 

de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. 

• Nota informativa sobre publicació de la Resolució de 10 agost de 2020, de la 

Direcció General del Tresor i Política Financera. 

• Nota informativa sobre correcció d'errors convocatòria concurs unitari 2020 

habilitats nacionals. 

• Circular informativa sobre el calendari de festes locals, retribuïdes i no 

recuperables, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021. 

• Nota informativa sobre relació mèrits autonòmics habilitats nacionals a 30-10-

20. 

• Nota informativa relativa a la suspensió de les regles fiscals en 2020 i 2021. 

• Nota informativa relativa al règim de sessions en l'Administració local durant 

la vigència del segon estat d'alarma. 

• Nota informativa sobre la tramitació de sol·licituds dels informes d'inexistència 

de duplicitats i de sostenibilitat financera de l'article 7.4 de la Llei reguladora de les bases del 

règim local. 

 

 

 

Programa 751.10  “Ordenació i promoció del turisme” 

 

Execució: 96,63% 

 

PROGRAMA 75110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL TURISME   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Redacció 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. 

66,67% 

OBJECTIU 1.2 Tramitació dels reglaments previstos en la Llei 15/2018. 33,33% 

OBJECTIU 2.1 
Coneixement, depuració i control de l'oferta de vivendes turístiques 
comercialitzades en Internet. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 Control del compliment de la normativa turística i l'atenció al usuari. 68,03% 

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

99,29% 

OBJECTIU 5.1 Posada en valor turístic de les festes de la Comunitat Valenciana 205,71% 
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PROGRAMA 75110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL TURISME   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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 Redacció de determinats decrets que incorporen 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.  

 

Indicador 1 Redacció d'un nou decret regulador de guies turístiques  

 

Al llarg de l'any 2020 s'han dut a terme reunions entre la Direcció General i el sector de 

guies de Turisme amb la finalitat de consensuar la futura elaboració d'un nou decret que contemple 

els requisits per a l'obtenció de l'habilitació de guia de la Comunitat. 

 

Indicador 2 Redacció d'un nou decret regulador de restauració  

 

S'ha realitzat durant 2020 l'esborrany del decret pel qual es regula la gastronomia en l'àmbit 

turístic de la Comunitat Valenciana. Recull l'objecte, concepte i àmbit d'aplicació, defineix la marca 

gastroturística de la Comunitat Valenciana “Exquisit Mediterrani”, abasta la inscripció en el Registre 

de Turisme i la publicitat de les persones físiques o jurídiques incloses en l'àmbit d'aplicació del 

decret. 

 

 

Objectiu 1.2 Tramitació dels reglaments previstos en la Llei 15/2018 

 

Indicador 3 Tramitació del decret regulador dels allotjaments turístics 

  

En 2020, s'ha tramitat el projecte de decret del Consell pel qual s'aprova el Reglament 

regulador de l'allotjament turístic en la Comunitat Valenciana.  En desenvolupament del capítol II 

del títol I del llibre III de la LTOH, l'objecte del decret 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 
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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 comptava 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, de 

manera que tant operadors com Administració han constatat 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 una 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, de manera que es facilite l'accés als usuaris i agents del sector al règim administratiu 

aplicable a cadascun d'ells des de l'inici fins al cessament de la seua activitat. En aquest sentit, el 

citat decret tracta d'homogeneïtzar la regulació de qüestions coincidents en cada modalitat 

d'allotjament, evitant així la dispersió normativa i els efectes indesitjats abans assenyalats. 

 

Addicionalment, el 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 nou decret afig com a nova modalitat d'allotjament turístic l'alberg turístic, sense distinció 

d'urbà o rural, i la tipologia d'hotel-balneari. S'introdueix l'obligatorietat que la relació amb les 

persones o entitats interessades, tant per a les persones físiques com jurídiques, es realitze 

mitjançant mitjans electrònics, s'incorporen principis del codi ètic i s'afigen més requisits per a la 

comercialització dels allotjaments en plataformes digitals. I s'introdueix la necessitat de comptar 

amb una assegurança de responsabilitat civil en funció de cada tipologia d'allotjament turístic. 

 

Aquesta nova normativa ha sigut treballada amb les organitzacions empresarials 

d'allotjament turístic de les tres províncies, i els grups de treball de les cambres de comerç, i compta 

amb un ampli consens en la seua redacció final. 

 

Cal assenyalar que la seua tramitació es va interrompre per la parada de l'activitat per ordre 

del Ministeri de Sanitat i es va reprendre després de finalitzar la temporada d'estiu. I l'objectiu ha 

sigut abordar per part de l'Administració turística 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 de l'activitat turística. 
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Objectiu 2.1. Coneixement, depuració i control de l'oferta de vivendes turístiques 

comercialitzades en Internet 

 

Indicador 1 Recerca dels habitatges turístics comercialitzades a Internet i encreuament amb les 

dades del Registre de Turisme per a la seua depuració 

 

L'empresa Guadaltel, adjudicatària del contracte de serveis, ha continuat al llarg de 

2020 amb la cerca i l'anàlisi dels habitatges turístics comercialitzats a través d'Internet i 

l'encreuament de les dades amb el Registre de Turisme. Amb això s'obtenen dos tipus de 

resultats: D'una banda, informació per a analitzar les tendències i característiques d'aquest 

mercat d'allotjament, per una altra, informació rellevant sobre coincidències i discrepàncies 

amb la informació dels habitatges que figura en el Registre i les comercialitzades en Internet. 

Les dades subministrades per l'empresa són analitzades, processades i remeses als serveis 

territorials. La finalitat última és la depuració del registre de Turisme a fi que l'oferta 

d'habitatges turístics s'acoste més a la realitat del mercat i aflore l'oferta clandestina d'aquest 

sector. 

 

 

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

 

Indicador 1 Execució del Pla d'Inspecció Turística 2020 

 

En 2020 es va aprovar el Pla d'inspecció de turisme mitjançant resolució del director 

general de Turisme de data 18 de febrer. Aquest pla recull els programes que ha de realitzar 

la inspecció al llarg de tot l'any, garantint una adequada planificació inspectora i la consecució 

d'objectius, conforme al que s'estableix en la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i 

hospitalitat de la Comunitat Valenciana i en el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, 

de disciplina turística en la Comunitat Valenciana. 

 

En l'article 7 del referit decret, es recull la divisió del Pla d'inspecció en dues parts: 

 

1- Pla general 

 

2- Plans especials 

 

D'altra banda, cal tindre present el caràcter excepcional de la situació de la crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19, la qual cosa va portar al fet que el mes de març, el 

Govern, a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de 

crisi sanitària, decretara l'estat d'alarma i successives pròrrogues, derivant en la paralització 

de l'activitat inspectora fins a la finalització d'aquest, el 21 de juny de 2020. 
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A conseqüència d'això, es va procedir al reajustament d'actuacions previstes en el Pla 

d'inspecció 2020, de manera que que se’n van reduir i fins i tot paralitzar determinats 

programes que seran portats a terme en el futur Pla d'inspecció per a l'any 2021. 

 

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

 

Durant l'any 2020 no es va dur a terme el pla concret contra l'intrusisme en allotjament 

turístic a causa de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma 

decretat pel Govern, la qual cosa va a derivar en la paralització de l'activitat inspectora i el 

consegüent reajustament en el Pla d'inspecció. No obstant això, es va a centrar el treball de 

la lluita contra l'intrusisme a través de l'empresa externa Guadaltel i l'activitat que a partir del 

21 de juny du a terme la Inspecció de Turisme, amb 139 actuacions realitzades. 

 

 

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 

 

En el marc del Pla estratègic del turisme accessible de la Comunitat Valenciana 2017-

2020, 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, durant el 2020 es van realitzar les següents auditories de 

comprovació en allotjaments turístics: 

 

TIPUS D'EMPRESA TURÍSTICA NÚM. 

Establiments hotelers auditats 118 

Establiments hotelers adaptats 119 

Establiments hotelers practicables (amb necessitat d'acompanyant) 70 

Albergs rurals auditats 0 

Albergs rurals adaptats 9 

Albergs de ciutat auditats 2 

Casas rurals auditades 3 

Casas rurals adaptades 4 

Càmpings auditats 16 

Càmpings de turisme adaptats  17 

Habitatges turístics 3 

Blocs i conjunts d'habitatges turístics 0 
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Objectiu 5.1 Posada en valor turístic de les festes de la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1 Tramitació dels expedients de declaracions de festes d'interés turístic 

 

L'any 2020 s'ha incrementat el nombre de declaracions de festes d'interés turístic sobre les 

inicialment previstes. Això s'ha degut a uns certs canvis normatius produïts en la regulació de l'ús 

del foc en les zones forestals. 

 

Les normes de seguretat en la prevenció d'incendis en l'àrea forestal són responsabilitat del 

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

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

98/1995, de 16 de maig, de la Generalitat Valenciana, i pel qual s'aproven les normes de seguretat 

en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu i recreatiu de l'incendi en sòl forestal, 

adjacent o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal. 

 

Aquest decret permet l'ús recreatiu del foc i la pirotècnia en determinats supòsits, que 

s'inclouen en la secció g) de la citada norma: " L'ús festiu i 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, encesa 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” 

 

Per tot això, el decret vincula l'aprovació o denegació d'un permís per a la utilització del foc 

en una celebració a l'existència o no d'una declaració d'interés turístic de la festa. En conseqüència, 

el nombre mitjà de declaracions de festes d'interés turístic ha augmentat de manera considerable, 

ja que nombrosos ajuntaments han sol·licitat la declaració amb la finalitat de mantindre els actes 

festius en els quals està implicat l'ús del foc o la pirotècnia. Concretament en 2020 s'han realitzat 

54 declaracions de festes d'interés turístic, de les quals 2 de les festes són d'interés turístic nacional, 

6 són festes d'interés turístic autonòmic, 7 són festes d'interés turístic provincial i 39 són festes 

d'interés turístic local. 

 

Es van desestimar 18 sol·licituds de festes per informe desfavorable, totes d'àmbit local. 
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Objectiu 6.1 Posada en valor turístic de les festes de la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1 Adaptació de la professió de Guia de turisme a les necessitats del mercat 

 

 Durant 2020 es van mantindre dues reunions de treball COVID-Guies amb el sector de 

guies de turisme en relació tant amb la prestació del servei d'informació amb mesures 

restrictives COVID-19, com amb la nova convocatòria de proves d'habilitació de guia de 

turisme de la Comunitat Valenciana i proves d'ampliació d'idiomes per als guies ja habilitats 

per la Comunitat Valenciana. 

 

S'ha finalitzat la redacció de la Resolució per la qual es convoquen les proves 

d'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana i proves d'ampliació d'idiomes per 

a guies amb habilitació per la Comunitat Valenciana. En aquesta resolució s'agilitarà la 

presentació a la convocatòria mitjançant un nou tràmit GUC. A més, en aquesta nova 

convocatòria, una vegada elaborada la llista definitiva de persones candidates declarades aptes 

en idiomes, el tribunal convocarà als aspirants per a la realització de la prova tipus test i la 

prova oral de coneixements específics, i una vegada valorades totes dues proves serà quan es 

publique la relació de persones aspirants declarades aptes o no aptes pel Tribunal, amb les 

seues respectives puntuacions, a fi d'acurtar temps entre la prova tipus test i la prova oral. 

 

S'han mantingut reunions amb el servei d'informàtica de Turisme Comunitat 

Valenciana per a gestionar la tramitació telemàtica de la presentació de sol·licituds de 

participació en les proves. 

 

S'ha confeccionat un llistat amb les dades de 192 persones interessades a participar 

en la nova convocatòria a les quals se'ls comunicarà via email la seua publicació en el moment 

que es produïsca. 

 

 

Objectiu 7.1 Actualització del Registre General de Turisme 

 

Indicador 1 Actualització i millora de la tramitació telemàtica dels procediments d'inscripció en el 

registre  

 

En 2020 es van rebre un total de 3.469 sol·licituds de tramitació via telemàtica, la qual 

cosa suposa un increment respecte a l'any anterior de 122 sol·licituds. L'evolució de l'ús 

d'aquesta via ha sigut ascendent des de la seua posada en funcionament. 

 

Sol·licituds tramitades en 2020 segons la seua tipologia: 
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TIPUS DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA  NÚM. TIPUS DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA  NÚM. 

Establiments hotelers 107 Càmpings 28 

Agències de viatges 485 
Empreses turístiques de serveis 
complementaris 

71 

Establiments de restauració 162 Reclamacions a empreses turístiques 768 

Empreses gestores d'habitatges turístics 95 
Activitat de blocs i conjunts d'habitatges 

turístics. 
12 

Empreses de turisme actiu 75 Professió de guia de turisme 0 

Establiments d'allotjament rural 61 Aportació documentació 540 

Activitat d'habitatges turístics 1.065   

 

La plataforma CUVT-i és una eina informàtica que facilita el procediment de comunicació 

telemàtica d'ús de «habitatges d'ús turístic» per les empreses gestores. 

 
Durant 2020, es van comptabilitzar les següents inscripcions en la plataforma: 

 

PROVÍNCIES EMPRESES GESTORES HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC 

 Nº ALTES BAIXES 

Alacant 32 4.348 1.259 

Castelló 11 720 475 

València 4 800 605 

TOTAL 47 5.868 2.339 

   

Formularis per a l’autodeclaració de tractaments de dades personals: en el marc de 

col·laboració amb la Universitat de València i la Presidència de la Generalitat Valenciana i prèvies les 

sessions informatives i de revisió corresponents, es van emplenar les autodeclaracions de dades 

personals del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 31.1 de 

la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals (LOPDGDD). Durant 2020 s'ha mantingut la col·laboració amb la universitat esmentada. 

 
 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80%: 

 

 

Programa 112.10 “Coordinació de l'acció del Govern” 

 

Execució: 18,45% 

PROGRAMA 11210 COORDINACIÓ DE L'ACCIÓ DE GOVERN  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Promoure l'adopció de directrius i altres instruments per a l'anàlisi i 
avaluació de l'impacte de les normes. 

0,00 
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PROGRAMA 11210 COORDINACIÓ DE L'ACCIÓ DE GOVERN  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar les mesures necessàries a l'àmbit normatiu per tal 
d'assegurar l'eficàcia i eficiència de l'acció de govern. 

0,00 

OBJECTIU 2.1 
Suport al President per a l'establiment i determinació de les 
directrius generals de l'acció del Consell. 

0,00 

OBJECTIU 2.2 

Coordinar amb els diferents departaments del Consell i ens del sector 
públic instrumental de la Generalitat, l'obtenció de la informació 
necessària per a l'establiment de les directrius generals de l'acció del 
Consell. 

62,50% 

OBJECTIU 2.3 
Participar en aquells òrgans transversals de coordinació, els quals 
tinguen com a objectiu l'impuls de polítiques que afecten diversos 
departaments. 

66,67% 

OBJECTIU 3.1 
Seguiment i anàlisi de l'acció del Consell, en coordinació amb les 
diferents conselleries i departaments de la Generalitat, per tal 
d'avaluar el seu grau de compliment així com el seu impacte. 

0,00% 

OBJECTIU 3.2 Elaboració i coordinació de l'execució del Pla de Govern. 0,00% 

 

Segons el Decret 105/2019, de 5 de juliol, de Consell, pel qual s’estableix l'estructura 

orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, a la Direcció General 

de Coordinació de l'Acció de Govern, òrgan directiu adscrit a la Presidència de la Generalitat, 

li correspon exercir les funcions establertes en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 

de govern, i la resta que preveu l'ordenament jurídic, per al suport a la Presidència, 

l'establiment de les directrius generals de l'acció de govern, la coordinació del programa 

legislatiu de govern i de l'execució dels acords de govern. 

 

 D'acord amb aquestes funcions, en l'elaboració del pressupost corresponent a l'exercici 

2020, es van establir uns objectius bàsics vinculats al programa pressupostari 112.10 

«Coordinació de l'acció de govern», així com les principals línies d'actuació per a la consecució 

d’aquests, i es van proposar uns indicadors, relacionats en la memòria d'actuacions de 

l'esmentat programa pressupostari, per tal de poder avaluar el grau d'assoliment dels objectius 

previstos. 

 

 No obstant això, amb motiu de l'inici de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

al març de 2020, la Direcció General de Coordinació de l'Acció de Govern s'ha vist obligada al 

replantejament dels seus objectius bàsics, el que ha precipitat el desenvolupament de diferents 

accions sobrevingudes i no previstes en el moment de l'elaboració del pressupost de 2020, i 

que han anat dirigides principalment a la recuperació sanitària, social i econòmica de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 El 21 de juliol de 2020, la Unió Europea va acordar la creació d'un gran fons de 

recuperació dotat amb 750.000 milions d'euros (Next Generation EU) amb l'objectiu de 

mobilitzar una quantitat massiva de recursos públics per a la recuperació dels estats membres 

després de la crisi de la COVID-19. 

 

 A la Generalitat, la Direcció General de Coordinació de l'Acció de Govern va rebre 
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l'encàrrec de coordinar la recepció d'aquests recursos amb l'objectiu d'aprofitar al màxim les 

importants oportunitats de finançament que ofereixen per a la Comunitat Valenciana. En 

aquest context, a aquest centre directiu se li va encomanar, entre altres funcions, la d'exercir 

la coordinació amb les conselleries, les organitzacions empresarials i altres sectors interessats, 

per canalitzar i valorar, si escau, l'adequació de les propostes que es generen en la Comunitat 

Valenciana a les actuacions establertes en el Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

 Tenint en compte tot l'anterior, aquesta direcció general ha dirigit les seues principals 

actuacions a contribuir a la consecució de la prioritat de l'acció de govern, centrada en atendre 

amb eficàcia les necessitats urgents sorgides com a conseqüència de la pandèmia i fer front 

als efectes i conseqüències adverses de la crisi de la COVID-19. 

 

 Per tot això, únicament és possible informar de l'acompliment dels següents 

indicadors:  

 

 

Objectiu 2.2: Coordinar amb els diferents departaments del Consell i ens del sector públic 

instrumental de la Generalitat, l’obtenció d’informació necessària per al establiment de 

directrius generals de l’acció del Consell 

 

Indicador 1: Reunions de coordinació 

Execució 31/12/20: 25 

 

Correspon al nombre aproximat de reunions que ha mantingut la Direcció General amb 

altres departaments de la GVA, entitats del sector públic, organitzacions empresarials i altres 

agents, per a la coordinació, foment i canalització de les propostes a incloure al marc dels fons 

de recuperació NGEU. 

 

 
Objectiu 2.3: Participar en aquells òrgans transversals de coordinació, els quals tinguen com 

a objectiu l'impuls de polítiques que afecten diversos departaments 

 

Indicador 1: Participació i coordinació d’òrgans transversals de la Generalitat 

Execució 31/12/20: 20 

 

Correspon al nombre aproximat de reunions mantingudes amb òrgans transversals de 

la Generalitat: comissions interdepartamentals, òrgans de participació de la GVA, consells de 

direcció de la Conselleria, etc. 

 

En relació a la resta d’indicadors continguts en la memòria d’actuacions del programa 

112.10 del pressupost de 2020, no és possible informar sobre la seua execució com a 

conseqüència de la reconsideració i alteració dels objectius bàsics previstos inicialment així 

com de les línies d’actuació previstes per assolir-los. 
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Programa 462.20 “Promoció Institucional” 

 

Execució: 40,84% 

 

PROGRAMA 46220 PROMOCIÓ INSTITUCIONAL   

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. 

81,13% 

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. 

51,27% 

OBJECTIU 2.1 
Desenvolupament i execució d'accions i projectes publicitaris de 
promoció institucional. 

30,95% 

OBJECTIU 3.1 
Realitzar actuacions de conscienciació en matèria d'igualtat de 
gènere des de Presidència de la Generalitat 

0,00% 

 

 

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 establix l'article 7 del Decret 169/2020  de 30 

d’octubre del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Presidència de la 

Generalitat. El nombre d'autoritzacions i supervisions tramitades a través de la mencionada aplicació 

queda reflectit en la taula annexa com a “valor”, que ascendeixen a un total de 43. 

 

 

Objectiu 1.2. Supervisió de la creativitat i disseny de projectes i campanyes publicitàries de la 

Generalitat 

 

Indicador 1. Elaboració de creativitats pròpies  

 

Indicador 2. Supervisió de totes les creativitats de la Generalitat i el seu sector públic 

 

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 
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assenyalat, s'executa la supervisió de les campanyes de les conselleries i organismes dependents. 

Les supervisions dutes a terme, tal com queda reflectit en la taula annexa que han suposat 921 

supervisions, segons dades de l’aplicació AMPI, així com el nombre de creativitats elaborades amb 

mitjans propis tant per a les conselleries són 67. 

 

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 2020 aquesta direcció general ha dut a terme un total de 

120 accions i 2 campanyes planificades amb perspectiva de gènere. 

 

 

Objectiu 3.1. Realització d’actuacions de conscienciació en matèria d’igualtat de gènere des de 

Presidència de la Generalitat 

 

S'intenta mantindre una actuació transversal de visualització de la perspectiva de gènere, 

en la planificació i execució de campanyes i projectes publicitaris de promoció. 

 
 
 
 

Programa 126.20 assessorament i defensa en judici del interessos de la Generalitat 

 

Execució: 48,52% 

 

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 juí de la 
Generalitat. 

76,39% 

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

25,00% 

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. 

89,74% 

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

0,00% 

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 referixen l'article 36 de la Llei 9/2003, 
de 2 de abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes 
i l'article 58 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, 
integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat 
Valenciana. 

0,00% 
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Amb caràcter previ, ha de tindre's en compte que 2020 ha estat marcat per la 

pandèmia COVID-19, ja que els terminis judicials van quedar suspesos des del 13 de març fins 

al 4 de juny, habilitant-se per contra de l'11 al 31 d'agost, que habitualment és inhàbil a 

efectes judicials. 

 

També la declaració de l'estat d'alarma i les consegüents restriccions s'han deixat 

sentir especialment sobre un dels indicadors, ja que s'han suprimit les reunions presencials, 

tant les que tenien lloc fora de la Comunitat Valenciana com les que comptaven amb assistents 

d'altres comunitats autònomes. 

 

 

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

 

 Encara que és 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 les persones interessades han decidit impugnar 

judicialment. 

 
Indicador 1. Assistència a processos judicials 

 

En 2020 s'ha arribat a la xifra de 9.549 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 processos respecte de l'any anterior per les raons ja 

explicades de paralització de terminis processals. 

 

 

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 continuat baixant el nombre de plets que en 

aquesta matèria han tingut lloc en l'exercici 2020. Segons els registres de la nostra base de 

dades, AGG, en 2020 es van obrir només dos nous procediments davant el Tribunal de 

Comptes, la qual cosa és una dada positiva. 
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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 

 

Acudint 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 3.282, nombre lleugerament 

inferior al de l'exercici passat, per la paralització de terminis (judicials i administratius) als 

quals ja s'ha fet referència. 

 

Indicador 2. Nombre convenis subscrits 

 

Pel que fa a l'indicador 2, nombre de convenis subscrits, ha d'indicar-se que l'any 2020 

s'ha subscrit un conveni nou, amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 

Comunitat Valenciana (SAMC). Les xifres que apareixen en el document adjunt es refereixen 

a la totalitat dels convenis que, subscrits amb anterioritat, es mantenen a hores d’ara, 

juntament amb el conveni subscrit en 2020. 

 

Ara bé, si s'interpreta la dada com a nombre de convenis subscrits en 2020, com ja 

s'ha dit, la interpretació correcta és que se n'ha subscrit un nou conveni. 

 

 

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 radicava en el nombre de reunions en les quals 

participava l'Advocacia com a cos d'administració especial. 

 

Per a 2020, i partint del que s’ha exposat, la participació de l'Advocacia en diversos 

fòrums es deixa com a “indeterminada”. 

 

 

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

 

Indicador 1. Redacció d'instruccions i documents 
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Es continua amb un fort increment de la presència del valencià, però hem optat per 

mantindre el nombre de les actuacions ja aconseguides per a l'exercici anterior, degut 

igualment al fet que s'ha reduït el nombre de vistes, la qual cosa havia suposat un important 

increment percentual en l'execució de l'indicador, esperant que en l’exercici 2021 es puga 

detallar el nombre total d'actuacions d'acord amb els criteris i paràmetres habitualment 

seguits. 

 

 

Objectiu 6.1: 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 2020 en un total de cinc procediments, si bé en aquest cas, i atenent les indicacions 

rebudes, s'opta per assignar un valor “indeterminat”, ja que es tracta d'un valor que no depén 

de Generalitat. 

 

 

 

Programa 462.10 “Relacions Informatives i Comunicació” 

 

Execució: 55,00 % 

 

PROGRAMA 46210 RELACIONS INFORMATIVES I 

COMUNICACIÓ 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar l'emissió i difusió d'informació institucional tant de la 
Presidència com del Consell. 

175,00% 

OBJECTIU 1.2 
Analitzar i planificar l'activitat informativa tant de la Presidència 
com del Consell. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 
Tramitar els procediments administratius en matèria de ràdio i 
televisió competència de la Generalitat 

0,00% 

OBJECTIU 3.2 
Manteniment del Registre de Prestadors del Servei de Comunicació 
Audiovisual 

0,00% 

OBJECTIU 3.3 
Realització d'actuacions d'inspecció i control dels serveis de 
comunicació audiovisual 

0,00% 

 

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 
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Consell i Analitzar i planificar l'activitat informativa tant de la Presidència com del Consell, i 

vistos els indicadors corresponents a aquests objectius, és a dir:  

 

• Activitats de coordinació de la informació institucional del Consell. (Unitat: 

activitats). 

• Difusió del missatge institucional a través de les xarxes socials. (Unitat: 

missatges). 

• Suport a la relació Presidència mitjans. (Unitat: personal). 

• Elaboració i transmissió de notes de premsa. (Unitat: notes informatives). 

• Disseny i anàlisi de treballs i tècniques i estudis d'avaluació de l'eficàcia de la 

política informativa. (Unitat: informes). 

• Facilitar la relació dels i de les professionals de la informació i els gabinets de 

premsa de les conselleries. (Unitat: actuacions). 

• Elaboració d'estratègies de comunicació. (Unitat: informes). 

• Procediment de seguiment i avaluació. (Unitat: informes). 

 

Cal destacar, igual que en anys anteriors, el compliment d’aquests, és a dir, s'ha 

completat l'elaboració d’activitats i actuacions previstes per a l'exercici 2020, amb una 

desviació, pel que respecta al nombre de missatges en xarxes socials, atés el major volum de 

continguts vehiculats a través d’aquests canals.  

 

 

 

Programa 125.20 “Agenda valenciana antidespoblament” 

 

Execució: 73,49% 

 

PROGRAMA 12520 AGENDA VALENCIANA 

ANTIDESPOBLAMENT. 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assegurar la cohesió territorial i la vertebració de la Comunitat 

Valenciana, actuant de manera particular sobre les zones en risc 
de despoblament 

146,98% 

OBJECTIU 2.1 
Assegurar que cap municipi de la Comunitat Valenciana quede 

exempt dels servicis bancaris bàsics. 
0,00% 
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Objectiu 1.1. Assegurar la cohesió territorial i la vertebració de la Comunitat Valenciana, 

actuant de mode particular sobre les zones en risc de despoblament 

 

1. Fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament. Es 

tracta d’una subvenció incondicional, que els ajuntaments poden destinar a aquelles qüestions 

que decidisquen. En 2020 els beneficiaris van ser 154 municipis i la quantitat 3 milions d’euros. 

 

2. Estratègia AVANT 20-30. Pla estratègic valencià antidespoblament. A través de 

les universitats públiques de la Comunitat Valenciana s’ha elaborat un estudi de les línies a 

seguir per aconseguir els objectius del repte demogràfic. Destaca la Càtedra Avant en la qual 

s’ha realitzat un treball centrat en la potenciació de seminaris, jornades, conferències, 

exposicions, estudis i tallers. Els objectius han estat, aconseguir un espai de trobada entre els 

múltiples actors socials, econòmics i polítics i la planificació, la gestió i l’execució de polítiques 

públiques contra el despoblament. 

 

3.- En 2020 s’han realitzat tres reunions de la Comissió Técnica 

Interdepartamental de l’Agenda Valenciana Antidespoblament en les quals s’han 

presentant els projectes relacionats amb:  

 

- Connectivitat. S’està treballant, junt a la DGTIC i la DG de la bretxa digital per 

solucionar aquest repte. 

 

- Conveni amb l’IVF. L’Institut Valencià de Finances ha tret unes línies de crèdit 

bonificades al 0% per a aquelles empreses i autònoms dels municipis AVANT. 

 

- Punts nets AVANT. Es tracta posar en funcionament una xarxa de serveis per 

a les autocaravanes a l’interior de la Comunitat Valenciana. S’està elaborant el projecte tècnic 

genèric per a, posteriorment, posar-lo a la disposició dels ajuntaments i posar en marxa les 

obres. 

 

- Programa REVIU. Programa pilot implantat a la província de Castelló que té 

l’objectiu d’assessorar famílies perquè s’instal·len als municipis de l’agenda Avant. 

 

- Web Avant. S’està treballant en la creació d’una pàgina web en la qual es 

visualitzen tota classe de serveis que ofereixen els municipis en risc de despoblació de la 

Comunitat Valenciana. 

 

- Ruta 99. És un itinerari que ens aproxima a la realitat dels 24 municipis de la 

nostra Comunitat amb una població de menys de 100 habitants. 
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4. Durant l’estat d’alarma, hem estat en contacte permanent amb les alcaldies de tots 

els municipis inclosos en l’Agenda Avant i s’han realitat un nombre important de reunions i 

visites al municipis de l’Agenda AVANT.  

 

5. A banda d’aquestes accions, també hem participat en diverses reunions en la 

Secretaria General per al Repte Demogràfic del Govern de l’Estat, en el grup de treball de 

seguiment de la Comissió Interdepartamental del Govern Valencià, així com en reunions i 

contactes, pràcticament totes les conselleries, donat la transversalitat de la nostra Direcció 

General.  

 

Així mateix se ha subscrit un conveni amb la FVMP. A través d’aquest projecte, s’ha 

creat l’Oficina Valenciana Contra la Despoblació, amb l’objectiu de dinamitzar mitjançant els 

AEDL, l’economia d’aquest territori. Des de la FVMP s’han contractat cinc tècnics i tècniques 

per coordinar-se amb els ja existents al territori i atendre tots el municipis. 

 

 

Objectiu 2.1. Assegurar que cap municipi de la Comunitat Valenciana quede exempt dels 

servicis bancaris bàsics 

 

A principis de 2020 es publica el Decret 1/2020, de 6 de febrer, del president de la 

Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a 

incentivar i fomentar la prestació de serveis bancaris bàsics, a través, principalment, de la 

instal·lació, el manteniment i la posada en funcionament de caixers automàtics, a determinats 

municipis i nuclis de població en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

El 5 de març es publica la  Resolució  de 3 de març de 2020, de la Presidència de la 

Generalitat, per la qual es convoquen ajudes regulades en el indicat Decret 1/2020, resolució 

de convocatòria que a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 es deixa sense 

efecte, per causes sobrevingudes, en la Resolució de 13 de juliol de 2020, de la Presidència de 

la Generalitat.  

 

En juliol de 2020, s’inicia expedient de modificació de les bases reguladores aprovades 

en l’esmentat Decret 1/2020. Resultat del dit expedient es el Decret 21/2020, de 29 de 

desembre, del president de la Generalitat.  

 

Con a conseqüència del que s’ha indicat, durant 2020 no es va poder procedir a la 

instal·lació del caixers automàtics previstos. 
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Programa 112.20 “Relacions amb les Corts” 

 

Execució: 79,91%  

 

PROGRAMA 11220 RELACIONS AMB LES CORTS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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

97,45% 

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

71,90% 

OBJECTIU 2.1 Optimitzar la gestió de l'activitat parlamentària del Consell. 46,73% 

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

74,03% 

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

99,87% 

OBJECTIU 3.2 Edició i distribució comercial de publicacions institucionals. 47,21% 

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

100,71% 

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. 

101,37% 

 

 

Objectiu 1.1. Tramitació d'actuacions en el Registre 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 

 

Es important destacar que la declaració de l'estat d'alarma derivat de la pandèmia de 

COVID-19 a penes ha tingut incidència sobre l'activitat convencional de la Generalitat, no 

detectant-se cap reducció del nivell d'activitat en aquest àmbit. 

 

Execució: es comptabilitzen un total de 5100 anotacions, el desglossament de les quals 

és el següent: 

 

1.  Informes emesos: s'han emés 1011 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 d'altres convenis ja inscrits i en 

vigor, o projectes de conveni informats, el contingut del qual puga coincidir amb el que es 

pretén subscriure. 

 

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 2217 

convenis segons el que estableix l'article 18 del precitat Decret 176/2014, i s’ha comunicat a 
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qui la va sol·licitar. 

 

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

la Generalitat Valenciana 87 convenis, prèvia resolució 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 1.732 expedients, i s’ha vinculat la dita imatge amb la base de dades del 

Registre. 

 

5.  Sol·licituds de documentació i llistats: s'han atés 53 sol·licituds. 

 

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

 

a)  Realització de seguiments periòdics als distints 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 distints 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 procedint a 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 octava 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: ha prosseguit el 

procés per a l'elaboració de la nova aplicació del Registre de Convenis, donada la necessitat 

de disposar d'una aplicació online 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. 

 

Indicador 2. Tramitació d'actuacions en el registre d'òrgans col·legiats de la generalitat 

 

El valor dels indicadors ve 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 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 
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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 cada un dels òrgans i entitats. 

 

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

 

Per la seua banda, l'indicador 3 concreta més el nombre d'actuacions realitzades 

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

(baixes/altes de membres, càrrec que exercixen 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. Així, 

l'objectiu número 3 es desglossa, per conceptes d'activitat, en els següents indicadors: 

 

1.  Altes i baixes d'òrgans i entitats: 23 

2.  Altes i baixes corresponents a composició dels òrgans, sessions realitzades o 

normativa reguladora: 191 

3.  Validació de propostes de modificació realitzades pels departaments gestors: 

520 

4.  Peticions d'alta/baixa d'usuaris SICEO i sol·licituds anàlogues: 170 

5.  Informació de seguiment: 38 

 

En general, els valors corresponents als indicadors 2 i 3 de l'objectiu 1.1 s'han mogut 

per davall de les previsions, ja que sobre el funcionament dels òrgans col·legiats ha incidit de 

manera intensa la declaració d'estat d'alarma i la consegüent interrupció de l'activitat 

administrativa presencial. És de preveure que durant l'any 2021 aquests indicadors recuperen 

el nivell de 2019. 

 

 

Objectiu 1.2. Preparació i seguiment de la planificació normativa del Consell 

 

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 l'any 2020, el Consell, mitjançant acord de 6 de març de 2020 va 
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aprovar el pla normatiu de l'Administració de la Generalitat 2020, que va ser publicat en el 

portal de transparència de la Generalitat Gva oberta. 

 

El nombre total de normes incloses en el Pla normatiu de l'Administració de la 

Generalitat de 2020 es quantifica en 218 normes, quan la previsió inicial era de 210, segons 

la informació prèvia subministrada pels diferents departaments intervinents. En aquest sentit, 

la quasi total coincidència entre les previsions i els resultats indica un esforç planificador 

encomiable i permet aprofundir en anys futurs aquest àmbit de l'actuació pública. No obstant 

això, cal intentar que es reforce l'àmbit de l'avaluació normativa, ja que des de les conselleries 

només s'ha proposat l'avaluació de quatre normes, quan la previsió inicial era d'avaluar deu 

normes. 

 

 

Objectiu 2.1. Optimitzar la gestió de l’activitat parlamentària del Consell 

 

 

Objectiu 2.2. Prestar suport i assistència continuada a les unitats encarregades de la tramitació 

dels assumptes parlamentaris en les conselleries 

 

 El nivell d'execució dels indicadors corresponents als objectius 2.1 i 2.2 

reflecteixen un descens important respecte de les previsions realitzades, la qual cosa és una 

conseqüència directa de la reducció de l'activitat parlamentària provocada per la pandèmia de 

COVID-19. L’Acord de la Mesa de les Corts Valencianes de 19 de març de 2020, sobre la 

suspensió de l'actual període de sessions i altres mesures d'aplicació conseqüència de l'estat 

d'alarma a l'activitat de la Cambra, comporta la suspensió de la tramitació de totes les 

iniciatives parlamentàries, així com la del còmput dels terminis de tramitació previstos en 

l'RCV. És de preveure que durant l'any 2021 aquests indicadors recuperen el nivell de 2019. 

 

Cinc dels sis indicadors d'aquests objectius reflecteixen un descens de valor, 

conseqüència de les circumstàncies extraordinàries de caràcter sanitari que afecten tota la 

Comunitat Valenciana, la qual cosa ha suposat una reducció notable de l'activitat 

parlamentària. 

 No obstant això, cal destacar que en el seguiment d'iniciatives legislatives, 

l'exercici 2020 destaca per l'ús intens de l'instrument del decret llei, que comporta una 

important càrrega de seguiment (ja que consta d'una fase aprovatòria i d'una altra fase de 

convalidació), la qual cosa es reflecteix en un valor alt de l'indicador 3 (objectiu 2.1), valor 

que adquireix major significació si es té en compte que en tot l'any 2020 no han existit ni una 

sola iniciativa concretada en proposicions de llei. 
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Objectiu 3.1. Publicació i difusió del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 

 

Objectiu 3.2. Edició i distribució comercial de publicacions institucionals 

 

 

Objectiu 3.3. Desenvolupament i difusió de la informació continguda en les bases de dades del 

DOGV 

 

 Durant l'any 2020 s'ha mantingut pràcticament el mateix nivell d'activitat del DOGV 

que en els anys anteriors, quant al nombre de documents publicats, destacant, no obstant 

això, que el nombre de visites s'ha incrementat en més d'un 10% i que, a més, durant 2020 

s'han publicat un total de 81 edicions extraordinàries del DOGV (encara que aquest no siga un 

indicador previst). 

 

 Quant a la base de dades legislativa, durant 2020 s'han actualitzat 302 documents , el 

que ha suposat aconseguir les previsions realitzades al principi d'exercici. Quant als 

subscriptors del DOGV a la carta, l'any 2020 acaba amb un total de 178.569 subscriptors, dels 

quals 13.250 són subscriptors del sumari i 165.319 són subscriptors dels grups temàtics. Això 

representa un increment de 8322 subscriptors, coincident amb la previsió realitzada. 

 

 Pel que fa a les publicacions institucionals, s'ha continuat amb el control de totes les 

propostes d'autorització presentades per les diferents conselleries, amb l'objecte de reduir les 

despeses de producció, informant-se un total de 24 projectes. També es reflecteix un descens 

previsible en el nivell de vendes i activitat de les llibreries LliG, tenint en compte que durant 

l'any 2020 han estat la major part del temps tancades, conseqüència de les restriccions 

decretades durant l'estat d'alarma. 
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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 267,65%, 

d'acord amb el que es preveia. 

 

No obstant això, el grau d'execució dels programes presenta una elevada disparitat, a 

causa principalment d’un dels programes pressupostaris que presenta percentatges d'execució 

fora dels valors que es podrien considerar normals. Es tracta del 111.70 “Gabinet 

d'organització”, amb un grau d'execució de 1.821,18%. 

 

En qualsevol cas, l'execució per programes mostra que el 36% d'aquests finalitzen 

l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveu. No obstant això, 

el 21% dels programes van presentar graus de compliment dels seus objectius entre el 80%  

i el 100%  i un 43% presenta una execució per davall del 80%.  

Gràfic 2. Programes pressupostaris de la Presidència de la Generalitat, en tres grups de grau 

d'execució dels indicadors a 31 de desembre de 2020. 

 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 

 

  

L'anàlisi per centres gestors no difereix del ja efectuat per programes pressupostaris, 

en correspondre a cada centre la gestió d'un únic programa i així pot observar-se en el gràfic 

3 si es contrasta amb el gràfic 1.  
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Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA 

D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. EXERCICI 2020 

 

 

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 

2020, mostra un grau d'execució dels objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 

121,62 %. 

 

Prenent com a unitat d'anàlisi el programa pressupostari, s'observa una certa dispersió 

en el grau de l’execució dels diferents programes. Sobre la base d’això, es poden classificar 

els dotze 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 nou programes pressupostaris, que són els 

següents: el programa 323.10 “Igualtat de gènere”; 313.80 “Igualtat en la diversitat”; 313.30, 

“Infància i adolescència”; 313.10 “Serveis socials”; 313.70 “Ordenació i prestacions de la 

dependència”; 311.30 “Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials”; 311.20 

“Gestió i organització del sistema”; 311.40 “Institut Valencià de Formació, Investigació i 

Qualitat dels Serveis Socials”; 311.10 “Direcció i serveis generals”. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 %  

 

En aquest grup es troben els programes 313.50 “Inclusió social” i 313.40 “Diversitat 

funcional o discapacitat”. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %  

 

En aquest grup es troba un únic programa, el 313.60 “Gestió de centres de persones 

majors”. 
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Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

 

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema 

 

Execució: 179,17 % 

 

PROGRAMA 31120 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Revisió i harmonització del funcionament i gestió de l'acció 
concertada en les distintes direccions generals de la Conselleria d- 
Igualtat i Polítiques Inclusives. 

300,00% 

OBJECTIU 1.2 Avançar en la implantació de l- acció concertada cap a altres sectors. 366,67% 

OBJECTIU 1.3 

Consolidació, potenciació i ampliació de places mitjançant l'oferta de 
noves convocatòries d'acció concertada entre les ja existents i les 
entitats privades d'iniciativa social (entitats del tercer sector d'acció 
social). 

100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Establir nous objectius, actuacions, mecanismes d- avaluació, en les 
línies nominatives que permeten major eficiència i eficàcia en la 
gestió econòmica de les polítiques socials. 

166,67% 

OBJECTIU 2.2 
Seguiment dels processos de gestió i execució de les línies 

nominatives. 
200,00% 

119,87%
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PROGRAMA 31120 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.1 

Creació de l'òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa 
de serveis socials, per a regular la col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana, les diputacions i els ajuntaments i ordenar el 
finançament. 

100,00% 

OBJECTIU 3.2 
Creació de les normes de funcionament de 'òrgan de coordinació i 

col·laboració interadministrativa de serveis socials. 
100,00% 

OBJECTIU 4.1 
Anàlisi de les subvencions gestionades per la Conselleria en l'àmbit 
de les polítiques socials amb la intenció d'optimitzar el procés 
administratiu i de gestió. 

100,00% 

 

El programa pressupostari 311.20, “Gestió i organització del sistema” és gestionat per 

la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema i té establits huit objectius bàsics en 

els pressupostos. 

 

 

Objectiu 1.1. Revisió i harmonització del funcionament i gestió de l’acció concertada en les 

distintes direccions generals de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

 

Indicador 1. Estudi comparatiu de les diferents accions concertades del sistema 

 

En relació amb aquest objectiu, s’han complit el  indicador proposat.  

 

S'han fet tres estudis comparatius, per part d'aquesta direcció general, un en l'àmbit 

de les distintes accions concertades de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i un altre en 

l'àmbit estatal. Aprofundint-se particularment en el model d'Aragó. 

 

És objectiu d'aquesta direcció general coordinar i harmonitzar els acords d'acció 

concertada de la Conselleria en els serveis de places residencials i centres d'atenció diürna, 

per a fixar criteris orientadors que homogeneïtzen resultats, s'ha realitzat un estudi comparatiu 

de les diferents accions concertades del sistema. 

 

A més amb caràcter previ a aquest estudi s'han realitzat diferents reunions amb la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

conselleries amb competències en concert educatiu i sanitari. 

 

També es va concertar una reunió amb el Govern d’Aragó amb el objectiu de conéixer 

de primera mà la gestió dels seus concertes. 
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Objectiu 1.2. Avançar en la implantació de l’acció concertada cap a altres sectors 

 

Indicador 1. Reunions amb entitats del tercer sector d’acció social i/o les direccions generals 

implicades 

 

En relació amb aquest objectiu, s’ha superat les previsions inicials de l’indicador 

proposat amb distintes reunions amb el tercer sector ja consolidat. 

 

Durant 2020 s'han realitzat 7 reunions amb representants d'entitats dels diferents 

sectors a través de submeses. Concretament, 3 reunions amb el sector de diversitat funcional, 

2 amb el sector de infància i adolescència i 2 amb el sector de majors. Així com nombroses 

reunions amb les entitats del tercer sector que volien fer un diàleg actiu referent a les distintes 

accions concertades, tant de les convocatòries en vigor com de les noves convocatòries. 

 

També s’ha mantingut distintes reunions amb la Direcció General d’Acció Comunitària 

i Barris Inclusius, la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, i Direcció General 

d’Infraestructures de Serveis Socials i Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones, en 

relació amb les noves línies d’acció concertada que impliquen la inclusió de un nou grup de 

persones vulnerables en l’àmbit de la concertació de serveis socials. Tanmateix s’han realitzat 

4 reunions amb la sotssecretària d’aquesta conselleria. 

 

 

Objectiu 1.3 Consolidació, potenciació i ampliació de places mitjançant l’oferta de noves 

convocatòries d’acció concertada entre les ja existents i les entitats privades d’iniciativa social 

(entitats del tercer sector d’acció social). 

 

Indicador 1. Convocatòries noves d’acció concertada ja implantades 

 

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, 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’atenció a persones amb diversitat funcional per al període 2020. 

  

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat 

i Polítiques Inclusives,  per  la  qual es  resol ampliar el règim  d’acords  d’acció concertada  en 

matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones amb diversitat funcional per a l’any 

2020. 

 

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, 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 a l’any 2020: servei de centres de dia 

per a persones menors d’edat en situacions de risc.  
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Objectiu 2.1 Establir nous objectius, actuacions, mecanismes d’avaluació, en les línies 

nominatives que permeten major eficiència i eficàcia en la gestió econòmica de les polítiques 

socials  

 

Indicador 1. Avaluació del sistema de gestió de les línies nominatives 

 

S'ha realitzat l'informe d'impacte i avaluació previst. 

 

Indicador 2. Reunions amb la sotssecretària i/o les DG de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

 

En relació amb aquest objectiu, s’ha complit amb l’indicador proposat. 

 

El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de 

l'atenció primària de serveis socials (DOGV número 8805, de 06/05/2020) estableix en la seua 

disposició final segona que la col·laboració financera a través de l'instrument del contracte 

programa entraran en vigor l'1 de gener de 2021. 

 

Amb l'objectiu de planificar i executar el contracte programa i els seus annexos aquest 

centre directiu, en col·laboració amb les direccions generals corresponents d'acord amb el seu 

àmbit funcional, ha preparat durant l'exercici 2020 un model de contracte programa, així com 

els annexos que inclouen els documents que s'especifiquen en l'article 16 del Decret 38/2020. 

Això ha suposat establir nous objectius, actuacions i mecanismes d'avaluació a través de fitxes 

individualitzades agrupades conforme als nivells de l'estructura funcional establits en la Llei de 

serveis socials inclusius i el contingut dels quals és homogeni per a tots els contractes 

programes. 

 

Tanmateix s’han realitzat 14 reunions amb la sotssecretària d’aquesta conselleria 

relatives al contracte programa. 

 

 

Objectiu 2.2 Seguiment dels processos de gestió i execució de les línies nominatives 

 

Indicador 1. Fluxograma de gestió seguiment, i Indicador 2. Reunions internes de seguiment 

 

La Direcció General de Gestió i Organització del Sistema ha tramitat les següents línies 

de subvenció, de conformitat amb el que preveu l’article 168.1 A) de la Llei 1/2015, de 6 de 

febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions: 
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LÍNIES DENOMINACIÓ  IMPORT 

S0228000 ENTITATS LOCALS SERVEIS SOCIALS 82.499.700,00 

S6725000 
PROGRAMA D’IGUALTAT I INCLUSIÓ EN EL POBLE 
GITANO EN ELS MUNICIPIS 

498.200,00 

S2194000 
MESURES JUDICIALS DE JÓVENS I ADOLESCENTS AL 
MEDI OBERT 

1.080.090,00 

S3099000 
EQUIP ESPECÍFIC D’NTERVENCIÓ AMB LA INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA (EEIIA) 

7.370.450,00 

S6590000 CENTRES DE DIA ENTITATS LOCALS 1.301.850,00 

S6587000 
MANTENIMENT DE CENTRES D’ATENCIÓ SOCIAL PER 
A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 

30.624.220,00 

S7141000 ENTITATS LOCALS RESIDÈNCIES I CENTRES 41.396.640,00 

S6589000 ENTITATS LOCALS ACTUACIONS ALZHEIMER 190.000,00 

S7677000 
SUPORT AL FUNCIONAMENT D’OFICINES D’ATENCIÓ A 
PERSONES MIGRANTS (PANGEA) 

1.965.810,00 

S5230000 
PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS DIRIGITS A 
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 

443.650,00 

                                                                TOTAL 167.370.610,00 

 

Aquestes subvencions nominatives s'instrumenten a través de resolució, per raons 

excepcionals d’interés públic, social, econòmic, humanitari i altres, degudament justificades 

en l'expedient. 

 

 

Objectiu 3.1 Creació de l’òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa de serveis 

socials, per a regular la col·laboració entre la Generalitat Valenciana, les diputacions i 

ajuntaments ordenant el finançament 

 

Indicador 1. Projecte de decret del Consell pel qual es regulen la coordinació 

interadministrativa, la col·laboració financera en matèria de serveis socials i la coordinació en 

els equips professionals de serveis socials d’atenció primària. Aprovació. Indicador 2. Creació 

de l’òrgan de coordinació. Constitució, i Indicador 3. Nombre de reunions 

 

En relació amb aquest objectiu, s’han complit els tres indicadors proposats. 

 

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la 

Comunitat Valenciana, disposa en l’article 110 que la col·laboració entre les diferents 

administracions públiques de la Comunitat Valenciana per al finançament del Sistema Públic 

Valencià de Serveis Socials es fixarà a través de convenis de col·laboració pluriennals o altres 

fórmules previstes en la normativa vigent així mateix la citada Llei 3/2019, de 18 de febrer, 

crea en l’article 49 l'Òrgan de Coordinació i Col·laboració Interadministrativa en Serveis Socials. 
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El Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de 

l'atenció primària de serveis socials (DOGV núm. 8805 06/05/2020) té per objecte, entre 

altres, l'ordenació dels instruments de finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis 

Socials entre les diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana mitjançant la 

regulació de la col·laboració financera entre la Generalitat i les entitats locals a través de 

l'instrument del contracte programa. 

 

El mencionat Decret 38/2020, de 20 de març, en el títol I defineix l’òrgan de 

coordinació com a instrument de coordinació i col·laboració entre les diferents administracions 

públiques amb competències o atribucions en matèria de serveis socials i igualtat a la 

Comunitat Valenciana, així mateix regula la seua composició en l’article 4 i les funcions en 

l’article 5. 

 

En data 24 de novembre de 2020 es va constituir l’òrgan esmentat i en aquesta sessió 

es va donar compte del model de conveni interadministratiu pluriennal ”Contracte programa” 

i de les fitxes que l’acompanyen de conformitat amb el Decret 38/2020, de 20 de març.  

 

 

Objectiu 3.2 Creació de les normes de funcionament de l’òrgan de coordinació i col·laboració 

interadministrativa de serveis socials 

 

Indicador 1. Reunions per elaboració de les normes de funcionament 

 

En relació amb aquest objectiu, després de la constitució de l'òrgan de coordinació i 

col·laboració interadministrativa en serveis socials, s'ha realitzat diverses reunions internes 

preparatòries, així com l’esborrany de normes de funcionament que hauran de ser aprovades 

per l'òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa de serveis socials durant l'exercici 

2021. 

 

 

Objectiu 4.1 Anàlisi de les subvencions gestionades per la Conselleria en l’àmbit de les 

polítiques socials amb la intenció d’optimitzar el procés administratiu i de gestió 

 

Indicador 1. Avaluar les subvencions gestionades mitjançant la realització d’un estudi, i 

Indicador 2. Reunions amb entitats del tercer sector d’acció social i/o direccions generals 

  

La Direcció General de Gestió i Organització del Sistema ha acomplit a aquest objectiu 

i s’ha realitzat, d’una banda, l'estudi tècnic, analític i propositiu de les línies i convocatòries de 

subvencions de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a entitats sense 

ànim de lucre, i d’altra, s’han realitzat l’estudi i les reunions corresponents per a l’adequació i 

conversió de les línies nominatives (concessions directes art. 168.1 Llei 1/2015) al conveni 

plurianual interadministratiu, en el cas de les entitats locals. 
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L'objectiu de l’estudi ha sigut realitzar una revisió exhaustiva del sistema de 

subvencions dirigit tant a entitats locals com a entitats no lucratives per a obtindre informació 

qualitativa de les diferents línies de subvencions que són competència de la VICIPI i valorar la 

idoneïtat dels mecanismes de finançament utilitzats per a cada línia analitzada.  

 

En el cas de l’adequació de les ajudes atorgades mitjançant l’instrument de les línies 

nominatives s’han realitzat diferents reunions al llarg de 2020 amb les direccions generals 

competents en l’àmbit funcional, així com un estudi holístic i profund per a la conversió no sols 

de línia nominativa a conveni interadministratiu plurianual, sinó també per al seu correcte 

desenvolupament com a serveis d’acord amb la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials 

inclusius. 

 

 

Programa 313.30 Infància i adolescència 

 

Execució: 170,97 % 

 

PROGRAMA 31330 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1   
Impulsar la normativa autonòmica necessària per fer efectius 
els drets de la infància i adolescència reconeguts en la 
normativa estatal i internacional. 

357,50% 

OBJECTIU 1.2   
Planificar una política integral d'infància i adolescència basada 
en l'enfocament de drets. 

115,33% 

OBJECTIU 1.3   
Promocionar els drets de la infància, la seua participació com 
a ciutadania activa i el seu benestar. 

580,00% 

OBJECTIU 1.4   
Impulsar accions formatives sobre l'aplicació dels drets de la 
infància i adolescència. 

175,00% 

OBJECTIU 2.1   
Assistència integral i especialitzada per a xiquets, xiquetes i 
adolescents víctimes de maltractament sexual 

143,00% 

OBJECTIU 2.2   
Coordinació en el marc local dels agents implicats en la 
prevenció, detecció i abordatge de les situacions de 
vulnerabilitat i risc de la infància i adolescència 

100,00% 

OBJECTIU 2.3   
Establir mesures d'atenció i suport a persones menors d'edat 
en situació de vulnerabilitat i risc 

119,17% 

OBJECTIU 2.4 Telèfon d'atenció a la infància i a l'adolescència 81,88% 

OBJECTIU 3.1   
Actualitzar la normativa autonòmica en matèria de protecció 
de la infància i l'adolescència 

400,00% 

OBJECTIU 3.2   

Revisar els procediments, instruments i mecanismes per a 
millorar la presa de decisions, la seua efectivitat i la seua 
agilitat en relació amb les persones menors d'edat en situació 
desprotecció social 

100,00% 

OBJECTIU 4.1   
Optimització i especialització en l'atenció a les persones 
menors d'edat des dels recursos d'adopció, acolliment familiar 
i acolliment residencial 

100,00% 

OBJECTIU 4.2   
Potenciació de l'acolliment familiar de persones menors d'edat 
enfront de l'acolliment residencial 

73,33% 

OBJECTIU 4.3   Suport als processos d'acolliment familiar 224,17% 

OBJECTIU 4.4 Suport als processos d'adopció 108,00% 

OBJECTIU 5.1   
Optimitzar els recursos socioeducatius i de reinserció social 
d'adolescents en conflicte amb la llei. 

100,00% 
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PROGRAMA 31330 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.2   
Afavorir la solució de conflictes extrajudicials d'adolescents en 
conflicte amb la Llei. 

150,00% 

OBJECTIU 6.1   
Consolidació del 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. 

50,00% 

 

 

Objectiu 1.1. Impulsar la normativa autonòmica necessària per a fer efectius els drets de la 

infància reconeguts en la normativa estatal i internacional 

 

Indicador 1. Impulsar el desenvolupament normatiu en matèria d'infància i adolescència 

 

Durant l'any 2020 s'inicia la tramitació de l'expedient administratiu del procediment 

per a l'aprovació d'un decret del Consell pel qual es regulen els òrgans de la Generalitat de 

coordinació, participació i protecció de la infància i l'adolescència. 

 

La consulta prèvia d'aquest projecte normatiu va tindre lloc entre el 22 de juliol i el 7 

d'agost de 2019. Posteriorment, en data 13/07/2020 es desenvolupa el tràmit d'audiència de 

l'esborrany d'aquest projecte normatiu amb entitats i organitzacions del sector. 

 

Indicador 2. Estudi i formulació de les al·legacions de tots els projectes normatius de la 

Generalitat Valenciana que afecten els drets de xiquets, xiquetes i adolescents 

 

La Direcció General d'Infància i Adolescència participa en la formulació d'al·legacions a 

tots els projectes normatius presentats per la Generalitat Valenciana, i promou 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 2020 s'han estudiat 103 projectes normatius, enfront dels 20 

previstos inicialment, dels diferents departaments de la Generalitat, entre els quals podem 

destacar: 
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DEPARTAMENT 

Nombre 

PROJECTES 
NORMATIUS 

C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 

Transició Ecològica 

23 

C. d'Innovació, Ciència, Universitats i Societat Digital 1 

C. d'Educació, Cultura i Esport 1 

C. d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 7 

C. d'Hisenda i Model Econòmic 17 

C. Justícia, Adm. Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 5 

C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica 3 

C. de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 12 

C. de Sanitat Universal i Salut Pública 4 

Presidència de la Generalitat 23 

Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica 

6 

Vicepresidència primera i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 1 

TOTAL 103 

 

 

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 les persones menors d'edat han pogut 

plasmar les seues propostes d'actuació davant diferents necessitats. 

 

Tot això s'ha materialitzat 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 respectius consells, mitjançant processos de 

participació deliberatius es van anar abordant temàtiques diverses. 
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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. 

 

El març de 2019 es va publicar el “Diagnòstic de la situació de la infància i l'adolescència 

en 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 de forma més ajustada quina és la situació actual en l'àrea d'infància 

i adolescència. 

 

Així doncs, per a facilitar el procés participatiu de la infància i l'adolescència en 

l'estratègia, les principals característiques que van definir aquest procés participatiu van ser: 

 

• Elaboració i existència de materials adaptats i amigables per a la infància i 

adolescència. 

• Paper principal del personal dinamitzador, incorporant els equips educatius 

existents en aquest paper. 

• Compromís de devolució de les aportacions realitzades a totes les propostes 

rebudes. 

 

Es van dissenyar tres vies de participació infantil, que ens permeteren l'accés a la 

quantitat més gran possible de col·lectius i situacions en les quals es podien trobar xiquets, 

xiquetes i adolescents. 

 

El disseny intentava incorporar la visió d'aquells col·lectius de persones menors d'edat 

que es trobaven en situació més vulnerable, i per tant, amb majors dificultats reals per a la 

participació. A través de les diferents estructures disponibles es va fomentar la diversitat més 

gran i riquesa possible en les aportacions rebudes. 

 

• 1a Via. Estructures estables de participació infantil: una de les vies de 

participació infantil i adolescent es va canalitzar a través de les aportacions de 26 consells 

locals d'Infància repartits geogràficament al llarg de tot el territori valencià, englobant 

municipis com: Alaquàs, Alcoi, Almussafes, Alzira, Bellreguard, Carcaixent, Castelló de la 

Plana, Dénia, el Real de Gandia, Gandia, Gata de Gorgos, la Font d'en Carròs, La Pobla de 

Farnals, Mislata, Palmera, Paterna, Picassent, Poble Nou de Benitatxell, Quart de Poblet, 

Sagunt, Teulada-Moraira, Torrent, Vila-real, Villena, Xàbia, la Vall d'Uixó. 

 



67 

 

• 2a Via. Recursos i serveis d'atenció a la infància i adolescència en situació de 

vulnerabilitat o protecció: per a fer efectiva la participació de la infància i l'adolescència que es 

troba en situació de vulnerabilitat, es va realitzar el febrer de 2020 la jornada formativa “El 

Dret de participació. Un nou repte en el sistema de protecció”. D'aquesta manera, van 

participar 42 recursos del sistema de prevenció i protecció de persones menors d'edat i del 

sistema de justícia juvenil. 

 

• 3r Via. Xiquetes, xiquets i adolescents en situació de vulnerabilitat sense 

estructures de participació: pel que respecta als xiquets, xiquetes i adolescents que es troben 

en situació de vulnerabilitat i no tenen estructures de participació definides, es van adaptar 

dos qüestionaris, un enfocat per a infància i un altre per a adolescència, que van comptar amb 

un total de 208 aportacions. 

 

 

Objectiu 1.3. Promocionar els drets de la infància, la seua participació com a ciutadania activa 

i el seu benestar 

 

Indicador 1. Conscienciar la societat i donar visibilitat a la infància com a subjecte de ple dret 

 

El novembre de 2020 es va celebrar, com en altres ocasions, el dia dels drets de la 

infància i adolescència. 

 

A través d'aquesta celebració es commemora la signatura de la convenció dels drets 

del xiquet i de la xiqueta, 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 conscienciar la societat sobre la importància de 

respectar els seus drets. 

 

En el marc d'aquesta actuació es va difondre una memòria de totes les activitats amb 

el conjunt d'activitats desenvolupades pels diferents municipis de la Comunitat Valenciana, i 

els diferents organismes i entitats públiques i privades que es van involucrar en l'activitat. En 

el següent enllaç es pot trobar aquesta: http://inclusio.gva.es/documents/. 

 

Indicador 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 23 de desembre de 2019, 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 2020, es convoca 

la subvenció destinada a impulsar els programes de participació infantil i promoció dels drets 

en l'àmbit de les entitats locals. Es van presentar 57 sol·licituds, de les quals 4 van ser 

desestimades per diferents motius, i 53 van ser adjudicades per Resolució de 6 d’octubre de 

2020 de la directora general d'Infància i Adolescència. 
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Objectiu 1.4. Impulsar accions formatives sobre l'aplicació dels drets de la infància i 

adolescència 

 

El novembre de 2020 es va signar un conveni de col·laboració entre la Generalitat i 

diferents col·legis professionals per a la formació contínua de professionals de l'àmbit de la 

infància i l'adolescència per a l'exercici 2020. Aquest conveni va ser subscrit amb: 

 

• Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana. 

• Col·legi Oficial d’Educadors i Educadores Socials de la Comunitat Valenciana. 

• Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials d’Alacant. 

• 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'aquest conveni es van desenvolupar diverses accions formatives. Les accions 

proposades van englobar dos tipus de desenvolupament: 

 

1. Formació de caràcter interdisciplinari. 

2. Formació de caràcter específic. 

 

Les propostes impartides pels diferents col·legis professionals són les següents: 

 

COL·LEGI PROFESSIONAL ACTIVITAT FORMATIVA TIPUS 

TREBALL SOCIAL 
VALÈNCIA 

L'emancipació després de la protecció. INTERDISCIPLINARI 

Tècniques, estratègies i models 
d'intervenció en la infància i 
adolescència 

INTERDISCIPLINARI 

Intervenció amb persones menors 
d'edat i joves des del treball social 

ESPECÍFIC 

TREBALL SOCIAL 
ALACANT 

Intervenció amb infància i adolescència 
en l'àmbit municipal. 

INTERDISCIPLINARI 

EDUCADORS/ORES 
SOCIALS 

Acolliment d'adolescents migrants sense 
referents familiars. Una mirada 
polièdrica per a una intervenció integral 
des del sistema de protecció de la 
Comunitat valenciana. 

INTERDISCIPLINARI 

La intervenció social en la infància i 
adolescència amb perspectiva de 
gènere. 

INTERDISCIPLINARI 

La participació infantil: la seua aplicació. ESPECÍFIC 

PSICOLOGIA 

Resposta des de la psicologia a l'abús 
infantil en infància i adolescència. Casa 
de la infància i l'adolescència: Model 
Barnahus. 

ESPECÍFIC 

La intervenció psicoeducativa en l'àmbit 
de la infància i adolescència 

INTERDISCIPLINARI 

Municipalisme i infància INTERDISCIPLINARI 
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COL·LEGI PROFESSIONAL ACTIVITAT FORMATIVA TIPUS 

 

PEDAGOGS I 
PSICOPEDAGOGS 

Què, com i quan. Tres propostes 
d'actuació en la intervenció en abús 
sexual infantil i adolescent 

INTERDISCIPLINARI 

Jornada “Del secret a l'acció protectora” 
Intervencions reparadores en casos 
d'abusos sexuals en xiquets, xiquetes i 
adolescents 

ESPECÍFIC 

ADVOCATS 

L'àmbit de la protecció de la infància. 
Visió pràctica des de la perspectiva legal 

INTERDISCIPLINARI 

La infància en entorns de violència 
de gènere i domèstica 

ESPECÍFIC 

 

 

Es van dur a terme 14 accions formatives, enfront dels 8 previstos inicialment, i va 

comptar amb la participació de 1.728 professionals (1476 dones i 252 homes). 

 

 

Objectiu 2.1. Assistència integral i especialitzada per a xiquets, xiquetes i adolescents víctimes 

de maltractament sexual 

 

Indicador 1. Disseny i estudi del nou model d’atenció a les persones menors d’edat víctimes 

de maltractament sexual 

 

Per a possibilitar l’execució de l'objectiu de creació d'un servei universal de prevenció 

i atenció a la violència cap a la infància des d’una òptica integral, seguint el model Barnahus, 

s'han mantingut durant l'any 2020 les 5 reunions previstes, preparatòries de l'esmentat model,  

amb la Direcció General de Justícia, la Direcció General de Reformes Democràtiques, la Fiscalia 

Superior de la CV, les fiscalies de la Secció de Menors de València i la Fiscalia de Protecció de 

Víctimes de València.  

 

Indicador 2. Atenció psicològica a persones menors d’edat que han patit maltractament sexual, 

tracta, explotació sexual i violència de gènere, així com a les persones menors d’edat 

perpetradores 

 

El servei d'atenció psicològica a xiquets, xiquetes i adolescents víctimes d'abusos 

sexuals del sistema de protecció en la nostra Comunitat Valenciana, va atendre durant l'any 

2020 un total de 279 persones menors d'edat, enfront de les 150 previstes inicialment 

desglossant aquesta dada per províncies i sexe segons la següent taula: 

 

 Casos atesos Xiquets Xiquetes 

València 140 49 91 

Alacant 110 28 82 

Castelló 29 16 13 

TOTAL 279 93 186 
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Objectiu 2.2. Coordinació en el marc local dels agents implicats en la prevenció, detecció i 

abordatge de les situacions de vulnerabilitat i risc de la infància i l'adolescència 

 

Indicador 1. Generar línies de coordinació tant socials com educatives i sanitàries precises per 

a la millora de les atencions de les persones menors d'edat en situació de vulnerabilitat 

 

S'han mantingut diverses reunions amb representants de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport amb l'objectiu de contemplar la possibilitat d'atorgar un reconeixement oficial 

per part d’educació a l’alumnat que es desconnecte del sistema educatiu però acudeixen als 

centres de dia d'infància i adolescència.  

 

Així mateix, i després de consensuar amb la citada conselleria els nous indicadors i 

canvis en el procediment de notificació, s'ha iniciat la tramitació de l'esborrany de la nova ordre 

per la qual s'aprova el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i protecció 

de l'alumnat menor d'edat i s'estableix la coordinació interadministrativa per a la protecció 

integral de la infància i adolescència. 

 

Indicador 2. Elaborar ferramenta tècnica d’intervenció en situacions de vulnerabilitat i risc 

 

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), l'objecte del qual 

consisteix en la millora de l'instrument d'avaluació de les situacions de risc i desemparament 

dissenyat en 2019, en els següents aspectes: 

 

• Compliment dels estàndards científics propis d'un instrument d'avaluació. 

• Aplicació pràctica i interpretació de resultats. 

 

Indicador 3. Establir estratègies de col·laboració amb entitats i grups per a la seua participació 

en accions preventives i programes d’intervenció 

 

Amb la finalitat de traslladar el nou model d'atenció diürna implantat a través del 

concert social als d'àmbit municipal, s'ha creat un grup de treball amb persones professionals 

dels serveis d'atenció diürna municipals i s'han mantingut un total de dues reunions l'any 2020. 

 

La finalitat és homogeneïtzar, per a tots els serveis d'atenció diürna, les ràtios i 

categories professionals, el funcionament, els tipus de programes d'intervenció així com el 

procés de derivació i coordinació amb els equips d'Atenció Primària Bàsica. 
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Objectiu 2.3. Establir mesures d'atenció i suport a persones menors d'edat en situació de 

vulnerabilitat i risc 

 

Indicador 1. Disseny i implantació del nou model d’atenció diürna a la infància i adolescència 

a través dels centres de dia 

 

En el primer trimestre de 2020 es va resoldre el concert social del servei de centre de 

dia per a persones menors d'edat en situació de risc amb data d'entrada en vigor l'1 d'abril. 

 

El nombre de places finançades a través del concert social per a l'exercici 2020 és el 

següent:  

 

PLACES D'ATENCIÓ DIÜRNA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA TOTAL 

Suport convivencial i educatiu 

(CDACE) 
96 36 322 454 

Inserció sociolaboral (CDISL) 12 12 268 292 

TOTAL 108 48 590 746 

 

A més, i amb l'objectiu d'implantar de manera homogènia el nou model d'atenció en 

els centres de dia, es va dictar la Instrucció 3/2020, de 9 d'abril de 2020, relativa a la derivació, 

seguiment i intervenció del servei d'atenció diürna per a la infància i adolescència. 

 

Indicador 2. Consolidació dels programes i equips específics d’intervenció en l’àmbit de la 

protecció de la infància i l’adolescència 

 

En l'exercici 2020 es va finançar a través de subvenció nominativa per import de 

7.370.450 euros a un total de 118 equips específics d'intervenció amb infància i adolescència 

de la Comunitat Valenciana, dels quals 61 pertanyen a la província de València, 21 a la 

província de Castelló i 36 a la província d'Alacant. 

 

Els casos atesos per aquests EEIIA durant l'exercici 2020 es desglossen en la següent 

taula: 

 

 

Casos 
Xiquets Xiquetes 

Declaració 
risc 

Mesura 
jurídica 

Vulnerabilitat 
Declaració 

risc 
Mesura 
jurídica 

 
Vulnerabilitat 

València 6.277 191 392 2.657 153 406 2.475 

Alacant 3.082 45 317 1.231 42 307 1.140 

Castelló 1.372 38 182 505 18 151 478 

TOTAL 10.731 277 891 4.393 213 864 4.093 
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Indicador 3. Unificació de criteris comuns d’intervenció i actuació per a les entitats locals i per 

als i les professionals en el territori de la Comunitat Valenciana 

 

Es manté una coordinació fluida amb tots els equips d'Atenció Primària, tant bàsica 

com específica, a través de reunions telemàtiques, contacte telefònic i correu electrònic, atés 

que a causa de la situació de pandèmia generada per la COVID-19, no s'ha pogut mantindre 

reunions presencials des del mes de març passat de 2020. 

 

A més, a través de la línia nominativa S3099 per als equips específics d'Intervenció 

amb Infància i Adolescència i la S6590 per als Centres de dia municipals s'unifiquen els criteris 

de ràtios mínimes de personal, categories professionals, processos d'intervenció i altres 

qüestions de funcionament d'aquests recursos. 

 

Indicador 4. Foment de programes preventius i de processos d’intervenció educatius i 

socialitzadors 

 

A través de la Resolució de 21 d'octubre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es va notificar i es va resoldre el procediment de concurrència 

competitiva de subvencions dirigides a programes de prevenció i protecció de xiquets, xiquetes 

i adolescents, de la convocatòria de programes capítol IV, línia S4976, i s’ha subvencionat un 

total de 22 programes, 18 d'actuacions preventives de suport per un import total de 

188.000,00 € i 4 programes de prevenció del maltractament i abusos sexual infantil per un 

import total de 12.000,00 €. 

 

 

Objectiu 2.4. Telèfon d'atenció a la infància i l'adolescència 

 

Indicador 1. Atenció telefònica relativa a possibles situacions de risc i/o desprotecció de 

xiquets, xiquetes i adolescents 

 

Al llarg de tot l'any 2020, s'han rebut un total d’11.431 telefonades al telèfon d'atenció 

a la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana 116111. De les quals, 10.126 de les 

telefonades es van realitzar per xiquets, xiquetes i adolescents, (88,6 %) i les 1.305 restants 

per persones adultes (11,4 %). 

 

Si atenem la disgregació per sexe de les telefonades realitzades per xiquets, xiquetes 

i adolescents (10.126) un 63,5 % d’aquestes van ser realitzades pel sexe femení, i el 36,5 % 

restant pel sexe masculí. 

 

En canvi, en les telefonades realitzades per les persones adultes (1.305) aquest 

percentatge s'aproxima, corresponent un 44,2 % a les realitzades pel sexe masculí, i el 55,8% 

restant al sexe femení. 
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Respecte a les 851 consultes rebudes a través del xat d'ajuda a la infància, que es 

finança a través de l'IRPF al llarg de 2020, un 83,5 % correspon al sexe femení i un 16,5 % al 

sexe masculí.  

 

S'observa un descens del 18 % en les telefonades rebudes respecte de l'any anterior 

que van ser unes 15.000 aproximadament, pel fet que des del 14 de març fins al 27 d'abril de 

2020, el servei de call center del telèfon 116111 va estar interromput a causa d'un brot de 

contagi de la COVID-19 en la plantilla de personal professional, atenent durant aquest període 

les sol·licituds d'informació o ajuda a través del xat. 

 

D'altra banda, mitjançant Resolució de 6 de maig de 2020, de la Vicepresidència i 

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es va resoldre a favor de la Fundació ANAR la 

convocatòria dels acords d'acció concertada del servei d'atenció telefònica a la infància i 

adolescència.  

 

 

Objectiu 3.1. Actualitzar la normativa autonòmica en matèria de protecció de la infància i 

l'adolescència 

 

Indicador 1. Revisió i actualització de la normativa autonòmica, instruccions, així com dels 

manuals i materials tècnics, en matèria de protecció de la infància i l'adolescència 

 

Durant l'any 2020 es va iniciar la tramitació de l'expedient administratiu del 

procediment per a l'aprovació d'un decret del Consell pel qual es regulen els òrgans de la 

Generalitat de coordinació, participació i protecció de la infància i l'adolescència. La resolució 

d'inici és de data 10/07/2020. 

 

La consulta prèvia d'aquest projecte normatiu, va tindre lloc entre el 22 de juliol i el 7 

d'agost de 2019. Posteriorment, en data 13/07/2020 es desenvolupa el tràmit d'audiència de 

l'esborrany d'aquest projecte normatiu amb entitats i organitzacions del sector. 

 

Del 28 de febrer de 2020 a 12 de març de 2020 es va realitzar la consulta pública 

respecte del projecte de decret pel qual es regula l'acolliment familiar. La vicepresidenta i 

consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives va resoldre l'inici de la seua tramitació el 23 d'abril 

de 2020. Finalment, amb data 2 de desembre del mateix any, es va remetre el projecte de 

decret adaptat a les consideracions de l'Advocacia de la Generalitat a l'efecte de continuar amb 

la seua tramitació. La publicació del decret es va postergar l'any 2021. 

 

A l'empara de l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 

públic, durant 2020 s'han dictat un total de sis instruccions. 
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Objectiu 3.2. Revisar els procediments, instruments i mecanismes per a millorar la presa de 

decisions, la seua efectivitat i la seua agilitat en relació amb les persones menors d'edat en 

situació de desprotecció social 

 

Indicador 1. Potenciació del Pla de Protecció de Persones menors d'edat com a ferramenta 

metodològica bàsica en els casos de persones menors d'edat la tutela o guarda dels quals 

exercisca la Generalitat i que es formalitza en un acolliment familiar o residencial. 

 

Al llarg de 2020, s'ha estudiat i elaborat un nou model de Pla de Protecció del xiquet, 

xiqueta o adolescent com a eina de planificació central en la instrucció dels expedients de 

protecció de la qual depenen la resta d'elements de planificació amb independència de 

l’administració, òrgan o recurs que els genere. 

 

Tots els xiquets i xiquetes del sistema de protecció disposen tal com es recull en l'article 

114 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància 

i l'adolescència, on s'estableix l'objectiu de la intervenció, les mesures a dur a terme, la previsió 

o no de reunificació familiar, i el termini de la seua execució. 

 

NNA EN EL SISTEMA DE 
PROTECCIÓ 2020 

ACOLLIMENT FAMILIAR ACOLLIMENT RESIDENCIAL 

GUARDA TUTELA GUARDA TUTELA 

ALACANT 3 777 132 506 

CASTELLÓ 3 302 33 154 

VALÈNCIA 44 1432 133 558 

TOTAL GUARDA/TUTELA 50 2511 298 1218 

TOTAL PER TIPUS 
ACOLLIMENT 

2.561 1.516 

 

Indicador 2. Implantació de millores en la ferramenta informàtica per a la gestió dels recursos 

disponibles 

 

S'ha mantingut coordinació directa i periòdica amb la Direcció General de Tecnologies 

de la Informació i les Comunicacions. Amb motiu de la pandèmia i amb la col·laboració de la 

DGTIC es va realitzar un formulari on les llars i residències de protecció i justícia juvenil, així 

com les llars d'emancipació diàriament informaven de la situació sanitària dels seus centres, 

tant dels i les professionals com dels xiquets, xiquetes, adolescents i joves residents. 

 

 

Objectiu 4.1. Optimització i especialització en l'atenció a les persones menors d'edat des dels 

recursos d'adopció, acolliment familiar i acolliment residencial 

 

Indicador 1. Revisió i millora dels plans d'intervenció en acolliment residencial 

 

La posada en marxa del nou model residencial va suposar una millora en l'atenció 

integral dels xiquets, xiquetes i adolescents. L'acció concertada ha impulsat el 
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desenvolupament de situacions dirigides a l'adquisició d'habilitats per a l'autonomia i 

independència, com ara programes de desenvolupament d'habilitats laborals, habilitats socials, 

habilitats cognitives, de vida independent, de benestar personal, resolució de problemes, de 

relacions sanes de parella, que promouen l'apoderament dels xiquets, xiquetes i adolescents. 

 

Indicador 2. Supervisió i control de les llars i residències d'acollida. Elaboració d'instruccions i 

documents de treball per a les llars i residències d'infància i adolescència 

 

Com s'ha assenyalat en l'objectiu 3.1, durant l'exercici 2020, es van elaborar 6 

instruccions de les quals la instrucció 2/2020 fa referència a la comunicació de situacions, fets 

i incidents rellevants ocorreguts en llars o residències de protecció de xiquets, xiquetes i 

adolescents de la Comunitat Valenciana, llars d'emancipació i unitats externes d'emancipació 

a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 

La supervisió i control en les llars i residències d'acolliment, durant el 2020, s'ha vist 

molt condicionada per la situació de pandèmia, per aquest motiu s'ha mantingut supervisió 

contínua i estreta amb les llars i residències de protecció i justícia juvenil així com amb les 

llars d'emancipació. 

 

Atesa la Resolució de 14 de maig de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat 

i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el pla de transició a la nova normalitat, en el 

context de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de les llars, residències i serveis 

d'atenció a la infància i adolescència compresos en el seu àmbit de competències es van validar, 

entre altres a: 107 plans organitzatius de llars i residències de protecció, 9 plans organitzatius 

de residències socioeducatives, i 29 plans organitzatius de Llars d'emancipació. 

 

Indicador 3. Elaboració i implantació del Protocol d'atenció a persones menors d'edat amb 

problemes de salut mental 

 

En virtut de la Instrucció 8/2019 relativa a la derivació, seguiment i intervenció en la 

residència d'acolliment de xiquets, xiquetes i adolescents amb diagnòstic de salut mental greu, 

la Comissió Gestora de la Residència de Salut Mental es va reunir en cinc ocasions. 

 

Les funcions de la comissió gestora seran les següents: 

 

a) Valoració d'admissió o no admissió dels expedients dels infants o adolescents 

derivats per a la seua avaluació. 

 

b) Control i seguiment conjunt d’aquesta residència. Seguiment dels casos i control 

d'aquesta residència, avaluant els informes periòdics i trimestrals, que remetran a la direcció 

de la Residència de Salut Mental, i als serveis territorials de la conselleria amb competències 

en matèria de protecció de persones menors d'edat. 
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c) Estudi de les baixes o pròrrogues del període d'estada màxim. 

 

d) Aquelles funcions que li siguen encomanades per la persona titular de la direcció 

general de la conselleria amb competències en matèria de protecció de persones menors 

d'edat. 

 

La comissió està composta per: 

 

• President/a: la persona titular de la direcció general amb competències en 

matèria de protecció de la infància i adolescència, o la persona que delegue. 

• Secretari/ària: la persona titular de la direcció de servei amb competències en 

acolliment residencial, o la persona que delegue. 

• Vocals: les persones titulars de les direccions territorials amb competències en 

matèria de protecció de la infància i adolescència, o les persones que deleguen. 

• Un/a psicòleg/a i un/a psiquiatre/a designats/ades per la Conselleria de 

Sanitat. 

 

Indicador 4. Revisió i millora de l'atenció en llars i residències de primera acollida 

 

El nou model d'acolliment residencial ha suposat un increment en la qualitat 

assistencial que ha permés, amb caràcter general, una atenció integral especialitzada i 

individual. S'han mantingut reunions amb la Direcció General d'Infraestructures de Serveis 

Socials, amb motiu de reorganitzar espais en les residències de primer acolliment. 

 

Així mateix, es reben actes d'inspecció de Fiscalia en virtut de les funcions inspectores 

atribuïdes al Ministeri Fiscal per a diversa normativa.  

 

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 

seguiment a fi que s'esmenen possibles deficiències. Durant el 2020, des de la Direcció General 

d'Infància i Adolescència, es van fer visites a la Residència de primer acolliment “La Torre” 

d'Alboraig, a la Residència de primer acolliment “Alacant”, així mateix des de la Direcció 

Territorial es va realitzar visita a la Residència de primer acolliment “Les Palmeres” a Alboraia. 

 

 

Objectiu 4.2. Potenciació de l'acolliment familiar de persones menors d'edat enfront de 

l'acolliment residencial 

 

Indicador 1. Revisar els expedients de persones menors d'edat compreses entre 0 i 6 anys que 

es troben ingressades en centres de protecció gestionats per la Generalitat 
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Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es manté coordinació directa amb 

les direccions territorials a fi de potenciar la desinstitucionalització dels xiquets i xiquetes que 

es troben en aquesta franja d'edat. 

 

A data 31 de desembre de 2020 es van atendre un total de 618 xiquets i xiquetes en 

edats compreses entre 0 i 6 anys: 

 

Nre. NNA a 
data 

31-12-2020 

Acolliment 
residencial 
(ocupació) 

Acolliment 
família extensa 

Acolliment 
família 

educadora 
TOTAL 

PER MODALITAT 

D'ACOLLI 

MENT 
H D H D H D H D 

0-3 anys 21 16 62 53 109 91 192 160 

4-6 anys 18 15 79 77 43 34 140 126 

Total 39 31 141 130 152 125 332 286 

 

 

Indicador 2. Desenvolupament d'accions i activitats de sensibilització social, difusió, captació i 

aproximació de l'acolliment familiar en família educadora a la població en general i a les 

persones candidates potencials 

 

S'ha realitzat una reunió 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 per a l'exercici 2020, i s’han establit les pautes per a l'execució d'una actuació 

coordinada amb la finalitat d'obtindre uns millors resultats. 

 

En total s'han realitzat 60 actuacions, majoritàriament de caràcter telemàtic, tenint en 

compte les restriccions socials derivades de la situació de crisi sanitària derivada de la COVID-

19. 

 

Indicador 3. Desenvolupament dels drets i responsabilitats de les famílies acollidores de la 

Comunitat Valenciana i configuració del règim d'acreditació de la condició de família acollidora 

i efectes associats 

 

Del 28 de febrer de 2020 a 12 de març de 2020 es va realitzar la consulta pública 

prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú 

de les administracions públiques respecte del projecte de decret pel qual es regula l'acolliment 

familiar, ordena i desenvolupa els drets i responsabilitats de les famílies acollidores i configura 

el règim d'acreditació de la condició de família acollidora i efectes associats. Amb data 2 de 

desembre es va remetre el projecte de decret adaptat a les consideracions de l'Advocacia de 

la Generalitat a l'efecte de continuar amb la seua tramitació. La seua publicació s'ha postergat 

a 2021. 
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Indicador 4. Ampliació dels beneficis a les famílies acollidores a través del document acreditatiu 

de tal condició, amb la participació d'un nombre major d'entitats que oferisquen avantatges i 

descomptes en els seus productes i serveis 

 

El nombre d'entitats adherides no s'ha vist incrementat al llarg de 2020 degut sens 

dubte a la situació excepcional derivada de la crisi sanitària per la COVID-19, que ha 

condicionat l'activitat de captació de l'entitat pública. 

 

Indicador 5. Desenvolupament d'actuacions formatives relatives a la formació i valoració de 

les famílies extenses en l'àmbit municipal 

 

Les accions formatives dirigides a la formació i valoració de les famílies extenses en 

l'àmbit municipal no s'han pogut materialitzar a causa de la situació de pandèmia per la COVID-

19. 

 

Indicador 6. Establiment i homogeneïtzació dels materials i criteris aplicables a la formació i 

valoració de l'aptitud de les persones que s'ofereixen per a acollir atenent les especialitats 

derivades de la modalitat de família 

 

Al llarg de 2020 s'ha elaborat un esborrany de manual tècnic en matèria d'acolliment 

familiar que té per objecte constituir la principal eina de treball per a les persones professionals 

i tècniques implicades en els procediments relatius a la formació i valoració de l'aptitud de les 

persones que s'ofereixen per a realitzar acolliments familiars en qualsevol de les modalitats 

legalment previstes, així com per a la preparació de la convivència d'acolliment, proposta 

d'acolliment familiar a les persones declarades aptes i totes les actuacions tècniques de suport 

i seguiment dels acolliments familiars formalitzats, incloses les necessàries una vegada 

finalitzat o suspés l'acolliment familiar. 

 

Sense perjudici de l'anterior, s'han dictat les següents instruccions: 

 

• Instrucció 5/2020, de 19 de juny de 2020, relativa a l'acolliment familiar 

especialitzat graus 1 i 2. 

• Instrucció 6/2020, de 28 de juliol de 2020, de correcta utilització de la 

terminologia en matèria d'infància i adolescència. 
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Objectiu 4.3. Suport als processos d'acolliment familiar. 

 

Indicador 1. 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 corresponent 

plec de prescripcions tècniques han desenvolupat les següents accions formatives: 

 

ENTITAT LOT PROVÍNCIA 
NRE. ACCIONS 

FORMATIVES 

NUEVA INFANCIA I València 49 

EMAFI II València 25 

TRAMA III i IV Alacant 15 

SPAM VV Castelló 21 

 

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 necessari suport 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 personal professional per equip alhora que es redueix el nombre d'acolliments que 

correspon a cadascun d'aquest. 

 

Indicador 2. Revisió i millora de la gestió del Registre de Famílies Educadores 

 

Al llarg de 2020, s'ha continuat amb el treball iniciat en 2019 a l'efecte d'adaptar i 

millorar l'eina informàtica que ha de donar suport a la tramitació dels procediments per a la 

declaració de l'aptitud de les persones que s'ofereixen per a realitzar acolliments familiars, així 

com la gestió de les famílies acollidores inscrites en el referit registre després de la seua 

declaració d'aptitud. Aquesta tasca s'ha abordat juntament amb la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions a la vista del Projecte de decret de regulació 

de l'acolliment familiar, que desplega la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties 

de la infància i l'adolescència pel que fa a l'acolliment familiar.  

 

Indicador 3. Foment de la participació social a través de grups de treball amb entitats del 

sector 

 

Al llarg de 2020, la relació de participació amb entitats del sector s'ha reduït a una 

reunió presencial a l'inici de l'any (28 de gener de 2020), tenint en compte la declaració de 

l'estat d'alarma. No obstant això, s'ha mantingut contacte telefònic així com mitjançant correu 

electrònic i oficis, a l'efecte d'atendre i donar resposta a les qüestions i inquietuds que han 

sorgit en relació amb el recurs de l'acolliment familiar. 
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Indicador 4. Millora del suport tècnic als acolliments familiars 

 

En 2020 es va iniciar la tramitació amb caràcter anticipat de la resolució per la qual es 

convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector de la 

infància i adolescència per a l'any 2021: servei d'intervencions tècniques en acolliments 

familiars en famílies educadores. En les condicions tècniques del servei establides en la referida 

convocatòria s'introdueixen millores consistents en la millora de la ràtio dels equips tècnics de 

suport als acolliments mitjançant una reducció d'assistències per equips que passen de 45 a 

40 i un reforç de la plantilla que no forma part dels equips.  

 

Indicador 5. Finançament universal de les despeses de sustentació a la criança en famílies 

acollidores 

 

Al 100 % de famílies acollidores que durant l'any 2020 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 el qual han estat disponibles per a acollir durant 2020. Així mateix, s'ha concedit el 100 % 

de l'import sol·licitat en concepte de despeses d'assistència mèdica qualificada que complien 

amb els requisits legalment establits. 

 
Indicador 6. Evitar demores que puguen posar en risc els acolliments ja resolts o que puguen 

dissuadir les famílies de participar en el programa 

 

Al llarg de 2020, s'han realitzat periòdicament, amb caràcter mensual, gestions del 

tipus necessari (principalment telefòniques i de caràcter tècnic) a l'efecte de garantir la 

percepció puntual de les prestacions econòmiques per a la sustentació de la criança en 

acolliment familiar. Així mateix, en el Decret 35/2021 de regulació de l'acolliment familiar, 

tramitat al llarg de 2020 i publicat en 2021, s'introdueixen millores en el procediment de 

tramitació de les referides prestacions procurant l'agilitació i simplificació d'aquest. 

 

 

Objectiu 4.4. Suport als processos d'adopció 

 

Indicador 1. Formació contínua de les persones que s'ofereixen per a l'adopció 

 

En 2020 s'han realitzat un total de 14 cursos de preparació per a l'adopció, previs a la 

valoració psicosocial de les persones que s'han oferit formalment. D'aquests, 11 dirigits a 

adopció nacional i 3 a adopció internacional. Cal destacar que únicament València realitza 

cursos de preparació dedicats exclusivament a Adopció Internacional. En les altres províncies 

en el curs d'Adopció Nacional participen també persones que dirigeixen el seu oferiment a 

adopció internacional. 
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Indicador 2. Difusió del programa d'adopció de persones menors d'edat amb necessitats 

especials 

 

El Consell d'Adopció de Menors de la Comunitat Valenciana aprova en cada sessió un 

llistat de xiquets, xiquetes i adolescents que són declarats en situació jurídica d’adoptabilitat 

per als quals no s'han trobat famílies declarades idònies per a la seua adopció a causa de les 

especials necessitats. En aquests casos s'inicia una cerca activa de famílies, primer en l'àmbit 

de la Comunitat Valenciana,  i si no hi ha, a través del Programa Adopta’m, consistent a 

consultar la resta de comunitats autònomes sobre l'existència de famílies idònies per a la seua 

adopció en cada cas. 

 

Indicador 3. Actualització del programa de formació de les famílies que s'ofereixen per a 

l'adopció 

 

Al llarg de 2020, s'han realitzat la formació del personal tècnic de les territorials 

respecte de la formació de les famílies que s'ofereixen per a l'adopció a l'efecte d'actualitzar 

els continguts del programa formatiu i afavorir la capacitació de les persones professionals que 

tenen encomanada aquesta tasca (5 sessions de 5 hores cadascuna d'aquestes). Així mateix, 

s'han realitzat diverses actuacions encaminades a l'elaboració d'un manual tècnic en matèria 

d'adopció que reculla els criteris tècnics i materials de la intervenció en la referida matèria, 

inclosa la formació entre altres. 

 

Indicador 4. Consolidació 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, es va incloure en l'Acord d'acció 

concertada formalitzat amb l'entitat Fundació Diagrama el 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 precisen a demanda d'aquestes. Per la qual cosa es pot 

considerar que després de la implantació de l'acord d'acció concertada el servei postadoptiu 

s'ha consolidat i es presta satisfactòriament a totes les persones adoptants i adoptades que 

ho necessiten. 

 

Indicador 5. 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 havent-se oferit per a l'adopció 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 
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del consell s'actualitza i publica el llistat de famílies declarades idònies pendents de rebre 

informació, així com el llistat de famílies idònies per a adoptar persones menors de 12 mesos 

d'edat sense problemes rellevants de salut, l'assignació de què es realitza entre sessions del 

referit òrgan col·legiat que aprova l'actualització del llistat en cada sessió. 

 

Durant l'any 2020 es van celebrar 10 sessions ordinàries i 4 sessions extraordinàries 

del Consell d'Adopció. A més dels llistats corresponents, el desembre de 2020 es va publicar 

en la pàgina web els criteris de tramitació preferent per a oferiments dirigits a adopció nacional, 

que estan en contínua revisió i actualització, per a coneixement de les persones que desitgen 

presentar un oferiment. 

 

 

Objectiu 5.1. Optimitzar els recursos socioeducatius i de reinserció social d'adolescents en 

conflicte amb la llei 

 

Indicador 1. 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. Durant l'exercici 2020 s'han 

mantingut diverses reunions amb la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials a fi 

de millorar els espais de la Xarxa de Residències Socioeducatives. Així mateix, el 10 de febrer 

de 2020 es va reunir la Subcomissió de Mesures Judicials de Medi Obert a fi d'estudiar les 

necessitats de formació, les ràtios de personal, el tipus de mesures i la periodicitat de les 

mateixes entre altres. 

 

Indicador 2. Millorar 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. 

 

 
Objectiu 5.2. Afavorir la solució de conflictes extrajudicials d'adolescents en conflicte amb la 

Llei 

 

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la 

infància i l'adolescència estableix, en l’article 161, que la Generalitat donarà prioritat a les 

actuacions preventives amb les persones menors d'edat per a la seua adequada socialització i 

fer innecessària la intervenció del sistema de justícia juvenil, per la qual cosa cal intervindre 

amb aquestes persones adolescents que realitzen accions tipificades com a fets delictius però 

per ser persones menors de 14 anys són inimputables i exempts de responsabilitat penal. 
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Mitjançant la resolució de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives, per la qual es concedien les ajudes dirigides a la realització de programes d'interés 

general per a atendre fins de caràcter social a càrrec del tram autonòmic de l'assignació 

tributària del 0,7 % es va concedir ajuda al programa ”Inimputables“ per a la prevenció de la 

conducta delictiva que serà desenvolupat per la Fundació Amigó. 

 

Aquest programa troba la seua raó de ser i justificació en els fets delictius que xiquets 

i xiquetes menors de 14 anys cometen i que per la seua inimputabilitat no obtenen resposta 

des de la jurisdicció però que requereixen, des de l'àmbit de la prevenció, l'actuació de 

l'Administració. La incidència d'aquests fets apareix reflectida en la Memòria anual de la Fiscalia 

General de l'Estat. 

 

 

Objectiu 6.1. Consolidació del model en matèria d'emancipació i autonomia personal 

d'adolescents. 

 

Indicador 1. Impuls de programes d'emancipació i autonomia personal de joves que hagen 

estat atesos en el Sistema de Protecció i en el Socioeducatiu de persones menors d'edat. 

Indicador 2. Consolidació de la Xarxa Pública de Llars d'Emancipació, i Indicador 3. 

Consolidació de les unitats externes de suport a l'emancipació i autonomia de persones jóvens 

extutelades que hagen aconseguit la majoria d'edat 

 

Més del 55 % de joves atesos amb mesura d'acolliment residencial tenen edats 

compreses entre 16 i 18 anys,  

 

Núm. NNA a data 
31-12-2020 

Acolliment 
residencial 
(ocupació) 

Acolliment 
Família 
Extensa 

Acolliment 
Família 

Educadora 
TOTAL 

PER MODALITAT 
D’ACOLLIMENT 

H D H D H D H D 

De 15 a 18 anys 653 268 243 279 67 59 963 606 

 

 

Objectiu 7.1. Creació i implantació del nou model de gestió dels punts de trobada familiar 

 

Indicador 1. Elaboració i implantació del nou model de Punts de Trobada Familiar 

 

El nou model de Punts de Trobada Familiar es troba contemplat en el contracte en 

tramitació durant l'exercici 2020 (es licita en 2020 però està pendent d’adjudicació), amb 

referència CNMY20/03-3/60, on recull un increment de ràtios de personal, de nombre de punts 

de trobada familiar i s'incrementa els horaris d'atenció. 
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Aquest nou model desenvolupa l'obligació de la Generalitat a generar un recurs per al 

compliment d'un dret de rang constitucional i estatutari, competència d'aquesta Conselleria, 

que garanteix l'execució de les resolucions judicials. La seua posada en funcionament 

acompleix l'article 23 de la Llei 26/2018, de 21 de la Generalitat, de drets i garanties de la 

Infància i l'adolescència relatiu al dret dels xiquets, xiquetes i adolescents a mantindre una 

relació amb el seu pare, mare o familiar amb qui es trobe separat i tinga dret per resolució 

judicial o administrativa a visites, a mantindre una relació suficient per a preservar i 

desenvolupar un vincle afectiu. 

 

Indicador 2. Implantació de protocol d'actuació en matèria de Violència de Gènere en els Punts 

de trobada familiar de la Comunitat Valenciana 

 

En la Xarxa de Punts de Trobada Familiar s'aplica un Protocol Intern d'actuació en 

expedients de Violència de Gènere. Cal assenyalar que en virtut de l'acord interinstitucional 

pel qual s'aprova el Protocol per a la coordinació d'actuacions en matèria de violència de gènere 

en la Comunitat Valenciana, subscrit el 21 de novembre de 2014, des dels Punts de Trobada 

es manté coordinació amb altres agents implicats conjuminant esforços que garantisquen un 

abordatge integral en els casos de violència de gènere. 

 

La intervenció dels Punts de Trobada Familiar adquireix una especial importància, en 

aquests casos, atés que és l'únic recurs públic que entra en contacte tant amb l'agressor, amb 

la dona i amb els seus fills i/o filles víctimes de violència de gènere. 

 

 

 
Programa 311.40 Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis 

Socials 

 

Execució: 153,47 %  

 

PROGRAMA 31140 INSTITUT VALENCIÀ DE FORMACIÓ, 

INVESTIGACIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS (*) 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Elaborar el desplegament normatiu referent als denominats “espais 
vulnerables” regulats en la Llei de serveis socials de la Comunitat 
Valenciana, així com de la cartera de serveis socials, els 
mecanismes d'atenció a les urgències i emergències en matèria de 
serveis socials, dels costos en centres i serveis de la xarxa d'atenció 
secundària de serveis socials i el diagnòstic per al disseny del Pla 
estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana 

20,00% 

OBJECTIU 2.1 
Conéixer la necessitats formatives dels professionals del sistema 
públic valencià de serveis socials 

53,75% 

OBJECTIU 2.2 

Fomentar la divulgació del funcionament sistema de serveis socials 
públic i del nou model, bones pràctiques, innovació... a través de 
congressos i jornades de Serveis Socials, seminaris formatius de 
Serveis Socials, convocatòria de premis, conveni de col·laboració 
amb les universitats públiques i entitats locals 

386,67% 
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La Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels 

Serveis Socials exerceix les seues funcions en les matèries contingudes en l’article 125 de la 

Llei 3/2019, 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat 

Valenciana. En els objectius bàsics, integrats en l’FP4 de Pressupostos, s’identifica que la seua 

missió consisteix, precisament, a desenvolupar reglamentàriament la Llei 3/2019, de Serveis 

Socials Inclusius, així com aplicar la investigació i la formació com a instruments de la millora 

dels serveis socials valencians. 

 

En tractar-se d’una Direcció General de recent creació (2019), es pot considerar 

l’exercici 2020 com a un exercici de transició: Des de les competències primigènies establertes 

a l’article 42 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura 

orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat; més especificades al 

Decret 170/2020, de 30 d’octubre, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la 

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives; i cap a l’assumpció de les 

definitives competències en matèria de planificació i desenvolupament normatiu que li seran 

formalment assignades a través de l’Ordre 3/2021, de 30 de març de 2021, de la 

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de desplegament del decret 

recentment esmentat. 

 

Així, com estableix l’esmentada Llei 3/2019, de serveis socials inclusius, de entre totes 

les funcions atribuïdes a l’IVAFIQ, al llarg de l’any 2020 aquestes s’han centrat en: 

 

a) Promoure i realitzar projectes d’investigació aplicada, innovació i qualitat 

propis, relacionats amb la prevenció i la intervenció individual, familiar, de grups o comunitària 

en matèria d’igualtat, inclusió, autonomia personal, diversitat o infància i adolescència, (…). 

Com ara, els estudis de valoració de les condicions socioeconòmiques de la població, la mesura 

de la vulnerabilitat social i de necessitats d’inclusió i la idoneïtat de les estructures d’atenció 

social, entre d’altres. 

 

b) Desenvolupar actuacions en temes de planificació. 

 

c) Impulsar i elaborar estudis, propostes i plans d’actuació estratègics i de qualitat 

en matèria de serveis socials. 

 

En aquest sentit, les tasques a les quals s’ha dedicat l’esforç al llarg de 2020, han sigut 

dobles: 

 

a) Elaboració d’un estudi de les necessitats de places en centres de Serveis 

Socials, del qual ha derivat un ‘Informe sobre el territori, cobertura i necessitat de places en 

centres de serveis socials a la Comunitat Valenciana’. Aquest informe és una part del Pla 

Estratègic de Serveis Socials -competència funcional de l’IVAFIQ en desenvolupament de la 

Llei 3/2019- i el diagnòstic base per a l'elaboració del Pla d’Infraestructures de Serveis Socials. 
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b) Desenvolupament normatiu. S’ha treballat en l’elaboració del Decret de Mapa 

de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana (Decret 34/21, de 26 de febrer, del Consell, de 

regulació del mapa de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana), així com en el decret que 

ordenarà les tipologies de centres i serveis de serveis socials (funcionalitat, característiques, 

plantilles, espais,…). 

 

 

Objectiu 1.1. Elaborar el desplegament normatiu referent als denominats ‘espais vulnerables’ 

regulats en la llei de Servicis Socials de la Comunitat Valenciana, així com de la cartera de 

servicis socials, els mecanismes d'atenció a les urgències i emergències en matèria de servicis 

socials, dels costos en centres i servicis de la xarxa d'atenció secundària de servicis socials i el 

diagnòstic per al disseny del Pla Estratègic de Servicis Socials de la Comunitat Valenciana 

 

L'objectiu 1.1. ha sigut transformat al llarg de 2020 per necessitats institucionals, 

adaptant-ho i prioritzant, dintre del desenvolupament normatiu competència de l’IVAFIQ, els 

decrets de Mapa de Serveis Socials i de Tipologies de centres i serveis de serveis socials 

 

Indicador 1. Realitzar estudis comparatius amb altres comunitats autònomes per a ampliar el 

coneixement per mitjà de l'anàlisi i estratègies sobre ‘espais vulnerables’, cartera de servicis 

socials, urgències i emergències, així com sobre la implantació de sistemes de qualitat i del 

Pla Estratègic de Servicis Socials en relació amb les necessitats i circumstàncies específiques 

del territori de la Comunitat Valenciana 

 

Si bé no s’ha pogut abordar directament els estudis d’espais vulnerables, cartera de 

servicis socials, urgències i emergències ni de sistemes de qualitat, s’ha dissenyat els seus 

continguts per a ser desenvolupats a través de contractes al llarg de l’any 2021. 

 

 

Objectiu 2.1 Conéixer les necessitats formatives dels professionals del Sistema Públic Valencià 

de Servicis Socials 

 

La situació de pandèmia ha afectat directament la possibilitat de desenvolupar aquest 

objectiu, per les dificultats d’assistència del personal professional de serveis socials als cursos, 

per la pressió assistencial i el desgast, físic i emocional, que estan patint. Així doncs, resultava 

aconsellable ajornar la impartició i dedicar l’exercici a la planificació estratègica i de continguts, 

començant reunions amb actors susceptibles de generar sinergies conjuntes en la matèria. 

 

Indicador 1. Realitzar estudis sobre les necessitats formatives del personal empleat públic del 

sistema de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana 

 

Tot i que s’ha començat la recollida d’opinions, propostes i dades internes de 

necessitats formatives, no s’han pogut abordar directament estudis sobre les necessitats 
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formatives del personal empleat públic del sistema de Serveis Socials de la Comunitat 

Valenciana, s’han dissenyat els seus continguts per a ser desenvolupats a través d’un contracte 

al llarg de l’any 2021, i s’ha preparat la seua licitació. 

 

Indicador 2. Programar cursos de formació 

 

S’han programat els cursos de formació (fins a trenta-cinc cursos, més del que estava 

previst) a desenvolupar a través d’un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies al llarg de 2021. 

 

Indicador 3. Realització de reunions amb equips especialitzats per a establir una proposta d'un 

model de formació sobre sistemes de qualitat en l'atenció primària bàsica i específica adaptada 

a les necessitats del sistema 

 

Tot i reiterar la consideració de la seua importància i necessitat, l’abordatge dels 

sistemes de qualitat ha estat necessàriament posposat a exercicis vinents per la impossibilitat 

material de fer-ho. Tanmateix, s’han organitzat reunions de treball per al sondeig de possibles 

models formatius en la matèria. 

 
Indicador 4. Establir i executar un calendari formatiu específic tant en l'àmbit d'atenció 

primària com secundària 

 

Ha resultat, igualment, materialment impossible, abordar l’execució d’un calendari 

formatiu específic tant en l'àmbit d'atenció primària com secundària al llarg de 2020. 

Tanmateix, s’han mantingut les reunions previstes per al disseny del calendari de formació per 

al 2021 amb l’FVMP. 

 

 

Objectiu 2.2 Fomentar la divulgació del funcionament sistema de serveis socials públic i del 

nou model, bones pràctiques, innovació, a través de congressos i jornades de Serveis Socials, 

seminaris formatius de Serveis Socials, convocatòria de premis, conveni de col·laboració amb 

les universitats públiques i entitats locals 

 

S'ha continuat mantenint reunions amb les universitats públiques que formen part de 

la xarxa de Laboratoris de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, preparant els projectes 

d’investigació que seran implementats al llarg de 2021. El desenvolupament de projectes de 

recerca, així com la realització de trobades (congressos, jornades, seminaris formatius,...), 

s’han vist directament truncats per l’esclat de la pandèmia i la necessitat de prioritzar mesures 

de protecció. 

 

Indicador 1. Realitzar estudis i anàlisi per al coneixement dels sistemes de qualitat en 

funcionament així com costos en centres i serveis de la xarxa d'atenció secundària 
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S’ha licitat i adjudicat el contracte per al coneixement acurat i actualitzat dels costos 

de centres i serveis per a persones majors, i correspon a un equip de la Universitat de València 

la realització de la investigació. Aquest es troba actualment en fase d’execució, i es preveu 

disposar a finals de l’exercici 2021 dels resultats de l’estudi. 

 

S’ha preparat la tramitació anticipada del contracte per a l’estudi dels costos de centres 

i serveis de la resta de tipologies de centres que afecten tots els grups poblacionals vulnerables 

(diversitat funcional, malaltia mental, infància i adolescència, igualtat, altres col·lectius 

vulnerables,...). Al llarg de l’exercici 2021 seran licitats i adjudicats aquests contractes. 

 

Indicador 2. Realització de reunions amb grups d'especialistes en diferents matèries dels 

serveis socials a l'hora de definir les diferents línies d'actuació que es proposen des de l'Institut 

de Formació, Investigació i Qualitat. 

 

Al llarg de 2020, s'ha realitzat 58 reunions de grups, enfront de les 10 inicialment 

previstes.  

 

Les característiques dels projectes abordats des de la DG IVAFIQ, així com el 

convenciment intern de la seua idoneïtat, han fet que s’hagen constituït tants grups de treball 

com projectes a enllestir. Aquests grups, constituïts en funció de tema objecte d’estudi o de 

desenvolupament normatiu, estan formats, en cada cas, per personal intern i extern a la DG 

IVAFIQ, i s’han format grups interdisciplinaris que enriqueixen el debat i els resultats.  

 

Indicador 3. Creació de grups de treball destinats a l'elaboració de l'estratègia per a donar 

coneixement de les actuacions de l'Institut 

 

D’acord amb la missió i la visió de l’IVAFIQ, s’han constituït grups de treball interns 

l’objectiu dels quals va més enllà de la difusió del seu treball, i vinculats als projectes concrets. 

Els esmentats grups coincideixen amb els referits a l’indicador anterior i aborden matèries com 

ara: decret de mapa, decret de tipologies, estudi de necessitats, laboratoris de Serveis Socials, 

formació, contractes, etc. Pràcticament cada setmana s’han mantingut reunions de 

pràcticament tots els grups de treball. 
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Programa 311.30  Planificació i coordinació d'infraestructures de serveis socials 

 

Execució: 148,07 % 

 

PROGRAMA 31130 PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ 

D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS SOCIALS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Garantir l'accés en igualtat de condicions a totes les persones que 
necessiten atenció de caràcter secundari o primari específic de la 
Xarxa de Serveis Socials Públics de la Comunitat Valenciana 

0,00% 

OBJECTIU 2.1 
Dissenyar la prestació de servicis i centres a fi de donar cobertura 
a tot el territori 

191,66% 

OBJECTIU 2.2 
Introduir elements de discriminació positiva en la prestació de 
serveis en favor de les comarques rurals o en risc de despoblació 

250,00% 

OBJECTIU 3.1 
Vetlar pel compliment de la normativa especifica en matèria de 
registre, autorització i acreditació de centres i serveis 

289,00% 

OBJECTIU 3.2 
Cuidar de l'equipament i les instal·lacions de la Xarxa de Serveis 
Socials Públics de la Comunitat Valenciana 

336,67% 

OBJECTIU 4.1.- 
Millorar l'eficiència i la gestió econòmica i contractual dels centres 
de serveis socials 

100,00% 

OBJECTIU 4.2 
Elaboració de plecs administratius per a l'eficaç gestió dels serveis 
socials externalitzats amb criteris socials 

142,86% 

OBJECTIU 4.3 
Obtenció de recursos econòmics d'altres administracions per a la 
millora dels centres dependents de la Conselleria 

66,66% 

OBJECTIU 5.1 
Millora de les eines informàtiques de gestió de centres i 
infraestructures de serveis socials 

100,00% 

OBJECTIU 5.2 
Sistematització del control de contractes i de la gestió econòmica 
dels serveis 

100,00% 

OBJECTIU 6.1 
Millorar els centres dependents de la Conselleria per a fer-los més 
sostenibles 

75,00% 

OBJECTIU 6.2 
Dissenyar noves tipologies de centres adaptades a la realitat dels 
seus territoris 

125,00% 

 

 

 

 

Objectiu 1.1 Garantir l'accés en igualtat de condicions a totes les persones que necessiten 

atenció de caràcter secundari o primari específic de la Xarxa de Serveis Socials Públics de la 

Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Increment de les atencions en centres d’atenció residencial, i Indicador 2. 

Increment de les atencions en centres d’atenció diürna 

 

A conseqüència de la situació de pandèmia ocasionada per la COVID-19, s'ha reduït el 

nombre de places disponibles per a l'atenció d'aquestes persones atés que, entre altres 

mesures, l'Administració ha estat obligada a disposar d'una reserva de places buides en tots 

els centres del 10 %. Per tant, l'any 2020 no és un exercici significatiu en relació amb els 

esmentats indicadors. 
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No obstant això, durant l'exercici 2020 s'han redactat nous projectes que, juntament 

amb la implantació i desenvolupament del Pla d'infraestructures de serveis socials, comportarà 

en els pròxims exercicis un increment significatiu de centres nous i, per tant, de noves places 

que contribuiran a garantir el citat accés en condicions d'igualtat a la Xarxa de Serveis Socials 

Públics de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 2.1 Dissenyar la prestació de serveis i centres a fi de donar cobertura a tot el territori 

 

Indicador 1. Comarques en les quals es realitzen actuacions de millora o construcció de centre 

 

S'ha duplicat el nombre d'actuacions en els centres propis, motivat per la necessitat 

d'intervencions per a millorar la seua funcionalitat, accessibilitat i protecció contra incendis, la 

qual cosa ha suposat que s'abaste un nombre major de comarques.  

 

Aquesta circumstància implica un increment del 191,66 % respecte del nombre de 

comarques inicialment previst en aquest indicador. 

 

 

Objectiu 2.2 Introduir elements de discriminació positiva en la prestació de serveis en favor de 

les comarques rurals o en risc de despoblació 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions d'impacte en comarques amb el risc de despoblació 

  

S'ha augmentat el nombre d'actuacions a causa de les necessitats que plantegen els 

recursos situats en comarques d'interior més despoblades. En aquest sentit destaquen les 

actuacions que s'han dut a terme en la residència de persones majors de Sant Mateu. 

 

 

Objectiu 3.1 Vetlar pel compliment de la normativa específica en matèria de registre, 

autorització i acreditació de centres i serveis 

 

En aquest àmbit, l'any 2019 es va caracteritzar per l'entrada en vigor, el 13 de 

novembre de 2019, del Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema 

públic valencià de serveis socials. Aquesta norma, que va suposar un gran canvi en la regulació 

de la tramitació dels procediments de registre de titulars d'activitats, centres i serveis d'acció 

social, així com de les autoritzacions administratives sobre centres i acreditació de serveis, 

comença la seua consolidació en 2020 i reflecteix uns resultats en la seua aplicació que es 

mostren en els indicadors. 
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Indicador 1. Nombre de noves entitats registrades  

 

La regulació de l'ordenació dels centres i serveis socials basada en criteris de 

centralització ha suposat un evident augment de les entitats de serveis socials registrades, 

que van arribar en 2020 al nombre de 47, la qual cosa va suposar un increment del 313 % 

respecte de l'exercici anterior. 

 

Indicador 2. Nombre de nous centres o serveis autoritzats o acreditats 

 

D'acord amb l'anterior, també hi ha hagut un significatiu augment de les autoritzacions 

de centres i acreditacions de serveis que ha aconseguit la xifra de 106, enfront de les 40 

previstes, la qual cosa suposa un augment del 205 %. 

 

 

Objectiu 3.2 Cuidar de l'equipament i les instal·lacions de la Xarxa de Serveis Socials Públics 

de la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Actuacions de reparacions realitzades i Indicador 2. Actuacions de manteniment 

realitzades 

 

El nombre d'actuacions de reparació i de manteniment s'ha incrementat 

significativament, a causa del gran nombre de centres propis de la Conselleria i a les noves 

necessitats, sobrevingudes en algun d'aquests, i programades en uns altres. 

 

 

 

Objectiu 4.1 Millorar l'eficiència i la gestió econòmica i contractual dels centres de serveis 

socials 

 

Indicador 1. Tramitació de contractes centralitzats per a la prestació de serveis en més d'un 

recurs social  

 

Des de la DGISS s'han tramitat en 2020 contractes basats en relació amb els serveis 

de vigilància i neteja, i el subministrament d’energia elèctrica, amb la finalitat d'eliminar gran 

part de la càrrega burocràtica que implica la licitació i adjudicació dels contractes, i s’han 

aplicat els principis de simplificació administrativa i d'especialització. 

 

D'aquesta manera, el procés de contractació es caracteritza per la seua equitat, 

rapidesa i comoditat, i suposa una millora de l'eficiència en la gestió i un estalvi en els recursos 

humans i econòmics emprats.  

 

Per tant, aquest indicador s'ha aconseguit en un 100 %. 
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Objectiu 4.2  Elaboració de plecs administratius per a l'eficaç gestió dels serveis socials 

externalitzats amb criteris socials 

 

Indicador 1. Plecs administratius amb clàusules socials   

 

Des de la DGISS s'ha impulsat a través de la tramitació de les propostes de 

contractació, en el 100 % dels casos, el que s'estableix en l'Acord de 27 de març de 2015, del 

Consell, pel qual es determinen directrius per a l'aplicació de clàusules de caràcter social en la 

contractació de l'Administració de la Generalitat, amb la finalitat d’incloure-ho en els plecs de 

clàusules administratives particulars per a l'adjudicació dels contractes administratius de 

obres, serveis i subministraments.  

 

Així mateix, s'han seguit les directrius establides en les instruccions relatives a la 

incorporació de noves clàusules socials en la contractació administrativa, de data 24 de febrer 

de 2016, elaborades per la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal i pel 

secretari autonòmic d'Inclusió i Agència Valenciana d'Igualtat. 

 

En aquest sentit, s’ha passat d'una previsió del 70 % en el percentatge de plecs 

administratius amb clàusules socials, al 100 % en 2020, la qual cosa suposa un augment del 

142,86 %. 

 

 

Objectiu 4.3 Obtenció de recursos econòmics d'altres administracions per a la millora dels 

centres dependents de la Conselleria 

 

Indicador 1. Nombre d’actuacions en centres cofinançades amb fons europeus 

 

El nombre d'actuacions finançades amb fons europeus en 2020 és de dues, que és el 

nombre d'actuacions que van ser assignades a aquesta conselleria en el Programa operatiu 

d'estalvi energètic 2014-2020: les reformes integrals de les residències de persones majors 

dependents de Lledó, a Castelló, i la del Catí, a Elda. 

 

 

Objectiu 5.1 Millora de les eines informàtiques de gestió de centres i infraestructures de serveis 

socials 

 

L'any 2020 s'ha caracteritzat per la implantació de noves eines informàtiques per a la 

gestió dels recursos socials. Aquestes aplicacions han permés el control centralitzat dels 

processos i dels temps, simplificant al ciutadà i a l’Administració les tasques procedimentals i 

economitzant l'ús de mitjans personals i el temps de resposta per a la resolució dels expedients 

de gestió. 
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Indicador 1. Implementació d’una nova aplicació per al registre i autorització de centres de 

serveis socials 

 

S'ha implementat una nova aplicació de gestió, denominada TÀCTICA, dels 

procediments de registre de titulars d'activitats, centres i serveis d'acció social, així com de 

gestió de tots els instruments d'intervenció administrativa, com ara el visat previ per a centres, 

l'autorització d'aquests, el seu tancament, transmissió o modificació, entre altres. Aquesta eina 

també permet la realització d'altres tràmits com la comunicació de variacions de dades, 

facilitant així a l'Administració disposar d'una contínua actualització de les dades relatives a 

tota la infraestructura o xarxa de serveis socials. 

 

Indicador 2 Implementació d’una nova aplicació per a l’explotació de dades de centres de 

serveis socials 

 

Al mateix temps, la implementació d'una aplicació de consolidació i explotació de 

dades, denominada RECESSO, possibilita la utilització d'aquests per a múltiples fins, 

especialment per a la presa de decisions respecte dels recursos existents i les necessitats que 

poden anar sorgint, amb una clara visió del mapa d'infraestructures de la nostra Comunitat. 

 

 

Objectiu 5.2 Sistematització del control de contractes i de la gestió econòmica dels serveis  

 

Indicador 1. Utilitzar mètodes que permeten la comparabilitat de la gestió de centres de distints 

sectors d’atenció social  

 

En l'exercici 2020, s'ha treballat en l'elaboració d'uns nous plecs tipus de clàusules 

administratives particulars que regiran la licitació dels contractes administratius de serveis 

d'atenció de persones majors dependents en residències de dia i centres de dia de titularitat 

pública en la Comunitat Valenciana. Finalment, aquest plec s'ha aprovat en 2021, i ja s'està 

treballant des de la DGISS per a adaptar-lo a altres col·lectius socials, tal com la infància i 

diversitat funcional. 

 

Així mateix, amb la finalitat d'agilitar, objectivar els processos de licitació i facilitar la 

comparabilitat de la gestió de les diferents tipologies de centres de serveis socials, en 2020 

s'han suprimit els criteris d'adjudicació valorables mitjançant judicis de valor i s'han determinat 

nombrosos criteris valorables mitjançant fórmules objectives. Al mateix temps, s'està 

treballant perquè els plecs de prescripcions tècniques es troben perfectament dissenyats de 

manera que l'execució de la prestació objecte del contracte puga estar perfectament delimitada 

i permeta la citada comparabilitat. 

 

Pels motius exposats, aquest indicador s'ha aconseguit en 2020 en un 100 %. 
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Objectiu 6.1. Millorar els centres dependents de la Conselleria per a fer-los més sostenibles 

 

Indicador 1. Auditories energètiques 

 

Les auditories energètiques es van realitzar els anys anteriors en els centres que 

inicialment eren susceptibles d'entrar en l’esmentat Programa operatiu d'estalvi energètic. És 

a dir, les dues actuacions en les residències de persones majors dependents de Lledó a Castelló 

de la Plana i El Catí a Elda. En 2020 no s'ha fet cap auditoria més, fins que no finalitzen les 

obres i es faça l'auditoria per a comparar estat inicial i estat final. 

 

Indicador 2. Centres sobre els quals s’han realitzat actuacions d’eficiència energètica 

 

S'han realitzat en els dos centres abans esmentats i en tots els centres s'ha començat 

amb la col·locació d’instal·lacions d’energia fotovoltaica. 

 

 

Objectiu 6.2. Dissenyar noves tipologies de centres adaptades a la realitat dels seus territoris 

 

Indicador 1. Reunions amb entitats locals implicades 

 

De les 20 reunions previstes, finalment s’ha arribat a la xifra de 30 reunions, motivat 

per les expectatives favorables que ha generat el Pla d’infraestructures de serveis socials 

d’aquesta conselleria. Per tant, açò ha suposat una execució del 150 %. 

 

Indicador 2. Elaboració d’un esborrany de noves tipologies de centres 

 

L’any 2020 va començar l’elaboració d’un nou decret que regularà totes les noves 

tipologies de centres, i que comprendrà tots els recursos de serveis socials. Per això, l’execució 

de l’indicador és del 100 %. 

 
 
 
Programa 313.10, Serveis socials 

 

Execució: 127,22 % 

 

PROGRAMA 31310 SERVEIS SOCIALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Desenvolupar una xarxa homogènia de professionals, 
dependents de les entitats locals, per a l'atenció primària dels 
problemes socials, per mitjà de la seua atenció, valoració i 
assignació de prestacions, ajudes, recursos i programes 
d'intervenció. 

100,00% 
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PROGRAMA 31310 SERVEIS SOCIALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar el transvasament d'informació i la coordinació 
interadministrativa entre els equips professionals de la xarxa 
d'atenció primària. 

165,00% 

OBJECTIU 2.1 
Implementar mesures i estratègies específiques destinades a 
l'atenció social municipal de les persones, famílies i col·llectius 
en situació desfavorable 

118,88% 

OBJECTIU 2.2 

Proporcionar instruments i documents tècnics en l' àrea 
d'atenció primària de serveis socials, tant a nivell organitzatiu 
com d'intervenció, amb la participació dels equips de serveis 
socials 

125,00% 

OBJECTIU 3.1 

Coordinar amb les direccions generals corresponents dels 
serveis d'atenció diürna i nocturna, d'atenció ambulatòria, 
d'allotjament alternatiu de l'atenció primària de caràcter 
específic, sense perjuí de la delegació que, si pot ser, puga 
efectuar-se en les entitats locals. 

 

 

 

Objectiu 1.1. Desenvolupar una xarxa homogènia de professionals, dependents de les entitats 

locals, per a l'atenció primària dels problemes socials, mitjançant la seua atenció, valoració i 

assignació de prestacions, ajudes, recursos i programes d'intervenció 

 

Indicador 1. Revisar les zones i àrees d'intervenció dels equips de serveis socials de base 

 

S'han revisat totes les zones bàsiques de serveis socials d'atenció primària bàsica 

d'acord amb el nombre d'habitants per a adequar paral·lelament el model social bàsic a la Llei 

3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius. 

 

Indicador 2.  Implementar el nombre i composició dels equips de serveis socials de base a la 

Comunitat Valenciana, d'acord amb el nou model social bàsic 

 

En el mateix sentit que l'indicador 1, s'ha executat al 100 % a l’incrementar el nombre 

de professionals, especialment per a cobrir la demanda de persones usuàries de la Renda 

Valenciana d'Inclusió i del Servei d'Ajuda a Domicili per a la Dependència i acostar a totes les 

entitats locals a la ràtio establida en l'esmentada llei. 

 

 

Objectiu 1.2. Impulsar el transvasament d'informació i la coordinació interadministrativa entre 

els equips professionals de la xarxa d'atenció primària 

 

Indicador 1. Impulsar el Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials (SIUSS) per a 

homogeneïtzar el registre i la transmissió de dades 

 

Quant a aquest indicador, amb un 230 % d'execució, s'han incorporat més entitats de 

les previstes inicialment al Sistema d'Informació d'Usuaris de Serveis Socials, amb l'objectiu 

d'adherir el major nombre possible d'entitats locals al SIUSS, de manera que es facilite el 
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transvasament a la nova aplicació de serveis socials prevista per la Llei 3/2019, amb la qual 

es pretén obtindre dades homogènies que permeten conéixer la realitat dels serveis socials de 

la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 2.  Col·laborar en la promoció de la formació i intercanvi d'informació de la xarxa de 

professionals 

 

Es manté actiu l'espai de Comunicació i Coordinació entre professionals dels serveis 

socials d'atenció primària bàsica com a eina de treball per a la coordinació i creació 

d'estratègies comunes. Amb l’objectiu de conéixer la realitat dels ajuntaments en la pandèmia 

COVID-19, es realitza una sèrie de videoconferències amb els coordinadors i coordinadores 

dels equips. 

 

 

Objectiu 2.1. Implementar mesures i estratègies específiques destinades a l'atenció social 

municipal de les persones, famílies i col·lectius en situació desfavorable 

 

Des de la introducció a la Comunitat Valenciana del servei d'ajuda a domicili com un 

recurs més oferit des del sistema de dependència pel Decret 62/2017, de 19 de maig, del 

Consell, pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les 

persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, es pretén, seguint 

la línia marcada pel nou model social bàsic, oferir aquest servei des de la major proximitat a 

la ciutadania. Els equips socials d'atenció primària dels municipis com a personal més pròxim 

a la ciutadania poden fer un millor seguiment i avaluació d'aquest servei, garantint una major 

agilitat del procediment i una atenció més personalitzada.  

 

Indicador 1. Implantar el servei municipal d'ajuda a domicili de la dependència. I Indicador 2. 

Incrementar el finançament dels programes de prestacions bàsiques de les entitats locals 

 

En la incorporació progressiva des de la seua implantació, 36 entitats locals han iniciat 

el servei en l'exercici 2020, per la qual cosa l'execució de l'indicador 1 ha sigut del 120 % i ha 

comportat també una major execució de la prevista en la despesa en programes de prestacions 

bàsiques amb una execució de l'indicador 2 del 235,50 %. 

 

Indicador 3. Reajustar les prestacions, programes i serveis en cada zona d'actuació social 

primària, basant-se en el coneixement disponible de la situació socioeconòmica d’aquestes, i 

al volum de prestacions i actuacions que gestiona 

 

S'ha treballat en la reassignació d'imports de prestacions, programes o equips amb 60 

entitats locals per a ajustar-se a les necessitats concretes d'aquestes, i s’ha arribat a una 

execució de l’indicador del 120 %. 
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Objectiu 2.2. Proporcionar instruments i documents tècnics en l'àrea d'atenció primària de 

serveis socials, tant en l’àmbit organitzatiu com el d'intervenció, amb la participació dels equips 

de serveis socials 

  

Indicador 1. Elaborar materials tècnics (protocols d'actuació i bones pràctiques) sobre les 

prestacions bàsiques, programes i serveis municipals. I Indicador 2. Elaborar materials tècnics 

(protocols d'actuació i bones pràctiques) sobre les prestacions bàsiques, programes i serveis 

municipals 

 

Durant el 2020 s'ha treballat en l'elaboració del Manual d'organització i funcionament 

dels serveis socials d'atenció primària (MOF), creat com a eina per a facilitar la tasca del canvi 

al nou marc legislatiu, així com una manera d'homogeneïtzar la metodologia de treball i de 

suport en la millora de la qualitat en la prestació dels serveis socials en tota la Comunitat 

Valenciana. Per a donar participació als professionals d'aquests serveis, es van constituir 4 

grups de treball, atés que són els coneixedors de la informació real, així com per la seua 

facilitat en la identificació dels diferents contextos a causa de la seua proximitat amb la 

ciutadania. A més, a conseqüència de les necessitats creades per la situació de la pandèmia 

COVID-19, es van elaborar dos documents tècnics perquè foren emplenats pels ajuntaments, 

l'Informe final d'avaluació sobre les mesures adoptades davant de la situació de la pandèmia 

per COVID-19 i el Pla de contingència per a fer front a noves emergències, per la qual cosa se 

supera l'indicador 1 i es compleix amb l'indicador 2. 

 

 

 

Programa 313.70, “Ordenació i prestacions de la dependència” 

 

Execució: 120,33 % 

 

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. 

100,17% 

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). 

207,45% 

OBJECTIU 2.1. 
Afavorir la permanència de les persones en situació de 
dependència en el seu entorn social i familiar. 

91,37% 

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. 

123,00% 
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En el programa pressupostari 313.70, “Ordenació i prestacions de dependència”, 

disposa de 13 indicadors, 9 dels quals s’han complit al 100 % o han superat la previsió 

realitzada, mentre que 4 han quedat per sota de l’objectiu fixat. Es tracta de les persones amb 

grau II que gaudeixen d’una prestació de dependència, en les quals l’objectiu ha quedat al 

98,28 % en favor de les persones amb grau III, que ha arribat al 100,91 %, i del grau II, que 

ha arribat al 101,31 %. 

 

D’altra banda, quant a l’execució dels indicadors de les persones que perceben 

prestacions vinculades al servei d’atenció residencial (52,70 %) i al servei de centre de dia 

(32,31 %), reflecteix la situació de pandèmia de 2020, que ha tingut tancat l’accés a aquesta 

prestació durant la major part de l’any a causa de l’alta incidència de contagis en aquests 

centres.  

 
 

 
Programa 311.10 Direcció i serveis generals 

 

Execució del 119,87 % 

 

PROGRAMA 31110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS   

OBJECTIUS  
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Assistència i assessorament dels òrgans directius, facilitant el 
compliment dels objectius de la resta dels programes adscrits 
a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques 
Inclusives. 

110,43% 

OBJETIVO 1.2 

Aconseguir el seu major nivell d'eficiència en la gestió, 
assistència tècnica, econòmica i administrativa dels programes 
i polítiques desenrotllades per les distintes direccions generals, 
i millora dels procediments interns de tramitació i gestió 

129,82% 

OBJETIVO 2.1 
Assessorament dels òrgans directius sobre polítiques relatives 
al funcionament dels centres i serveis de la seva competència 

100,00% 

OBJETIVO 2.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 100,00% 

OBJETIVO 2.3 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà de llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius 

100,00% 

OBJETIVO 3.1 
Gestió dels assumptes a tractar pel Consell i la Comissió de 
Persones Titulars de les Secretàries Autonòmiques i 
Subsecretària 

179,00% 

 

Amb el programa 311.10 es finança l’actuació de la Sotssecretaria i de la resta d’òrgans 

superiors i directius de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que no 

disposen de programa pressupostari específic.  

 

En relació a l’execució dels objectius i indicadors d’aquest, 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 fonamentalment 

pel nombre d'expedients tramitats. Destaca especialment l’important creixement de tot allò 

relacionat amb l’atenció a la ciutadania.  

 

Respecte als indicadors 7 i 9, cal assenyalar el següent: 

 

Indicador 7. Gestió i tramitació de queixes i suggeriments 

 

En aquest epígraf es computen aquelles queixes, suggeriments i agraïments que es 

tramiten a través de l'aplicació corresponent. S'ha produït un descens, de manera que s’ha 

passat d’una previsió de 475, basada en les xifres en l'exercici anterior, a les 326 tramitades 

en 2020. 

 

Indicador 9. Tramitació de les sol·licituds d'informació pública i preparació de la seua resolució 

 

Comprén les sol·licituds d’accés a la informació pública formulades pels ciutadans i 

ciutadanes, les quals gairebé s’han triplicat respecte de les previsions efectuades sobre la base 

de les actuacions realitzades l’any anterior, passant de 20 a 59 (un 295 % més).  

 

 

Objectiu 1.2. Aconseguir el seu major nivell d'eficiència en la gestió, assistència tècnica, 

econòmica i administrativa dels programes i polítiques desenvolupades per les distintes 

direccions generals, i millora dels procediments interns de tramitació i gestió 

 

En els indicadors d’aquest objectiu es reflecteix l’important esforç que s’ha fet durant 

l’any 2020 per a reforçar la dotació de personal per a atendre les polítiques de serveis socials. 

Mostra d’això són el fort augment que han experiment els indicadors següents. 

 

Indicador 5. Convocatòries de borses de treball 

 

S’han convocat 11 borses de treball, quan la previsió era de només 5. 

 

Indicador 8. Propostes de modificació de la relació de llocs de treball 

 

S’han realitzat modificacions en 850 llocs de treball, quan la previsió era de fer-ho en 

només 200, per tal d’adaptar les característiques d’aquests llocs a les noves necessitats i/o 

facilitar la incorporació de nou personal. 
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Programa 313.80 Igualtat en la diversitat 

 

Execució: 109,72 % 

 

PROGRAMA 31380 IGUALTAT EN LA DIVERSITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Promoure la visibilitat de la diversitat familiar i donar suport a tots 
els tipus de famílies. 

100,00% 

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. 

110,00% 

OBJECTIU 2.1 
Coordinar i impulsar projectes i actuacions que fomenten la igualtat 
i inclusió del poble gitano. 

158,33% 

OBJECTIU 2.2 Fomentar el respecte a la diversitat ètnica, religiosa i cultural. 0,00% 

OBJECTIU 3.1 
Coordinar i impulsar actuacions relatives a l'atenció adequada de les 
persones migrants, la seua inclusió en tots els àmbits de la societat. 

240,00% 

OBJECTIU 3.2 

Contribuir a l'eradicació 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. 

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. Promoure la visibilitat de la diversitat familiar i donar suport a tots els tipus de 

famílies 

 

En relació amb aquest objectiu, es plantejaven tres indicadors. D’una banda, el suport 

als programes que desenvolupen les associacions, mantenint la convocatòria de les dues línies 

de subvencions. Quant als altres dos, no es va realitzar l’acció prevista sobre la reivindicació 

de la diversitat familiar (plantejada com una celebració del 15 de maig, dia de les famílies), 

per la situació de confinament, però sí que es va fer una actuació fonamental donades les 

circumstàncies: prorrogar la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i 

monoparentals expedits a la Comunitat Valenciana, per tal de permetre a les famílies 

mantindré l’accés als beneficis als quals tenen dret (Resolució de 25 de març de 2020, de la 

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives). Quant al tercer indicador, la 

realització d’elements informatius sobre les famílies nombroses i monoparentals, es va 

continuar difonent la 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. 
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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 desplegament 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. 

 

En el primer cas, a pesar de la paralització durant el primer semestre de l’any de 

l’activitat, es va constituir el Consell Consultiu Trans en una reunió convocada el 20 d’octubre 

de 2020, i una posterior per a dinamitzar el seu funcionament el 28 d’octubre de 2020, amb 

l’objectiu de començar a treballar en el primer informe d’avaluació de la Llei 8/2017. 

 

En relació a la Llei 23/2018, es va aprovar el Decret 101/2020, de desplegament 

reglamentari, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 17 d’agost de 2020, 

per al qual es van fer tres reunions d’avaluació i seguiment. A més, es va consolidar el servei 

d’atenció i assessorament al col·lectiu LGTBI, denominat oficines Orienta, que es van posar en 

marxa el juliol de 2019. Finalment, es va convocar i es va resoldre la convocatòria de 

programes per a la població LGTBI.  

 

S’inclouen també com a part d’aquest objectiu els convenis establides 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. A pesar de la situació de no presencialitat 

durant una gran part de l’any a les universitats, l’execució d’aquests convenis ha sigut molt 

satisfactòria, ja que han sabut adaptar-se a les circumstàncies. 

 

 

Objectiu 2.1. Coordinar i impulsar projectes i actuacions que fomenten la igualtat i la inclusió 

del poble gitano 

 

Un dels principals indicadors d’aquest objectiu és el desenvolupament de l’Estratègia 

valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano. Les reunions planejades inicialment 

dels grups de treball foren substituïdes per 9 reunions de seguiment sobre l’impacte de la 

pandèmia en la població gitana. Producte d’aquestes reunions, entre d’altres, fou el Decret 

76/2020, de 17 de juliol, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de la concessió 

directa de subvencions a entitats del tercer sector d’acció social per al desenvolupament de 

programes comunitaris amb la població gitana per la COVID-19, que va complementar els 

altres programes subvencionadors: les línies nominatives per als municipis, el conveni per al 

cofinançament del programa operatiu del Fons Social Europeu amb incidència en la població 
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gitana, el conveni de la Càtedra de Cultura Gitana i les subvencions als programes de les 

entitats socials. 

 

 

Objectiu 2.2. Fomentar el respecte a la diversitat religiosa i cultural 

 

A pesar de no executar-se els dos indicadors previstos en aquest objectiu (no s’ha 

realitzat cap reunió per al seguiment de la instrucció relativa a aquesta qüestió, i no hi ha 

hagut convocatòries de la Fundació Pluralisme i Convivència), s’ha continuat treballant en el 

foment de la diversitat religiosa amb la interlocució amb les diferents religions, i fins i tot s’han 

atés situacions específiques. 

 

 

Objectiu 3.1. Coordinar i impulsar actuacions relatives a l'atenció adequada de les persones 

migrants, la seua inclusió en tots els àmbits de la societat 

 

En relació amb aquest objectiu, el primer objectiu referit a l’Estratègia valenciana de 

migracions es va acomplir, a pesar de la paralització del procés de participació planificat 

inicialment, i que es va veure afectat per la pandèmia. Es va realitzar la jornada inicial de 

presentació el 20 de febrer, i un total de 10 reunions de debat i propostes i 2 més amb 

al·legacions al primer esborrany presentant, fins a la presentació final el 17 de desembre. 

 

Quant a les subvencions, es va gestionar la convocatòria habitual, el conveni amb 

l’Ajuntament de València i el finançament de la xarxa Pangea a les entitats locals, amb qui s’ha 

realitzat sis reunions. A més, es van establir ajudes especials per als recursos residencials de 

persones migrants mitjançant el Decret 186/2020, de 16 de novembre, del Consell, d’aprovació 

de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a centres residencials dels 

sectors d’atenció a persones majors, a persones amb diversitat funcional o amb problemes de 

salut mental, i a recursos de serveis socials d’entitats d’iniciativa social dirigits a persones en 

situació de vulnerabilitat o exclusió social per la COVID-19. 

 

Per últim, encara que es va retardar per la pandèmia, finalment a l’octubre es va iniciar 

el projecte pilot Agermanament comunitari valencià, consistent en l’acollida a cinc famílies 

refugiades procedents de Síria, amb el suport de quatre entitats socials. 

 

 

Objectiu 3.2. Contribuir a l’erradicació de les conductes intolerants i violentes a causa 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 

 

A causa de l’atenció a altres qüestions durant la pandèmia, l’impuls de coordinació de 

l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels 

Delictes d’Odi va quedar pendent. 
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Sí que 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. 

 
 
 
Programa 323.10 Igualtat de gènere 

 

Execució: 113,54 % 

 

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. 

162,02% 

OBJECTIU 1.2. 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 
i actuacions de la Generalitat 

50,00% 

OBJECTIU 1.3. 
Desenvolupar polítiques d'integració social i protecció de 
col·lectius de dones en risc d'exclusió social 

113,90% 

OBJECTIU 1.4. 
Fer visible la presència de les dones, sensibilitzar i conscienciar 
a la societat sobre la discriminació que patixen i posar en marxa 
mesures per a previndre i combatre-la. 

86,42% 

OBJECTIU 1.5. Fomentar l'associacionisme femení 98,06% 

OBJECTIU 2.1. 
Ampliar la xarxa urbana i rural de la Generalitat d'atenció social 
a víctimes de violència i millorar la seua eficàcia. 

125,64% 

OBJECTIU 2.2. 
Contribuir a eliminar tota situació de violència sobre les dones 
que resideixen en zones urbanes i en zones rurals. 

158,74% 

 

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 
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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. 

 

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 

van mantindre al voltant de 200 a 212 sol·licituds. No obstant això, en l'exercici 2019, es va 

produir un increment del cinquanta per cent en les sol·licituds, amb l'entrada de 337 

sol·licituds, que s'ha mantingut en l'anualitat 2020 amb un total de 332 sol·licituds. Això es 

deu 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, va modificar 

els articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes, per la qual es va ampliar l'obligació d'elaborar i implantar plans d'igualtat, 

d'empreses a partir de 205 persones treballadores a empreses a partir de 50 persones 

treballadores. 

 

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. Els articles 
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esmentats amb les seues respectives obligacions han sigut desplegats pel Reial decret 

901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es desplega la regulació dels plans d'igualtat i el seu 

registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de 

convenis i acords col·lectius de treball, i el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat 

retributiva entre dones i homes, publicat en el BOE número 272, de 14 d'octubre de 2020, i 

amb entrada en vigor el 14 de gener de 2021 i el 14 d'abril de 2021 respectivament. 

 

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 

 

Aquest indicador s'ha executat íntegrament. 

 

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. 

 

La transversalitat de gènere és el canvi de mirada que han d'incorporar els poders 

públics en la seua manera de treballar per a reduir les desigualtats i avançar cap a la igualtat 

de dones i homes. 

 

Així doncs, la transversalitat implica introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi, 

planificació, seguiment i avaluació de totes les polítiques públiques que afecten les persones i 

també en la cultura institucional. 

 

Les unitats d'igualtat han de ser el motor de la transversalitat de gènere en els diversos 

departaments de l'Administració de la Generalitat i, en aquest sentit, la seua coordinació cobra 

un especial interés 
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En 2020, en correspondència amb la situació sanitària, les relacions de coordinació de 

les unitats s'han desenvolupat telemàticament, en particular, mitjançant la creació de la 

corresponent comunitat de coneixement, un espai de trobada virtual d'unitats d'igualtat, amb 

l’objectiu de servir de plataforma de comunicació, interacció i banc de recursos compartits. 

 

De l'actuació conjunta de les unitats en aquest exercici, cal destacar l'impuls donat a 

l'accés del personal dels departaments del Consell a Themis, una aplicació per a facilitar l'ús 

del llenguatge no sexista i inclusiu, que detecta en els textos possibles incorreccions i ofereix 

alternatives per a esmenar-les. 

 

D’una altra banda, la coordinació d'unitats ha continuat desenvolupant-se amb caràcter 

bilateral, per a l'assessorament del personal de les unitats d'igualtat, organització d'activitats 

formatives i l'elaboració d'informes d'impacte de gènere de pressupostos i l'elaboració de més 

normativa. 

 

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. 

Actualment, el Decret 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament 

orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, no 

determina la seua adscripció. 

 

Al llarg de 2020 no es van realitzar reunions presencials de les unitats d’igualtat; no 

obstant això, s'ha produït la trobada virtual de les unitats d'igualtat a través de la seua 

comunitat de coneixement (eFormacio), que ha afavorit la seua coordinació. 

 

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. Si bé l'any 2020, 

per la situació sanitària, no s'ha reunit el Consell Valencià de les Dones, aquest 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. 

 

Durant l'any 2020 s'ha aprovat el Decret 192/2020, de 27 de novembre, del Consell, 

de regulació del Consell Valencià de les Dones. S'ha iniciat la tramitació per a constituir el nou 

Consell Valencià de les Dones i procedir a la seua convocatòria. 
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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 

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  

 

La Xarxa de Centres Residencials de la Direcció General de l'Institut Valencià de les 

Dones estava dissenyada per a acollir tant dones víctimes de violència de gènere, bé soles o 

acompanyades per les seues filles i fills menors, com  dones en situació d'exclusió. La creixent 

demanda de places per a donar cobertura residencial a dones víctimes de violència de gènere 

ha provocat que, durant els últims mesos, es destinen quasi la totalitat de les places que 

conformen la Xarxa a atendre aquest col·lectiu, amb la finalitat de prestar-los una ajuda 

psicològica i social, facilitant-los els mitjans bàsics que ajuden a superar la situació de violència 

patida. És per aquesta raó per la qual, durant l'any 2020, s'han vist reduïdes les places cobertes 

per dones en situació d'exclusió. 

 

L'accés de les dones als centres es troba supeditat a la valoració dels professionals de 

la Xarxa de Centres Dona 24 Hores, que formalitzen les seues propostes a les direccions 

territorials corresponents. 

 

Cal destacar referent a això que, d'acord amb la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis 

socials inclusius de la Comunitat Valenciana, corresponen a les administracions locals 

l'avaluació i la informació de situacions de necessitat social, així com l'atenció immediata a 

persones en situació o risc d'exclusió social. Així mateix, la Renda Valenciana d'Inclusió es 

conforma com un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i/o un 

procés d'inclusió social dirigida a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat 

de vida, combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social. 

 

Indicador 2. Participació de dones residents en centres residencials per a dones en risc 

d’exclusió social en accions dirigides a la inserció sociolaboral 

 

La inserció sociolaboral és un eix fonamental perquè les dones que ingressen en la 

Xarxa de Centres Residencials accedisquen a una independència econòmica i personal i 

aconseguisquen una efectiva recuperació integral. Per a això, es posa a la seua disposició una 

orientació per professionals amb alta sensibilització i qualificació que tutoritzen aquest procés. 
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Durant el 2020, van rebre accions d'inserció laboral des dels mateixos centres 180 

dones. 

 

Indicador 3. Reunions de la Mesa per la Igualtat Salarial i contra la Feminització de la Pobresa.  

 

La Mesa per la Igualtat Laboral i Salarial i contra la Feminització de la Pobresa no es 

va reunir durant 2020. 

 

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 2020, les entitats subvencionades han sigut 

95 enfront de les 99 previstes. 

 

Indicador 5. Entitats beneficiàries d’ajudes per al desenvolupament de programes que 

fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones.  

 

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 per a 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.  

 

Si en 2019 es van concedir ajudes a 30 entitats locals,  en 2020 s’han incrementat fins 

a les 107, de les quals 70 per al programa d’igualtat i 37 per al programa d’inserció. 

 

 

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 

 

L’any 2020, es van organitzar diversos actes dirigits a conscienciar i sensibilitzar la 

societat valenciana sobre la discriminació que pateixen les dones. Així, en la commemoració 
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del 8 de Març, es va realitzar el lliurament del Premi Isabel Ferrer en la localitat de Canals per 

a donar visibilitat a diferents poblacions i comarques de la Comunitat valenciana, ja que cada 

exercici té lloc el lliurament en una població i província diferent. Així mateix, es va llançar una 

campanya de sensibilització en els mitjans, amb l’edició de cartelleria i marxandatge. A 

l’octubre, el Dia de l’Escriptora, es va entregar el Premi de Narrativa de Dones. En la 

commemoració del 25 de Novembre es va entregar el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes. 

 

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. 

 

S’han executat al 99 % les ajudes concedides previstes per al manteniment de la Xarxa 

d’Agents d’Igualtat 

 

Indicador 3. Participació en el Premi de Narrativa  

 

El Premi de Narrativa de Dones està convocant-se des de fa vint-i-un anys. El nombre 

total de participants fins a l’actualitat ha sigut de 3.223 dones. En 2020 se’n van presentar 

101. 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, tenint 

disponible el llibre per a la següent edició. Des de 2019 es publiquen únicament els relats 

premiats i les possibles mencions especials. 

 

Indicador 4. Actuacions de promoció de les dones en l’àmbit cultural  

 

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’inclouen les aptituds, experiències, capacitats i energies de les 

dones, és necessari emprendre accions amb aquesta intencionalitat i polítiques que inclouen 

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. 
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La seu de València, situada al carrer Nàquera, ha incrementat considerablement el seu 

servei. El nombre d’inscripcions segueix augmentat. Malgrat el tancament temporal i la 

interrupció de les activitats sobrevinguda durant l’estat d’alarma i posteriors circumstàncies 

d’aquest últim any, els préstecs de llibres i les inscripcions han continuat en ascens. Abans 

d’aquesta situació, es van desenvolupar diverses activitats de promoció de les dones en l’àmbit 

cultural, en diferents formats: 1 jornada, 9 presentacions, 3 recitals, 3 exposicions, 1 taller, 1 

visita guiada a la seu de la Biblioteca i 3 reunions, a més de ser la seu dels actes de lliurament 

de Premis de Narrativa de Dones, i de presentació dels cursos de la Xarxa Valenciana d’Igualtat. 

De les activitats prèviament programades, se’n van haver de cancel·lar 12 i descartar totes les 

propostes posteriors, ja que les mesures de seguretat sanitària redueixen l’aforament 

considerablement, en part a causa de la mateixa configuració de la sala principal. 

 

En la seu d’Alacant, pendent en 2020 del canvi d’ubicació a la planta baixa de l’edifici 

de la Generalitat, en l’avinguda de Rambla de Méndez Núñez, 41, que finalment es du a terme 

al desembre, s’ha desenvolupat un taller de lectura fins a la suspensió de les activitats per 

l’estat d’alarma. 

 

Indicador 5. Volum total de carnets de la Biblioteca de la Dona  

 

Continua augmentant el nombre de carnets, en totes dues seus, malgrat el tancament 

temporal, per damunt del que es preveu 

 

Indicador 6. Préstecs de la Biblioteca de la Dona  

 

Igualment, continuen superant-se els préstecs previstos, fins i tot tenint en compte les 

limitacions pel tancament i les reduccions d’horaris d’atenció al públic. En un any d’obertura 

total, és molt probable que els préstecs hagueren ascendit molt més. En el cas de les seus 

d’aquestes biblioteques, no cal marcar la incidència del confinament en els hàbits de lectura, 

com sí que s’aplica a les biblioteques públiques, perquè solament una part de les persones que 

acudeixen a la recerca de lectura especialitzada augmenten els seus hàbits de lectura en aquest 

període. Això explica que l’augment persistia en paral·lel a les noves inscripcions. En canvi, un 

factor decisiu és la compra de novetats, que atrau nou públic lector, al mateix temps que 

fidelitza el públic existent. 

 

Indicador 7. Expedients tramitats sobre mitjans de comunicació i publicitat sexista  

 

En 2020, es van obrir 8 expedients i es van presentar 7 denúncies. El nombre 

d’expedients s’ha reduït considerablement. Així mateix, les accions realitzades en anys 

anteriors en contra de la publicitat sexista poden actuar com a catalitzador de l’acció 

publicitària, dissuadint accions publicitàries amb aquesta mena de continguts. 
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Indicador 8. Denúncies presentades sobre mitjans de comunicació i publicitat sexista  

 

En 2020 es van rebre 7 denúncies, menys de les previstes. Una explicació pot trobar-

se en la situació de pandèmia que travessem, que pot postergar a un segon pla l’atenció de la 

població sobre el sexisme en els mitjans de comunicació. 

 

Indicador 9. Xarrades de sensibilització 

 

En l’últim trimestre de 2020, a causa de la impossibilitat de realitzar xarrades 

presencials de sensibilització, per la situació de la pandèmia, es presenta el projecte Fem 

xarxa. Fem igualtat, un programa de formació i sensibilització en matèria d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes, mitjançant 6 videoconferències. 

 

El projecte Fem xarxa consisteix a facilitar recursos i formació en línia als ajuntaments, 

entitats socials, empreses i a la ciutadania en general, en matèria d’igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes, prevenció i sensibilització de la violència de gènere i altres violències 

sexuals, amb els objectius d’integrar la perspectiva de gènere a les entitats locals, compartir 

coneixements i crear xarxes entre els i les professionals de la Xarxa Valenciana d’Igualtat i 

altres agents socials que treballen en matèria de promoció d’igualtat i prevenció de la violència 

de gènere. 

 

Indicador 10. Participació en el premi de Festes Inclusives i No Sexistes 

 

En 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 i en 2020 es van presentar 52 

sol·licituds, la qual cosa va suposar un increment del 30 % respecte a la primera convocatòria. 

 

 

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. 
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Indicador 2. Accions d’orientació i assessorament a dones sobre lideratge i promoció 

professional 

 

La Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones posa a la disposició de les 

ciutadanes que ho sol·liciten els serveis d’orientació i assessorament a través de les agents 

d’igualtat de la Xarxa Valenciana d’Igualtat, distribuïdes en ajuntaments i mancomunitats. 

Aquestes accions entren dins de les tasques assignades a aquestes agents. 

 

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 i en 2020 se n’han subvencionat 81. 

 

 

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 

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 2020, amb motiu de l’evolució de la COVID-19 i la seua incidència en la 

prestació de serveis públics, així com la publicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, 

pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-

19, es va fer necessari adoptar mesures respecte a les víctimes de violència de gènere i 

masclista per a evitar la saturació dels centres de la Xarxa d’Atenció Residencial. Amb aquesta 

finalitat es va posar en funcionament el centre d’acolliment Maruja Mallo, a la ciutat de 

València. El centre de gestió integral Maruja Mallo comptava amb una capacitat de 16 places 

per a dones víctimes de violència de gènere i els i les menors que les acompanyen.  

 

D’igual manera, i a conseqüència de la pandèmia, també es va posar en marxa 

l’habitatge tutelat Xúquer, amb una capacitat màxima de 10 places per a dones víctimes de 

violència de gènere i els i les menors acompanyants. 
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Tant el centre Maruja Mallo com l’habitatge tutelat perseguien oferir un acolliment 

d’emergència com a forma d’eixir de la situació de violència, proveint de totes les mesures 

sanitàries necessàries com a manera de previndre contagis. 

 

A la ciutat de Castelló es va posar en funcionament l’habitatge tutelat (Estrelles de 

Mar) amb una capacitat màxima de 8 places per a dones víctimes de violència de gènere amb 

especial vulnerabilitat i els i les menors que les acompanyen. 

 

També l’any 2020, a la ciutat d’Elx, es van obrir dos nous habitatges, amb una capacitat 

total de 20 dones víctimes de violència de gènere i els i les menors que les acompanyen (DAMA 

I i DAMA II) 

 

Indicador 1. Organització de cursos específics dirigits al personal especialitzat en atenció de 

víctimes de violència  

 

Pel que respecta a la formació de personal especialitzat, durant l’any 2020 i amb motiu 

de la pandèmia de la COVID-19, no s’han dut a terme cursos d’aquesta naturalesa. No obstant 

això, sí que s’han desenvolupat formacions sobre violència de gènere a professionals no 

especialitzats, com són les persones que cobreixen els Tourist Info. 

 

Indicador 2. Reunions de coordinació amb altres institucions  

 

Durant 2020 han tingut lloc 37 reunions de coordinació amb altres institucions: 1 amb 

l’Ajuntament de València; 3 amb l’ Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol; 3 amb la Delegació del 

Govern, Ajuntament de València i Càritas Diocesana; 1 amb la Universitat de València; 2 amb 

Consell General del Poder Judicial; 4 amb la Conselleria de Turisme; 1 amb la Universitat Miguel 

Hernández d’Elx; 8 amb Ajuntaments d’Almassora, Cabanes, Torreblanca, Castelló, Alcàsser, 

Sant Vicent del Raspeig i Alacant; 2 amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana; 9 amb la 

Delegació del Govern i comunitats autònomes; 1 amb la Unitat de Coordinació contra la 

Violència sobre la Dona. Delegació del Govern a València i SA de Seguretat i Emergències; 1 

amb la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la violència de gènere i 1 amb la Direcció General 

d’Igualtat, Seguretat, Accessibilitat i Relacions Institucionals. 

 

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)  

 

Es pretén donar una major qualitat de servei a les víctimes. Pel que respecta a les 

atencions per a una primera cita, s’han dut a terme en menys de 10 dies en un 74 % dels 

casos. Així mateix, per a les cites de seguiment, un 45 % d’aquestes s’han dut a terme abans 

de transcorreguts 15 dies. No obstant això, els motius pels quals se citen les dones en 

seguiment en un interval major de 15 dies estan influïts, a més de per disponibilitat de 

l’agenda, per valoració professional o la mateixa disponibilitat de les dones. 



114 

 

 

En el període de març a juny, amb motiu del confinament domiciliari per la pandèmia 

de la COVID-19, s’han atés les dones de manera immediata telefònicament, assistint de 

manera presencial els casos urgents o d’extrema gravetat, no existint cap demora en les 

atencions durant l’estat d’alarma. 

 

Indicador 4. Atenció a dones víctimes de violència de gènere en els centres Dona 24 hores 

 

Durant l’any 2020, els diferents centres pertanyents a la Xarxa de Centres Dona han 

atés un total de 6.867 dones víctimes de problemàtiques de maltractaments físics i/o psíquics, 

abús sexual, agressió i assetjament sexuals en l’àmbit laboral, de les quals, 3.155 dones han 

sigut nous casos, 2.866 casos d’anys anteriors i 846 casos represos. D’altra banda, també 

s’han atés 130 dones que tenien obert expedient l’any en curs en altres centres Dona de la 

Xarxa. 

 

Indicador 5. Atenció a dones víctimes de violència de gènere en zones rurals i d’interior 

 

Durant l’any de 2020, en els centres Dona Rural, s’han atés un total de 1.367 dones 

víctimes de problemàtiques de maltractaments físics i/o psíquics, abús sexual, agressió sexual, 

assetjament sexual i tracta, cosa que suposa un fort increment respecte als valors previstos 

(500 dones). De les quals, 683 dones han sigut nous casos, 580 són casos de seguiments 

d’anys anteriors, 104 casos represos. D’altra banda, s’han atés 12 dones que tenien obert 

expedient l’any en curs en un altre centre Dona de la Xarxa. 

 

 

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 

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. 

 

Indicador 1. Actuacions de prevenció i sensibilització 

 

Durant el 2020, des del Centre Dona s’han realitzat 1.034 accions preventives, de les 

quals 898 es van realitzar en el nivell primari i 136 en el nivell secundari, i amb un nombre 

d’assistents aproximat de 18.199 persones.  

 

Aquestes accions s’han realitzat en dos nivells. Així, en un nivell primari, s’han realitzat 

un total de 898 accions de divulgació i sensibilització. En el nivell primari les actuacions es 

dirigeixen sobre els factors que intervenen i van encaminades a educar i sensibilitzar la 
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població general, amb l’objectiu que la probabilitat de violència cap a les dones disminuïsca. I 

en un nivell secundari, s’ha procedit a la impartició de 136 accions de divulgació i 

sensibilització, dirigides a professionals i agents socials que intervenen en les problemàtiques 

de violència de gènere.  

 

Indicador 2. Commemoració 25 de Novembre 

 

Es va realitzar una campanya de sensibilització i prevenció amb el lema “ho contes 

com ho contes, és violència sexual”, dirigida específicament a les violències sexuals, optant 

per una campanya directa i focalitzada en l’agressor. Igual que en anteriors campanyes, es va 

comptar amb l’edició de cartelleria, falques publicitàries i radiofòniques. 

 

Indicador 3. Atenció a dones víctimes de violència de gènere en centres residencials  

 

S’han atés, en l’àmbit residencial, un total de 412 dones acompanyades de 271 menors 

a càrrec seu, prestant una atenció integral en l’àmbit residencial a més de la protecció i 

intervenció psicosocial especialitzada que se’ls ha oferit. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 %.  

 

 

Programa 313.40  Diversitat funcional o discapacitat 

 

Execució: 93,40 %  

 

PROGRAMA 31340 DIVERSITAT FUNCIONAL O 

DISCAPACITAT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Promoure la vida independent, l'autonomia personal i el 
reconeixement dels drets de les persones amb malaltia mental i/o 
diversitat funcional 

127,06% 

OBJECTIU 1.2 
Promoure la vida independent, l'autonomia personal i el 
reconeixement dels drets de les persones amb malaltia mental i/o 
diversitat funcional 

0,00% 

OBJECTIU 2.1 Potenciar l'autonomia personal i l'eliminació de barreres 151,91% 

OBJECTIU 3.1 
Garantir els serveis residencials a les persones amb diversitat 
funcional o discapacitat 

117,71% 

OBJECTIU 3.2 
Exercir la funció tutelar i coordinar l'atenció integral de les persones 
subjectes a tutela per la Generalitat 

124,86% 

OBJECTIU 4.1 
Agilitzar la gestió de la valoració de sol·licituds de reconeixement 
del grau de discapacitat 

112,50% 

OBJECTIU 5.1 
Millorar les competències i qualificacions dels professionals en 
l'àmbit de l'atenció a persones amb diversitat funcional o 
discapacitat 

0,00% 



116 

 

PROGRAMA 31340 DIVERSITAT FUNCIONAL O 

DISCAPACITAT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.1  
Sensibilitzar i reduir la discriminació social de les persones amb 
problemes de salut mental 

100,00% 

OBJECTIU 6.2 
Potenciar i millorar l'atenció sociosanitària de les persones amb 
problemes de salut mental 

100,00% 

OBJECTIU 7.1 
Establir els mecanismes de col·laboració entre les diferents 
administracions públiques per a una atenció sociosanitària 
coordinada i eficient 

100,00% 

 

 

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 (159 %), és degut 

a les subvencions que es van concedir a través del Decret 77/2020, de 17 de juliol, del Consell, 

d’aprovació de les bases reguladores i del procediment de concessió directa de subvencions a 

entitats del tercer sector d’acció social per al desenvolupament de programes de persones amb 

diversitat funcional i problemes de salut mental. A causa de la situació generada per la 

pandèmia mundial per la COVID-19, es va optar per l’elaboració d’un decret que va permetre 

el finançament de les activitats per un import superior a l’inicialment pressupostat per a la 

convocatòria d’ajudes, la qual cosa va permetre garantir el desenvolupament de les activitats 

bàsiques d’atenció a persones amb diversitat funcional durant la pandèmia i, especialment, 

durant el confinament. 

 

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 152,54 % és degut a un increment de la demanda 

per damunt dels valors inicialment previstos d’aquest tipus de serveis, bàsics per a la integració 

social de les persones amb diversitat funcional. Durant la pandèmia generada per la COVID-

19, aquests serveis han passat a ser fonamentalment d’atenció telefònica, la qual cosa ha 

permés reduir el temps de duració de cadascuna de les atencions realitzades i, per contra, 

augmentar-ne el nombre. 

 

Indicador 3. Programes d’ocupació amb suport per a persones amb diversitat funcional o 

discapacitat 

 

El compliment de l’indicador de programes d’ocupació amb suport per a persones amb 

diversitat funcional per damunt del que es preveu inicialment en 2020 es deu al fet que les 
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ajudes per al finançament d’aquestes activitats, que s’inclouen dins dels programes i serveis 

de promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat funcional, es van concedir a través 

del Decret 77/2020, tal com s’ha assenyalat anteriorment. 

 

Indicador 4. Estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional o discapacitat 

 

El compliment de l’indicador d’estades vacacionals per davall de l’inicialment previst es 

deu a la publicació de la Resolució de 12 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal 

i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures excepcionals en relació amb les activitats i 

viatges d’oci, culturals o similars, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, 

associació, entitat cultural o altres, dins o fora de la Comunitat Valenciana, per a limitar la 

propagació i el contagi de la COVID-19, publicada en el DOGV el 13 de març de 2020, i que va 

suposar la suspensió de les activitats d’estades vacacionals a partir d’aquest moment i mentre 

aquesta resolució estiguera en vigor. Això va comportar el finançament únicament de les 

activitats que ja s’havien realitzat fins a aquest moment, és a dir les que van tindre lloc el 

gener i febrer de 2020. 

 

 

Objectiu 1.2. Promoure la vida independent, l’autonomia personal i el reconeixement dels drets 

de les persones amb malaltia mental i/o diversitat funcional 

 

Indicador 1. Itineraris individualitzats per a persones amb diversitat funcional i/o salut mental 

 

En 2020 es va crear aquesta nova línia de subvenció, l’objectiu de la qual és fomentar 

la vida independent de les persones amb malaltia mental i/o diversitat funcional a través 

d’itineraris individualitzats. No obstant això, les necessitats pressupostàries derivades de la 

declaració de la pandèmia de la COVID-19 va fer necessari posposar la posada en marxa 

d’aquestes noves activitats d’integració de les persones amb diversitat funcional i/o problemes 

de salut mental per a fer front a necessitats més bàsiques i d’urgent atenció. 

 

 

Objectiu 2.1. 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 (169,25 %) és degut fonamentalment 

a l’increment de la dotació pressupostària d’aquesta línia, que ha permés atendre totes les 

sol·licituds que compleixen els requisits exigits en la normativa vigent. 

 

Indicador 2. Estudi i anàlisi dels punts de platja accessibles a la Comunitat Valenciana 
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El manteniment de tots els punts de platja accessibles existents en la nostra 

Comunitat, amb les instal·lacions i l’equipament necessari perquè les persones amb diversitat 

funcional puguen gaudir de les nostres platges, ha permés el compliment de l’indicador d’estudi 

i anàlisi dels punts de platja accessibles a la Comunitat Valenciana per damunt del valor previst 

inicial (106,25 %). 

 

Indicador3. Actuacions de millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic, a través de 

l’eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació en espais 

 

El compliment de l’indicador d’actuacions de millora de les condicions d’accessibilitat 

al medi físic, a través de l’eliminació de barreres arquitectòniques i la comunicació en espais 

per damunt del valor previst inicial (230,00 %) es deu a l’augment de les sol·licituds. 

 

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 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 3.1 Garantir els serveis residencials a les persones amb diversitat funcional o 

discapacitat 

 

Indicador 1. Prestacions econòmiques individualitzades per a l’atenció especialitzada en 

centres residencials 

 

El compliment de l’indicador de prestacions econòmiques individualitzades per a 

l’atenció especialitzada en centres residencials es deu al manteniment de la dotació 

pressupostària per a la cobertura de les sol·licituds. 

 

 

Objectiu 3.2. Exercir la funció tutelar i coordinar l’atenció integral de les persones subjectes a 

tutela per la Generalitat  

 

Indicador 1. Càrrecs tutelars 

 

L’any 2020 s’ha exercit la funció tutelar: tutela/curatela/defensa judicial i administració 

de béns a 4.495 persones majors a  la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un increment 



119 

 

del 9 % respecte a l’any 2019. La funció tutelar ha sigut exercida per les tres direccions 

territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives i per l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària 

(IVASS). 

 

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 

modificada judicialment, assignades 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. 

 

 

Objectiu 4.1. Agilitzar la gestió de la valoració de sol·licituds de reconeixement del grau de 

discapacitat 

 

Indicador 1. Nivell de sol·licituds valorades sobre les presentades 

 

S’ha resolt el 100 % del nombre d’expedients que han entrat en l’últim any, i s’ha 

reduït la llista d’espera en 20.707 expedients. A data 31 de desembre de 2019 el nombre de 

sol·licituds pendents de valoració és de 55.060. Durant l’any 2020 s’han presentat 29.677 

noves sol·licituds de reconeixement del grau de discapacitat. En aquest període han sigut 

valorades, del total de sol·licituds 84.683 (55.060 a 31 de desembre de 2019 + 29.677 a 31 

de desembre de 2020), 50.384 expedients, la qual cosa suposa un 60 %.  

 

Indicador 2. Implantació de mitjans d’informació pública 

  

Durant l’any 2020, en els centres de valoració i orientació de la discapacitat s’ha posat 

en funcionament un correu electrònic genèric per a poder canalitzar l’increment de peticions 

d’informació per part de la ciutadania relatives a la discapacitat. 

  

Per als dos centres de valoració de València, a més, s’ha implementat el tràmit 

telemàtic del servei de CITA PRÈVIA. 

  

En la pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es 

publiquen les dades estadístiques de l’any 2020 relatives a discapacitat, presentades en taules 

segons diferents variables: tipus de discapacitat, sexe, edat, província, etc. 

 

 

Objectiu 5.1. Millorar les competències i qualificacions de les persones professionals en l’àmbit 

de l’atenció a persones amb diversitat funcional o discapacitat 

 

 

Indicador 1. Jornades, cursos, tallers, etc. De formació especialitzada per a professionals del 

sector. 
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Durant aquest any, estava prevista la formació per a professionals (de medicina, 

psicologia i treball social) dels centres de valoració i orientació de la discapacitat en el nou 

barem de discapacitat i la seua aplicació Baredi. Aquests cursos han hagut de ser suspesos a 

causa de la situació produïda per la pandèmia de la COVID-19. 

 

 

Objectiu 6.1. Sensibilitzar i reduir la discriminació social de les persones amb problemes de 

salut mental 

 

Indicador 1. Desenvolupament d’actuacions dirigides a previndre, conscienciar i sensibilitzar 

 

Coincidint amb el període de confinament, s’ha desenvolupat la campanya “Necessite 

eixir en temps de confinament” per a sensibilitzar i conscienciar la població de manera positiva 

sobre la problemàtica que les persones amb problemes greus de salut mental poden patir en 

una situació prolongada de confinament, que pot ocasionar episodis de crisis i desestabilització 

emocional. La campanya es compon d’un audiovisual i diferents peces gràfiques per a la seua 

difusió en xarxes socials i formats en línia. 

 

 

Objectiu 7.1. Establir els mecanismes de col·laboració entre les diferents administracions 

públiques per a una atenció sociosanitària coordinada i eficient 

 

Indicador 1. Elaboració, implantació i avaluació de protocols de col·laboració 

 

L’any 2020 s’implementa el Protocol de coordinació entre professionals de les 

conselleries d’Educació, Cultura i Esport i d’Igualtat i Polítiques Inclusives per al 

desenvolupament de l’atenció precoç. Es tracta d’un document consensuat amb professionals, 

representants de les entitats i associacions del sector per a establir el marc d’actuacions en 

l’atenció a les necessitats del menor o la menor, la seua família i el seu entorn de manera 

coordinada i amb la finalitat de garantir la continuïtat d’aquesta. 

 

A l’inici de l’any 2020, es realitzen diferents actuacions de coordinació entre les 

conselleries d’Educació, Sanitat i Igualtat per a l’avaluació del document Procés d’atenció a 

persones amb TEA, que són prèvies a la reunió que va haver de ser cancel·lada a causa de la 

declaració de l’estat d’alarma i consegüent confinament. Durant aquest període s’ha continuat 

treballant de manera coordinada, no presencial.  
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Programa 313.50“Inclusió social 

 

Execució: 93,31 % 

 

PROGRAMA 31350 INCLUSIÓ SOCIAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Potenciar, coordinar i impulsar projectes d'aprenentatge 
d'habilitats socials de les persones, famílies i grups que es 
troben en situació o risc d'exclusió social. 

100,00% 

OBJECTIU 1.2 
Finançament de necessitats bàsiques alimentàries de 
persones en risc d'exclusió social majors de 65 anys i 
persones sense llar-transeüntes. 

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 
Seguiment del Pla valencià d'inclusió i cohesió social 2017-
2022 

100,00% 

OBJECTIU 1.5 Execució de plans relacionats amb la inclusió social 0,00% 

OBJECTIU 2.1 
Foment de la participació de la societat en accions de 
voluntariat 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 

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 del minusvàlid (LISMI) 

139,81% 

OBJECTIU 3.2 
Implementació i desplegament de la llei 19/2017, de 20 de 
desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió 

100,00% 

OBJECTIU 3.3 
Foment de programes d'interés social per a atendre finalitats 
d'interés social a càrrec de l'assignació tributària del 0,7 % 
de l'IRPF a la Comunitat Valenciana 

100,00% 

 

Cal tindre en compte i remarcar les actuacions de la Conselleria com a resposta a 

aquesta pandèmia i que no es veien contemplades en els objectius del programa pressupostari 

313.50, “Inclusió Social” que s’esmenta a continuació, i que han suposat molt d’esforç i treball 

dels equips de la Conselleria. Un exemple d’això és l’establiment dels centres d’acolliment 

temporal d’emergència (CATES), creats a causa de la pandèmia per a persones especialment 

vulnerables. Han sigut 6 centres que han atés 257 persones usuàries. 

 

 

Objectiu 1.2. Finançament de necessitats bàsiques alimentàries de persones en risc d’exclusió 

social majors de 65 anys i persones sense llar - transeünts 

 

Respecte a les persones usuàries dels menjadors socials, hem de destacar que, si bé 

s’ha mantingut l’atenció als usuaris i usuàries d’aquests menjadors, des de l’inici de la 

pandèmia, el març de 2020, es van haver de prendre mesures i adaptar aquest servei per a 

les persones més vulnerables. Així, en molts casos se les deriva al servei de “menjar a casa”, 

de manera que les persones usuàries més vulnerables per salut, edat o circumstàncies diverses 

no hagueren d’eixir de les seues cases per a rebre el menjar. Igual que s’ha observat un 

augment d’usuaris i usuàries en el menjador social de Sagunt a causa de la pandèmia, de 
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manera que s’han duplicat les atencions en aquest menjador que està destinat més a un perfil 

de persona usuària transeünt/temporera.  

 

 

Objectiu 1.4. Seguiment del Pla valencià d’inclusió i cohesió social 2017-2022 

 

Respecte a l’objectiu d’executar els plans relacionats amb la inclusió social i la comissió 

de seguiment del PLAVICS, hem de destacar que el PLAVICS que va elaborar aquesta 

conselleria s’està executant correctament. Des d’aquesta direcció general s’està realitzant un 

seguiment de les diferents mesures que des dels diferents departaments de la Generalitat 

estan desenvolupant en l’àmbit de les seues competències. Si bé aquest 2020 ha sigut un any 

marcat per la pandèmia i per la sobrecàrrega de treball que hem tingut a conseqüència 

d’aquesta. Per això, si bé no s’ha realitzat la comissió de seguiment pròpiament dita, sí que 

s’han mantingut les reunions i el seguiment individual de l’execució del PLAVICVS amb cada 

departament de la GVA que participe activament en l’execució d’aquest PLA transversal.  

 

   

Objectiu 3.2. Implementació i desplegament de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la 

Generalitat, de renda valenciana d’inclusió 

 

Respecte a  la implementació i desenvolupament de la quarta modalitat de Renda 

Valenciana d’Inclusió, hem de destacar que, si bé estava prevista la seua entrada en vigor 

l’abril de 2020, la situació creada per la pandèmia i sobretot amb la publicació del Decret llei 

20/2020, de 29 de maig, pel qual és establida la nova prestació de l’ingrés mínim vital, va fer 

necessari que es postposara la implantació d’aquesta modalitat per a 2021. Està pendent 

d’aprovar-se el decret que desenvolupa l’IMV per part del Ministeri, i per això i fins que no es 

desenvolupe aquesta nova prestació, no podem implementar la quarta modalitat que està 

relacionada amb l’IMV perquè confronta totes dues prestacions.  

 

Es va aprovar el Decret llei 7/2020 de 26 de juny, del Consell, de modificació de la Llei 

19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d’inclusió, per a harmonitzar l’IMV i introduir 

algunes modificacions que van permetre simplificar els tràmits per a l’obtenció de la prestació 

i entre els quals estava la pròrroga del termini per a implantar aquesta quarta modalitat. 

 

En definitiva, amb l’entrada en vigor de l’ingrés mínim vital la conselleria competent 

en matèria d’inclusió social s’ha vist obligada amb caràcter d’urgència a fer un estudi detallat 

de totes dues prestacions perquè la renda valenciana d’inclusió no entre en col·lisió amb 

l’ingrés mínim vital, no es generen duplicitats pels mateixos conceptes i poder compatibilitzar 

totes dues prestacions per a reconéixer aquest dret subjectiu a la major quantitat de persones 

en situació de vulnerabilitat social i econòmica possible en un context econòmic, social i sanitari 

incert i complex a escala global, generat per la pandèmia de la COVID-19. Això justifica que 

no es poguera implantar aquesta quarta modalitat fins que estiguen harmonitzades totes dues 

prestacions.  
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.  

 

 

Programa 313.60 “Gestió de centres de persones majors” 

 

Execució: 30,32 % 

 

PROGRAMA 31360 GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES 

MAJORS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJETIVO 1.1.- 

Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar 
la participació activa de les persones majors en la societat, així 
com programes d'oci i temps lliure per a persones majors, tot 
això en coordinació amb els equips de base municipals. 

68,31% 

OBJETIVO 1.2.- 
Finançar programes d'atenció/prevenció de problemes específics 
de persones majors 

83,30% 

OBJETIVO 2.1 
Desenrotllar una estratègia d'envelliment actiu en l'àmbit de la 
CV 

0,00% 

OBJETIVO 3.1 
Desenrotllar actuacions destinades a pal·liar la soledat no 
desitjada de les persones majors 

0,00% 

OBJETIVO 4.1 
Implementar actuacions específiques per al col·lectiu de 
persones majors en l'entorn rural 

0,00% 

 

La Direcció General de Persones Majors va iniciar l’exercici marcant uns objectius 

realistes, centrats en l’envelliment actiu i lluita contra la soledat no triada.  

 

 

Objectiu 1.1 Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar la participació 

activa de les persones majors en la societat, així com programes d’oci i temps lliure per a 

persones majors; tot això, en coordinació amb els equips de base municipals  

 

Respecte a aquest objectiu, es van fixar quatre indicadors, dels quals, en executar-se 

durant el primer trimestre, algun va superar fins i tot el 120 % (vacances socials 120,7 %), i 

va arribar al 100 % la targeta del major. No obstant això, l’atorgament d’ajudes a entitats per 

a finançar programes dirigits a persones majors es va veure afectat per la declaració de l’estat 

d’alarma. Moltes entitats van cessar en l’activitat, i per a facilitar l’accés a les ajudes es va 

publicar el Decret 85/2020, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es van aprovar les bases 

reguladores i la concessió directa de subvencions a entitats del tercer sector per al 

desenvolupament de programes de tercera edat i malalties neurodegeneratives. En el cas de 

les malalties neurodegeneratives, es va executar el 100 % del que es preveu (1.552.250), 

adjudicant 56 subvencions, i en el cas de majors un 57,90 % (704.612,40) , amb la concessió 

de 162 ajudes. Els premis de relats de malalties neurodegeneratives, dotats amb 6.000 €, no 

es van convocar, a causa de la situació.  
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Objectiu 1.2 Finançar programes d’atenció/prevenció de problemes específics de persones 

majors 

 

Respecte a aquest  objectiu, es van fixar tres indicadors. Dos d’aquests es van executar 

al 100 %, com és el cas del termalisme social valencià, amb 7.000 sol·licituds tramitades, i la 

gestió de centres especialitzats d’atenció a majors, que ha afectat 34 centres, el 100 % del 

previst. No obstant això, quant al tercer indicador, relatiu a les activitats desenvolupades en 

aquests centres, el grau de compliment va caure a quasi un 50 %, a causa del seu tancament 

durant diversos mesos i a la disminució significativa de l’activitat en el període de desescalada 

del confinament.  

 

Respecte a la resta d’objectius, no van poder aconseguir-se a causa del confinament i 

a la necessitat de centrar els esforços de la Direcció General a minimitzar els efectes de la 

pandèmia en els centres de majors. No obstant això, se’n van aconseguir uns altres que no 

estaven previstos. Pel Decret 186/2020, de 16 de novembre, del Consell, es van aprovar les 

bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a centres residencials de persones 

majors, entre altres centres. En el cas de persones majors, es van adjudicar 275 subvencions, 

per import de 7.649.596,94 €, per a despeses extraordinàries per la COVID-19, i altres 275 

subvencions per a despeses d’inversió en béns inventariables per a pal·liar els efectes de la 

COVID-19 en centres residencials, per l’import d’1.912.399,24 €. 
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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 el 31 de desembre de 2020. En concret, els objectius dels seus programes 

pressupostaris s’han aconseguit, de mitjana, amb un grau d’execució del 121,62 %. 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 75 % d’aquests finalitzen l'exercici havent 

aconseguit els seus objectius d'acord amb el que es preveu o bé superant aquestes previsions; 

un 16,67 % obté un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 100 %, i queda només el 

8,33 % restant amb un grau d'execució per davall del 80 %, tal com queda reflectit en el gràfic 

2. 

 

 

 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 
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L’anàlisi per centres gestors no difereix pràcticament de la ja efectuada per programes 

pressupostaris, pel fet d’haver-hi una correspondència quasi total entre programes 

pressupostaris i centres gestors, excepte en un dels gestors, en què la Direcció General 

d'Atenció Primària i Autonomia Personal gestiona dos programes. En conseqüència, tal com 

pot observar-se en el gràfic adjunt, la majoria de centres gestors presenten una execució dels 

seus objectius per damunt del 100 % o molt pròxim a aquest percentatge. 

 

 
 
 

Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME D'EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I 

CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA. EXERCICI 2020 

 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Vicepresidència Segona i 

Conselleria d'Habitatge i Arquitectura, segons l'execució registrada en els seus objectius a 31 

de desembre de 2020, segons els indicadors per als quals es disposa d'informació, mostra que 

es van aconseguir àmpliament els valors inicialment previstos, i es va aconseguir una execució 

mitjana superior al 2 52,84 %. 

 

Si bé l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, cal destacar que 

tots van aconseguir valors per damunt del que s’havia estimat, i van variar els percentatges 

d'execució des del 127,46 % del programa 431.30 Direcció i serveis generals fins al 564,39 % 

del programa 431.40 Emergència residencial i Funció social, tal com pot observar-se en el 

gràfic 1, mentre que la resta dels programes van registrar valors intermedis dins d'aquest 

interval: 137,50 % el programa 431.60 Innovació ecològica en la construcció; 162,04 % el 

programa 431.10 Habitatge i regeneració urbana, i 272,82 % el programa 431.50 Qualitat i 

rehabilitació. 

 

 

Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 
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Programa 431.30 Direcció i serveis generals 

 

Execució: 127,46 %  

 

PROGRAMA 43130.- DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Consecució d'un major nivell d'eficiència en la gestió 
econòmica i administrativa dels procediments de la 
Conselleria. 

101,61% 

OBJECTIU 2.1 Desenvolupament de l'administració electrònica 500,00% 

OBJECTIU 3.1 
Modernització i simplificació dels procediments 
administratius 

160,00% 

OBJECTIU 3.2 Optimització de recursos en els Serveis Territorials. 70,40% 

OBJECTIU 4.1 
Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de 
la Conselleria. 

70,00% 

OBJECTIU 4.2 
Establiment de criteris sobre la responsabilitat social en 
les polítiques de la Conselleria. 

0,00% 

OBJECTIU 4.3 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 20,00% 

OBJECTIU 4.4 Foment de la comunicació en igualtat 100,00% 

OBJECTIU 5.1 

Diagnòstic de les principals necessitats en l'àmbit de les 
polítiques de transició ecològica i emergència climàtica 
i establiment de prioritats en l'actuació del Consell en 
aquesta matèria. 

115,00% 

OBJECTIU 5.2 

Determinació de criteris de coordinació en transició 

ecològica i emergència climàtica en el conjunt del 

Consell. 

115,00% 

OBJECTIU 5.3 
Garantir el seguiment, avaluació i control dels resultats 
de les polítiques públiques relacionades amb la transició 
ecològica. 

150,00% 

 

 

Objectiu 1.1. Consecució d'un major nivell d'eficiència en la gestió econòmica i administrativa 

dels procediments de la Conselleria 

 

Indicador 1. Nombre d'instruccions i/o circulars emeses 

 

S'han publicat circulars relatives a diversos procediments interns en ocasió de la 

posada en marxa de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica. 

 

Indicador 2. Nombre d'actuacions realitzades per a la posada en marxa de la intranet i/o 

manteniment de la web 

 

 S'ha posat en marxa la Intranet de la Vicepresidència Segona i s'han anat realitzant 

actuacions per a avançar en el contingut. 
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Indicador 3. Nombre d'actuacions sobre alumnes en pràctiques i/o becaris 

 

S'han superat les accions previstes, tenint en compte la tramitació administrativa i 

altres gestions necessàries per a la realització de les pràctiques, si bé no s'han aconseguit les 

previsions inicials. 

 

Indicador 4. Nombre de convenis i acords 

 

S'han tramitat la totalitat dels convenis previstos i, a més, s'han subscrit altres 

convenis derivats de convenis tipus, per la qual cosa s'han superat les previsions inicials. 

 

Indicador 5. Nombre de reunions mantingudes amb els gestors 

 

Si bé no s'han pogut dur a terme reunions físiques, si s'han produït aquestes en l’entorn 

telemàtic, i s’han assolit els valors objectius estimats. 

 

Indicador 6. Actuacions en matèria de GVA oberta/transparència 

 

S'ha posat en marxa la Comissió de Transparència i s'ha dut a terme una part de les 

actuacions previstes, com la publicació en GVA Oberta i la tramitació de sol·licituds de dret 

d'accés a la informació. 

 

Indicador 7. Tramitació de normes (lleis, decrets, ordres) 

 

 Quant a la tramitació de normes, no es va aconseguir el valor objectiu d'aquest 

indicador perquè la situació de pandèmia ha dificultat la gestió.  

 

Indicador 8. Percentatge de reducció d'expedients d'enriquiment injust 

 

Aquest indicador no pot avaluar-se perquè no es disposa de valor base de referència 

per ser 2020 el primer exercici complet per a aquesta Vicepresidència Segona.  

 

 

Objectiu 2.1. Desenvolupament de l'administració electrònica 

 

Indicador 1. Nombre de procediments telemàtics implementats 

 

Una gran part dels procediments existents ja tenia tramitació telemàtica. Es continua 

treballant per a eliminar les tramitacions presencials i simplificar les càrregues administratives, 

la qual cosa ha portat a superar el valor estimat per a 2020 en aquest indicador. 

 

 



130 

 

Objectiu 3.1. Modernització i simplificació dels procediments administratius 

 

Indicador 1. Nombre de procediments revisats 

 

S'han revisat els procediments que més urgència presentaven, i s’han superat les 

previsions, i està previst continuar aquesta tasca. 

 

 

Objectiu 3.2 Optimització de recursos en els serveis territorials 

 

Indicador 1. Visites/reunions efectuades/mantingudes amb els serveis territorials 

 

 S'han realitzat reunions periòdiques amb els responsables de la gestió de recursos 

econòmics, materials i de personal dels serveis territorials mitjançant videoconferència i de 

conformitat amb la instrucció de la Secretaria General Administrativa sobre la tramitació de 

les despeses en les direccions territorials de València, Castelló i Alacant de la Vicepresidència 

Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. L'any 2020 se n’ha realitzat una 

per trimestre, i s’han complit les previsions fetes per a l'exercici. 

 

Indicador 2. Actuacions administratives en matèria de personal assignat als serveis territorials 

(incorporacions, canvis d'adscripció) 

 

  Actuacions realitzades des del Servei de Personal i Assumptes Generals, amb la 

Direcció General de Funció Pública, principalment, amb el Servei de Selecció i Provisió, amb 

Servei de Planificació i Ordenació de l'Ocupació Pública, i amb la Direcció General de 

Pressupostos, a fi de dotar de cobertura les places d'atenció al públic dels serveis territorials, 

cobertures a través de nomenaments de funcionaris interins d'urgència, de funcionaris en 

millora d'ocupació, tramitació del programa temporal de suport a la tramitació d'ajudes en les 

diferents direccions generals. Si bé s'han realitzat en total 51 actuacions, no s'ha arribat a 

aconseguir el valor estimat inicialment per a aquest indicador. 

 

 

Objectiu 4.1. Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de la Conselleria 

 

Indicador 1. Percentatge de convenis que inclouen clàusules d'igualtat de gènere sobre el total 

de convenis 

 

Tots els convenis subscrits per la Conselleria contenen clàusules relatives a la igualtat 

de gènere quant a la paritat dels òrgans col·legiats regulats en aquests. 

 

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

sobre el total de projectes normatius 
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Aquest indicador ha aconseguit el 100 % del seu valor estimat. 

 

La majoria de la normativa publicada atén raons tècniques, si bé en els projectes 

normatius organitzatius o relatius a la composició d'òrgans s'inclouen clàusules d'igualtat. 

 

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

 

 S'ha realitzat un informe d'impacte, per la qual cosa el valor executat d'aquest 

indicador s'ha quedat per davall del que s’havia estimat. 

 

S'ha realitzat l'informe d'impacte de gènere en els pressupostos amb dues novetats 

importants, la transversalitat en l’elaboració en la qual han participat directament totes les 

direccions generals i la inclusió per primera vegada d'indicadors de gènere en el sector públic 

instrumental (EVha).  

 

 

Objectiu 4.3 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 que tenen en compte els 

criteris de priorització de les clàusules d'igualtat de gènere, sobre el total de contractes 

adjudicats 

 

Malgrat que no s'han aconseguit els valors previstos en els indicadors, s'està treballant 

per a millorar aquest apartat en els pròxims exercicis. 

 

 

Objectiu 4.4 Foment de la comunicació en igualtat 

 

Indicador 1. Textos revisats per la Unitat d'Igualtat, Indicador 2. Textos amb llenguatge 

igualitari i no sexista 

 

En 2020 s'ha posat en marxa la Unitat d'Igualtat dependent de la Subdirecció General 

del Gabinet Tècnic, per la qual cosa des d'aquest moment s'han revisat tots els textos 

normatius, informes i propostes parlamentàries de la Conselleria, i s’ha assegurat l'ús d'un 

llenguatge no sexista. En aquesta línia d'actuació s'ha implantat l'aplicació Themis i se n’ha 

fomentat l’ús per part dels centres directius mitjançant les instruccions oportunes. Així mateix, 

s'ha creat l'apartat de la Unitat d'Igualtat en la Intranet de la Conselleria amb gran acceptació 

per part de les usuàries i dels usuaris. S'han executat els indicadors segons el que s’havia 

previst. 
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Objectiu 5.1 Diagnòstic de les principals necessitats en l'àmbit de les polítiques de transició 

ecològica i emergència climàtica i establiment de prioritats en l'actuació del Consell en aquesta 

matèria 

 

Indicador 1. Nombre de trobades i jornades de treball per al diagnòstic, l’anàlisi i propostes 

d'actuació 

 

La Direcció General de Coordinació Institucional de Vicepresidència Segona ha 

organitzat quatre sessions de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i 

Sostenibilitat Ambiental, i una sessió constitutiva del Consell de Participació Ciutadana sobre 

Hàbitat Sostenible. 

 

Igualment, s’han dut a terme tres sessions de les comissions mixtes de seguiment i 

control de l'acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència 

Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i les universitats públiques de la 

Comunitat Valenciana per a la realització de les activitats de la Càtedra de Nova Transició 

Verda durant l'exercici 2020. 

 

Indicador 2 Nombre d'estratègies i orientacions acordades 

  

En el marc de les sessions de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica 

i Sostenibilitat Ambiental es van acordar les accions següents: 

 

• Impulsar la creació de l'Agència Valenciana de l'Energia. 

• Revisar el document marc L'estratègia Valenciana de canvi climàtic i adaptar-

lo als indicadors de la nova estructura d'aquesta legislatura. 

• Redactar els Drets de la Naturalesa.    

 

 

Objectiu 5.2 Determinació de criteris de coordinació en transició ecològica i emergència 

climàtica en el conjunt del Consell 

 

Indicador 1 Nombre de trobades i jornades de treball per al diagnòstic, l’anàlisi i propostes 

d'actuació 

 

La Direcció General de Coordinació Institucional de Vicepresidència Segona ha 

organitzat quatre sessions de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i 

Sostenibilitat Ambiental, i una sessió constitutiva del Consell de Participació Ciutadana sobre 

Hàbitat Sostenible. 

 

Així, s’han dut a terme tres sessions de les comissions mixtes de seguiment i control 

de l'acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona 
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i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i les universitats públiques de la Comunitat 

Valenciana per a la realització de les activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda durant 

l'exercici 2020. 

 

Indicador 2 Nombre d'estratègies i orientacions acordades 

 

En el marc de les sessions de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica 

i Sostenibilitat Ambiental es van presentar els documents i plans d'actuació següents: 

• Informe de diagnòstic sobre les polítiques públiques de la Comissió Ecològica i 

Sostenibilitat del Consell de la Generalitat Valenciana. 

• Esborrany de la proposta de la Vicepresidència Segona per a la creació de 

l'Agència Valenciana de l'Energia. 

• Presentació del Pla d'innovació i investigació aplicada per a la transició 

ecològica en l'arquitectura. Pla IRTA. 

 

 

Objectiu 5.3 Garantir el seguiment, l’avaluació i el control dels resultats de les polítiques 

públiques relacionades amb la transició ecològica 

 

Indicador 1. Nombre d'estratègies i orientacions acordades 

 

En el marc de l'estratègia política de subvencionar les universitats públiques de la 

Comunitat Valenciana per a la realització de les activitats de la Càtedra de Nova Transició 

Verda per a l'exercici 2020, es va crear una comissió mixta de seguiment i control de la càtedra 

que s'ha reunit en tres ocasions al llarg de l'exercici 2020 i de la qual consten els documents 

següents que donen fe de la seua activitat: a) acta de la sessió del 29 d'octubre de 2020 de 

constitució de la Comissió Mixta de Seguiment i Control del Conveni Marc pel qual es crea la 

Càtedra de Nova Transició Verda, b) acta núm. 1 de la sessió del 17 de novembre de 2020 de 

constitució de la Comissió Mixta de Seguiment i Control de l'acord de cooperació de la Càtedra 

de Nova Transició verda amb cadascuna de les universitats públiques, i c) acta núm. 2 de la 

sessió del 22 de desembre de 2020 de justificació de la subvenció de la Comissió Mixta de 

Seguiment i Control de l'acord de cooperació de la Càtedra de Nova Transició Verda amb 

cadascuna de les universitats públiques. 
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Programa 431.10 Habitatge i regeneració urbana 

 

Execució: 162,04 %  

 

PROGRAMA 43110.- HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Ampliació del parc públic d'habitatges. 80,00% 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar el mercat de lloguer i ampliar l'oferta de lloguer social i 
assequible. 

90,91% 

OBJECTIU 1.3 
Possibilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius amb més dificultats 
com a joves, persones majors, dones víctimes de violència 
masclista, etc. 

93,75% 

OBJECTIU 2.1 
Actualitzar inventari d'habitatges públics i patrimonials de la 
Generalitat i entitats relacionades, així com sòls i altres actius. 

30,00% 

OBJECTIU 2.2 
Prevenció enfront dels assalts i regularització d'ocupacions il·legals 
d'habitatges. 

170,86% 

OBJECTIU 2.3 Regularització de l'impagament de lloguers al parc públic. 106,63% 

OBJECTIU 3.1 
Millorar la conservació i reparació del parc públic d'habitatges i el 
seu entorn urbà. 

240,60% 

OBJECTIU 3.2 
Rehabilitar/adequar els habitatges inhabitables del parc públic per 
a posar-les a la disposició de la demanda vulnerable 

186,17% 

OBJECTIU 4.1 
Sistematitzar el procediment per a exercir el tanteig i retracte de 
forma més eficaç i a major escala. 

783,33% 

OBJECTIU 4.2 Millorar les possibilitats d'adquirir habitatges de manera directa 100,00% 

OBJECTIU 5.1 

Promoure la col·laboració amb ajuntaments i altres departaments 
de la Generalitat, especialment amb  la Conselleria competent en 
matèria de polítiques inclusives en els processos de regeneració 
urbana. 

300,00% 

OBJECTIU 5.2 
Actuacions de regeneració urbana en els grups de parc públic 
d'habitatges de la Generalitat 

440,00% 

OBJECTIU 6.1 
Afavorir l'abast de les ajudes estatals i autonòmiques per a 
regeneració urbana a les comarques i localitats més desfavorides i 
per a previndre la despoblació 

141,67% 

OBJECTIU 6.2 Afavorir actuacions de regeneració urbana per raons d'emergència 25,00% 

OBJECTIU 7.1 

Impuls de l'Agència Urbana Valenciana en col·laboració amb altres 
departaments de la Conselleria de  Habitatge Arquitectura 
Bioclimàtica i de la Generalitat com a full de ruta per a la 
planificació i el disseny de futures intervencions en els municipis 
valencians 

41,67% 

OBJECTIU 8.1 

Assegurar una oferta d'habitatge adequat i suficient per a 
l'ocupació prioritària per part de les dones supervivents de 
violència masclista i de gènere, i dels seus fills i filles, 
preferentment amb càrrec al parc públic d'habitatge. 

109,00% 

OBJECTIU 8.2 
Garantir l'accés a un habitatge digne a les dones víctimes de la 
violència masclista i a les seues filles i fills 

241,18% 

OBJECTIU 9.1 
Garantir el dret a la ciutat, com a espai col·lectiu lliure de 
desigualtats. Propiciar un entorn inclusiu i respectuós amb la 
diversitat 

72,08% 

OBJECTIU 9.2 
Promoure el  principi d'igualtat de tracte i oportunitats en les 
polítiques urbanes i d'habitatge 

148,65% 

OBJECTIU 10.1 Donar suport a models innovadors d'habitar, no especulatius 137,50% 
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PROGRAMA 43110.- HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 10.2 
Promoure la innovació en matèria d'habitatge. Habitatge i 
perspectiva de gènere. Investigació. 

150,00% 

OBJECTIU 11.1 Valoració dels expedients que queden per gestionar. 29,70% 

OBJECTIU 11.2 Continuació del pagament del deute que queda per saldar. 120,26% 

OBJECTIU 12.1 
Impuls del fòrum HÀBITAT sobre habitatge i ciutat (hàbitat urbà), 
obert a la ciutadania, sector privat, tercer sector i acadèmia. 

50,00% 

 

Seguidament s'exposen els criteris adoptats en l'obtenció del grau d'execució sobre el 

valor inicial de cadascun dels indicadors pressupostaris corresponents al programa 

pressupostari 431.10 Habitatge i regeneració urbana per a l'exercici 2020, a partir de la 

informació proporcionada per la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, així com 

de les dades facilitades per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha): 

 

 

Objectiu 1.1. Ampliació del parc públic d'habitatges  

 

Indicador 1. Nombre de línies de treball per a ampliar el parc públic d'habitatges 

 

S'han desenvolupat les línies de treball següents: 

 

• Adquisició mitjançant concurs públic. 

• Adquisició directa en els supòsits establits legalment. 

• Exercici del dret de tanteig.  

• Promoció pública d’habitatge protegit.  

 

En conseqüència, el nombre de línies de treball és 4, i per la qual cosa el grau 

d'execució, en la data d’elaboració d’aquest informe, sobre el valor de referència, que és 5, és 

el 80 %. 

 

 

Objectiu 1.2. Impulsar el mercat del lloguer i ampliar l'oferta de lloguer social i assequible 

 

Indicador 1. Nombre d'entitats amb les quals es negocia  

 

S'estan mantenint converses amb 10 entitats financeres i immobiliàries. En 

conseqüència, el grau d'execució sobre el valor de referència, que és d’11, és 90,91 %. 
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Indicador 2. Nombre d'habitatges buits posats en el mercat 

 

La falta d'execució d'aquest indicador es deu al fet que, amb caràcter previ a la posada 

en el mercat d'habitatges buits, s'ha considerat oportú i necessari la realització d'actuacions 

orientades a aquesta finalitat. Entre les quals cal assenyalar l'inici de l'elaboració d'un text 

normatiu de desplegament de la Llei per la funció social de l'habitatge de la Comunitat 

Valenciana que incentive i regule la posada en el mercat d'habitatges buits i la mobilització 

d’aquests. Així mateix, en les bases del concurs per a la compra d'habitatges corresponent 

a l'exercici 2020 s'ha incorporat la possibilitat d'oferir habitatges buits que actualment no 

disposen de totes les condicions d'habitabilitat per a l’ocupació, sempre que aquesta 

circumstància siga esmenada per les persones oferents amb caràcter previ a l'adquisició dels 

immobles per a incorporar-los al parc públic de la Generalitat . 

 

 

Objectiu 1.3. Possibilitar l'accés a l’habitatge als col·lectius amb més dificultats com joves,  

persones majors, dones víctimes de violència masclista, etc. 

 

Indicador 1. Nombre d'adjudicacions  d'habitatges públics a persones de col·lectius  

vulnerables 

 

El nombre d'adjudicacions en 2020 d'habitatges públics a persones de col·lectius 

vulnerables ascendeix a 375 segons les dades de la memòria anual de l’EVha. En conseqüència, 

el grau d'execució sobre el valor de referència, que és de 400, és 93,75 %. 

 

 

Objectiu 2.1. Actualitzar l’inventari d'habitatges públics i patrimonials de la Generalitat i 

entitats relacionades, així com sòls i altres actius 

 

Indicador 1. Nombre de contactes amb altres administracions 

 

El nombre de contactes amb altres administracions del Servei de Gestió Parc Públic 

d’EVHA ha sigut amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per a l'adscripció de 6 immobles 

a l’avinguda de Caputxins, núm. 32, de Castelló de la Plana, enfront dels 20 que estaven 

previstos. 

 

 

Objectiu 2.2. Prevenció enfront d’assalts i regularització d'ocupacions il·legals d'habitatges. 

 

Indicador 1. Actuacions per a previndre assalts o possibles ocupacions 

 

Segons les dades facilitades per l’EVha, el nombre d'actuacions realitzades per l'entitat 

per a impedir l'assalt o la possible ocupació d'habitatges ja adjudicats ascendeix a 598.  
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En conseqüència, el grau d'execució sobre el valor de referència, que és 350, és del 

170,86 %.  

 

 

Objectiu 2.3. Regularització de l'impagament de lloguers del parc públic 

 

 Indicador 1. Nombre de requeriments 

 

El nombre de requeriments efectuats per falta de pagament en contractes 

d'arrendament i compravenda ha sigut de 85. Aquesta xifra s'ha reduït respecte al que estava 

previst, ja que amb motiu de la pandèmia des de març fins a setembre es van suspendre els 

requeriments; atés que els van exonerar del pagament de l'arrendament en aquest període, 

no es disposa de la dada exacta actualitzada a la data d’aquest informe. 

 

Indicador 2. Nombre d'expedients de regularització 

 

S'ha oferit la legalització a 209 ocupants d'habitatges de promoció pública de la 

Generalitat. En conseqüència, el grau d'execució sobre el valor de referència, que és de 100,  

és 209,00 %. 

 

 

Objectiu 3.1. Millorar la conservació i reparació del parc públic d'habitatges i l’entorn urbà 

d’aquests 

 

Indicador 1. Atenció a reclamacions 

 

Les actuacions de reparació de reclamacions (habitatges i elements comuns) ateses 

durant l'exercici 2020 en immobles pertanyents al parc públic de la GV han ascendit a 1.718, 

un 14,53 % per damunt del que estava previst, que n’eren 1.500 (Alacant, 635; Castelló, 119, 

i València, 964). 

 

La inversió d'actuacions de reparació de reclamacions (habitatges i elements comuns) 

encarregades durant l'exercici 2020 en immobles pertanyents al parc públic de la GV s'ha 

elevat a 1.107.794,97 €, IVA exclòs (Alacant, 377.567,42 €; Castelló, 68.702,53 €, i València, 

661.525,02 €). 

 

Indicador 2. Nombre de projectes  

 

S'han superat àmpliament les previsions establides (22 projectes enfront dels 6 estimats), i el 

grau d'execució sobre el valor de referència és d’un 366,67 %. 
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El Pla pluriennal de rehabilitació i ampliació del parc públic d'habitatge 2018-2020 estava en 

2020 en fase avançada d'execució pel que es pot entendre correcte que el ritme d'actuacions 

previstes siga òptim. 

 

Actuacions projectes ARRU i PINNS en execució o projecte durant 2020, amb la 

indicació del nombre d'habitatges  i del pressupost consignat per a l'exercici 2020: 

ARRUS en execució Nre. IVA exclòs IVA inclòs 

037069. Barri del Carme (Alacant) 802 776.880 940.025 

037010. Plaça de les Xiques/Barbacana (Alcoi) 92 113.000 136.730 

037032_030902. Palmerars (Elx) 276 890.000 1.076.900 

120919. Sant Llorenç (Castelló) 161 36.000 43.560 

460917. Sota Vies (Sagunt) 135 347.000 419.870 

460821_460921. La Coma (Paterna) 800 620.000 750.200 

ARRUS en projecte 
 
030001 Miguel Hernández (1a Fase DivAzul 5 i 7) 

 
 

20 

 
 
0 

 
 
0 

Subtotal ARRUS formalitzats Ministeri 2286 2.782.880 3.367.285 

 

PINNS en execució 
 
460955 Alfafar 

 

 
 

96 

 

 
 

600.180 

 

 
 

726.218 

030920 Almoradí 50 272.500 329.725 

030828/030928 Monòver 119 148.000 179.080 

030924/030956 Santa Pola 119 500.000 605.000 

127027 Borriana 139 451.834 546.719 

124279 Vall d’Uixò (Jesús Obrer) 16 92.000 111.320 

120918 Vall d’Uixò (La Moleta II) 57 168.000 203.280 

460823/460923 Alberic 120 187.600 226.996 

460858/460958 Benaguasil 79 270.644 327.479 

460808/460908 Riba-roja de Túria 104 180.000 217.800 

460942 Benifaió 35 96.000 116.160 

460816/460916 Massamagrell 44 76.000 91.960 

460944 Picassent 131 90.000 108.900 

PINNS en projecte    

460911 Alzira (Plaça de la Ribera) 60 0 0 

460911 Sagunt (Baladre II) 135 0 0 

Subtotal PINNS programats 588 3.132.758 3.790.637 
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Objectiu 3.2. Rehabilitar/adequar els habitatges inhabitables del parc públic per a posar-

los  a la disposició de la demanda vulnerable 

 

Indicador 1. Import de les inversions en habitatge públic per a aquest objectiu 

 

S'han reparat 299 habitatges del parc públic de la GV durant l'exercici 2020 perquè 

complisquen condicions d'habitabilitat i siguen novament llogats (Alacant, 115; Castelló, 22, i 

València, 162). 

 

El total de la inversió ha ascendit a 4.615.862,11 €, IVA exclòs (Alacant, 2.259.031,96 

€; Castelló, 216.245,73 €, i València, 2.140.584,42 €). Amb això s'han superat àmpliament les 

estimacions inicials, i s’ha superat el 186 % d'execució. La contractació de serveis de reparació 

per EVHA ha fet augmentar el ritme i, per tant, les previsions inicials. 

 

 

Objectiu 4.1. Sistematitzar el procediment per a exercir el dret de tanteig i retracte de forma  

més eficaç i a major escala 

 

Indicador 1. Nombre de tantejos i retractes exercits 

 

En l'exercici 2020 s'ha exercit el dret de tanteig sobre un total de 235 habitatges. En 

conseqüència, el nombre d'actuacions és 235, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre 

el valor de referència, que és 30, és el 783,33 %. Tenint en compte que en 2019 només 

s'havien adquirit per tanteig 10 habitatges de promoció pública, a través d’EVHA, la previsió 

era prudent, i s’han superat altament les expectatives després de la voluntat de l’aplicació 

també sobre VPP de promoció privada i l'aprovació al juny 2020 del DL 6/2020, de 5 de juny, 

del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets 

de tanteig i retracte (que s’aplica també sobre alguns habitatges lliures).  

 

 
Objectiu 4.2. Millorar les possibilitats d'adquirir habitatges de manera directa 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions  

 

S'ha desenvolupat, com un dels supòsits excepcionals previstos en la normativa 

aplicable, l’expedient d'adquisició directa d'habitatges amb finalitats socials a la comarca del 

Baix Segura per a incrementar el parc públic de la Generalitat en aquest àmbit, amb la finalitat 

de pal·liar els efectes causats pel temporal de pluges torrencials de setembre de 2019. En 

conseqüència, el nombre d'actuacions és 1, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre 

el valor de referència, que és 1, és el 100 %. 
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Objectiu 5.1. Promoure la col·laboració amb ajuntaments i altres departaments de la 

Generalitat, especialment amb la conselleria competent en matèria de polítiques inclusives en 

els processos de regeneració urbana 

 

Indicador 1. Nombre d'intervencions sociocomunitàries en grups de parc públic d'habitatges 

de la Generalitat 

 

La prestació del servei de mediació comunitària i administració en comunitats veïnals 

en habitatges de promoció pública de la Generalitat adscrites a l’EVHA es troba dins dels plans 

dissenyats la fi dels quals és aconseguir la recuperació social del barri, i erradicar els problemes 

sociocomunitaris detectats. Aquest servei s'ha dut a terme en 18 comunitats dels grups que 

es descriuen a continuació, i s’han superat les estimacions inicials que se cenyien a 6 

comunitats, per la qual cosa el grau de compliment és del 300 %: 

 

• Grup de Sota Vies de Sagunt , 9 Comunitats (135 habitatges) 

• Grup de Sant Llorenç de Castelló de la Plana, 7 Comunitats (161 habitatges). 

• Grup Jesús Obrer de la Vall d’Uixó, 2 Comunitats (16 habitatges). 

 

 

Objectiu 5.2. Actuacions de regeneració urbana en els grups de parc públic d'habitatges de la 

Generalitat 

 

Indicador 1. Nombre d'àmbits en els quals s'intervé  

 

S'inclouen tant les àrees de regeneració urbana sobre diferents grups del parc públic 

d'habitatges de la Generalitat, en el marc dels acords bilaterals subscrits amb el Ministeri de 

Foment i diferents ajuntaments (programa ARRU del Pla estatal d'habitatge i rehabilitació 

2013-2016, prorrogat a 2017), com les actuacions de rehabilitació i regeneració urbana 

impulsades amb fons propis de la Generalitat sobre altres grups de parc públic (PINNS).  

 

Totes les actuacions referides estan sent gestionades per l'Entitat Valenciana 

d'Habitatge i Sòl. El nombre d'acords i actuacions és de 22 i el percentatge d'execució sobre 

el valor de referència, que és 5, és el 440,00 %. El Pla pluriennal de rehabilitació i ampliació 

del parc públic d'habitatge 2018-2020 estava en 2020 en fase avançada d'execució, per la qual 

cosa es pot entendre que el ritme d'actuacions previstes siga òptim. 

 

 
Objectiu 6.1. Afavorir l'abast de les ajudes estatals i autonòmiques per a regeneració urbana 

a les comarques i localitats més desfavorides i per a previndre la despoblació 

 

Indicador 1. Nombre de municipis amb sol·licitud presentada 
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S'inclouen les sol·licituds presentades a la convocatòria d'ajudes a actuacions de 

regeneració i renovació urbana de l'exercici 2020, que en són un total de 16, per la qual cosa 

el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és 12, suposa un 133,33 %. 

 

Indicador 2. Nombre de municipis amb ajuda atorgada 

 

Els ajuntaments beneficiats en la convocatòria de 2020 van ser 6: Xixona, Bocairent, 

Picanya, Gandia, Alcoi i Morella; per la qual cosa el percentatge d'execució respecte del valor 

de referència, que era 4, és del 150 %. El nombre d'adjudicataris va créixer en 2020 gràcies 

al canvi en les bases que va permetre l'arribada d'aquestes ajudes a ajuntaments més xicotets, 

que també són els que sol·liciten imports menors.  

 

 

Objectiu 6.2. Afavorir actuacions de regeneració urbana per raons d'emergència 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions  

 

Durant l'exercici s'han estat promovent i impulsant actuacions dirigides a la 

regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar de la ciutat de València. 

S'ha realitzat una actuació de les dues previstes, per la qual cosa el percentatge d'execució 

és del 50 %. 

 

Indicador 2. Nombre de jornades d'informació 

 

A conseqüència de la situació d'alarma sociosanitària derivada de la COVID-19 no ha 

sigut possible fer la jornada informativa programada. 

 

 

Objectiu 7.1. Impuls de l’Agenda Urbana Valenciana en col·laboració amb altres departaments 

de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i de la Generalitat com a full de ruta 

per a la planificació i el disseny de futures intervencions en els municipis valencians 

 

Indicador 1. Nombre de contactes 

 

S'ha participat en 5 reunions, a manera de taller participatiu, amb la Secretaria 

Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, i la Direcció General d'Innovació 

Ecològica en la Construcció per a l’establiment de les bases i directrius que s’han de tindre en 

compte en l'elaboració  de l'Agenda  Urbana. En conseqüència, el nombre d'actuacions és 5, 

per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és 15, s'eleva a 

33,33 %.  
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Indicador 2. Nombre de jornades i trobades 

 

A conseqüència de la situació d'alarma sociosanitària derivada de la COVID-19 només 

ha sigut possible fer 2 de les 4 jornades i trobades programades, que s'han realitzat en format 

de seminari web (webinar), per la qual cosa el percentatge d'execució és el 50 %. 

 

 

Objectiu 8.1. Assegurar una oferta d'habitatge adequat i suficient per a l'ocupació prioritària 

per part de les dones supervivents de violències masclista i de gènere, i dels fills i filles, 

preferentment, a càrrec del parc públic d'habitatge  

 

Indicador 1. Habitatges del parc públic destinats a ocupació prioritària per a dones 

supervivents de violència de gènere 

 

S'han adjudicat 41 habitatges a dones víctimes de violència de gènere en 2020, un 

10,9 % del total d'adjudicacions de 2020. 

 

 

Objectiu 8.2. Garantir l'accés a un habitatge digne a les dones víctimes de la violència masclista 

i a les filles i els fills 

 

Indicador 1. Nombre de dones víctimes de violència de gènere que han accedit a l’habitatge 

públic de la Generalitat Valenciana 

 

Durant l'any  2020 s'han adjudicat 41 habitatges de promoció pública de la 

Generalitat a dones víctimes de violència de gènere, enfront de les 17 que estaven prevists, 

per la qual cosa  el percentatge d'execució és del 241,18 %. 

 

 

Objectiu 9.1. Garantir el dret a la ciutat, com a espai col·lectiu lliure de desigualtats.  

Propiciar un entorn inclusiu i respectuós amb la diversitat 

 

Indicador 1. Municipis amb ajudes gestionades per a regeneració urbana 

 

Ajuntaments beneficiaris d'ajudes durant l'exercici 2020: Elx, Ontinyent, Llíria, 

València, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Xàtiva, Onda, Oliva, Morella, Olocau, Castelló de la 

Plana, Gandia, Burjassot, Xixona, Bocairent i Picanya; la qual cosa suposa un total de 17 

municipis. En conseqüència, el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és 

30, ascendeix a 56,67 %. 

 

Indicador 2. Població de municipis beneficiada per les ajudes gestionades per a la regeneració 

urbana 
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A partir de les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística per a 2020 s'obté 

la població conjunta dels municipis beneficiats per les ajudes gestionades per a la regeneració 

urbana, i aquesta és d'1.592.988 habitants. En conseqüència, el percentatge d'execució sobre 

el valor de referència, que és 1.820.644, ascendeix a 87,50 %. 

 

 

Objectiu 9.2. Promoure el principi d'igualtat de tracte i d ’oportunitats en les polítiques 

urbanes i d'habitatge 

 

Indicador 1. Percentatge de dones que han sol·licitat habitatge públic 

 

El percentatge de dones que han sol·licitat habitatge públic durant 2020 ascendeix a 

un 65 %.  

 

Indicador 2. Percentatge d'homes que han sol·licitat habitatge públic 

 

El percentatge d'homes que han sol·licitat un habitatge públic s'eleva al 35 %.  

 

Indicador 3. Operacions de regeneració urbana amb perspectiva de gènere  

 

El nombre d'operacions de regeneració urbana en les quals s'ha considerat la 

perspectiva de gènere en el plantejament i que, actualment, es troben en execució ascendeix 

a 10, per la qual cosa el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és 4, 

ascendeix a 250,00 %. 

 

 
Objectiu 10.1. Donar suport a models innovadors d'habitar no especulatius 

 

Indicador 1. Nombre de trobades, fòrums i jornades 

 

S'ha participat, juntament amb la Direcció General d'Innovació Ecològica en la 

Construcció, en una sessió del Consell Valencià de Cooperativisme i en el Projecte BASE VIVA, 

liderat per la Conselleria d'Economia per a impulsar i donar suport al foment de l'habitatge des 

del cooperativisme i l'economia social. En conseqüència, el percentatge d'execució sobre el 

valor de referència, que és 1, ascendeix a 200,00 %. 

 

Indicador 2. Nombre de contactes sobre finançament innovador 

 

S'han mantingut reunions amb les entitats Institut Valencià de Finances, Caixa Rural i 

Deutsche Bank amb la finalitat d'impulsar el finançament a cooperatives d'habitatges, així com 

amb Deutsche Bank per a fomentar el finançament d'obres de rehabilitació per a viabilitzar 

actuacions de regeneració i renovació urbana i rural els particulars de les quals necessiten 
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suport econòmic. En conseqüència, el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que 

és 4, ascendeix a 75,00 %.  

 

 

Objectiu 10.2. Promoure la innovació en matèria d'habitatge. Habitatge i perspectiva de 

gènere. Investigació 

 

Indicador 1. Col·laboracions amb universitats i altres entitats 

 

A fi d'impulsar l'aplicació de la perspectiva de gènere en matèria d'habitatge s'han 

realitzat col·laboracions i s'han mantingut contactes amb la Direcció General d'Innovació 

Ecològica en la Construcció, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica, així com amb la Càtedra Habitatge de la Universitat Politècnica de 

València i la Càtedra UNESCO de Gènere que està adscrita a la Universitat Politècnica de 

Madrid. En conseqüència, el percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és 2, 

ascendeix a 150,00 %.  

 

 

Objectiu 11.1. Valoració dels expedients que queden per gestionar  

 

Indicador 1. Nombre d'expedients resolts 

 

El nombre d'expedients resolts en 2020 ascendeix a 297. En conseqüència, el 

percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és 1.000, ascendeix a 29,70 %. 

 

 

Objectiu 11.2. Continuació del pagament del deute que queda per saldar  

 

Indicador 1. Imports gestionats 

 

Les ordres de pagament en 2020 van ser de 9.621.084,11 €, per la qual cosa el 

percentatge d'execució sobre el valor de referència, que és 8.000.000 €, ascendeix a 

120,26 %.  

 

 

Objectiu 12.1. Impuls del fòrum HÀBITAT sobre habitatge i ciutat (hàbitat urbà), obert a la 

ciutadania, al sector privat, sector tercer i a l’acadèmia 

 

Indicador 1. Nombre de trobades, fòrums i jornades 

 

A conseqüència de la situació d'alarma sociosanitària derivada de la COVID-19 no ha 

sigut possible fer totes les trobades previstes, fòrums i jornades plantejats. En tot cas cal 

entendre desenvolupat aquest objectiu en el marc de l'impuls de l'Agenda Urbana Valenciana 
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que, al seu torn, es desenvolupa mitjançant l'objectiu 7.1, així com amb la creació del Consell 

de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible coordinat des de la DG de Coordinació 

Institucional de la Vicepresidència Segona. 

 

 

 

Programa 431.40 Emergència residencial i funció social de l'habitatge 

 

Execució: 564,39 % 

 

PROGRAMA 43140.- EMERGÈNCIA RESIDENCIAL I FUNCIÓ 

SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Consolidar el marc jurídic derivat de l’LFSV per a la total 
aplicació de les mesures dirigides a garantir el dret d'accés 
a l'habitatge. 

0,00% 

OBJECTIU 2.1. Detindre la pèrdua d'habitatge habitual. 215,52% 

OBJECTIU 2.2. 

Facilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius més vulnerables 
i amb menys recursos, com joves, majors famílies 
monoparentals femenines amb xiquets i persones 

dependents. 

257,87% 

OBJECTIU 2.3. 
Garantir l'accés a un habitatge digne a les dones 
supervivents de violència masclista i de genere, i dels seus 
fills i filles. 

387,78% 

OBJECTIU 2.4. 
Desenvolupar mesures que faciliten l'accés  a un habitatge 
en zones rurals desfavorides  col·laborant en les 
actuacions de dinamització de l'entorn rural. 

0,00% 

OBJECTIU 3.1. 
Establir mecanismes per a combatre les causes dels 
desnonaments en l'origen. 

6140,00% 

OBJECTIU 3.2. 
Minimitzar l'impacte de les situacions d'emergència 
residencial en l'àmbit econòmic i social de la unitat 
familiar. 

1032,00% 

OBJECTIU 4.1. 

Definició de protocols unificats i criteris d'actuació de les 

diferents administracions per a optimitzar recursos públics 
en  la detecció anticipada de supòsits d'emergència 
residencial. 

100,00% 

OBJECTIU 5.1. 
Implementar mecanismes de coordinació i cooperació 
entre les administracions públiques afectades per a 

optimitzar recursos públics disponibles. 

895,00% 

OBJECTIU 6.1. 
Establir mesures per al control del preu dels lloguers per a 
evitar els preus abusius regulant el mercat 

50,00% 

OBJECTIU 7.1. 
Ampliació de l'oferta de lloguer assequible impulsant la 
seua promoció. 

1160,00% 

OBJECTIU 7.2. 
Frenar l'impacte que els usos alternatius tenen sobre 
l'oferta de lloguer d'habitatge habitual. 

0,00% 

OBJECTIU 8.1. 
Incentivar la mobilització dels habitatges buits per a 
augmentar l'oferta de lloguer assequible. 

152,00% 

OBJECTIU 8.2. 
Generar mecanismes per a dinamitzar l'habitatge buit de 
les grans forquetes per a destinar-los a finalitats socials. 

100,00% 

OBJECTIU 9.1. 
Actualitzar els circuits de comunicació amb la ciutadania i 
impulsar el debat públic sobre les noves tipologies 
residencials i urbanes en el seu vessant social. 

100,00% 
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PROGRAMA 43140.- EMERGÈNCIA RESIDENCIAL I FUNCIÓ 

SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 10.1. 
Desenvolupar actuacions d'informació i difusió de les 
iniciatives que en matèria d'ajudes i promoció social 
d'habitatge s'adopten per la Generalitat. 

33,33% 

OBJECTIU 11.1. 

Estudiar els canvis en les necessitats residencials de les 
unitats de convivència actuals per a poder donar resposta. 

Creació i innovació en alternatives residencials 
assequibles. 

0,00% 

OBJECTIU 11.2. 
*Adequar les tipologies dels nous habitatges públics a les 
noves unitats de convivència. 

0,00% 

OBJECTIU 12.1. 
Impulsar l’Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana, 
perquè puga ser usat com una eina social i previsora. 

100,00% 

 

 

Com a consideració preliminar, cal indicar que l'emergència de salut pública ocasionada 

per la COVID-19 ha tingut una forta incidència en l’execució normal d'aquest programa 

pressupostari. 

 

D'una banda, es va aprovar el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 

s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la 

COVID-19. Aquesta norma va ordenar la posada en marxa de diversos programes d'ajudes per 

al pagament de les rendes de lloguer mitjançant la incorporació o modificació del Pla estatal 

d'habitatge. Posteriorment, mitjançant l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, s'incorporen, 

substitueixen i modifiquen sengles programes d'ajuda del Pla estatal d'habitatge, en 

compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, abans 

esmentat. 

 

A conseqüència d'aquestes normes, es va aprovar el Decret 52/2020, de 24 d'abril, del 

Consell, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir 

a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual 

(DOGV núm. 8803, de 04.05.2020). Posteriorment, es va aprovar el Decret 204/2020, d'11 

de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa 

d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge 

(DOGV núm. 8975, de 15.12.2020), però el termini de presentació de sol·licituds va començar 

en 2021. 

 

També es va aprovar el Decret 60/2020, de 15 de maig, del Consell, d'aprovació de 

bases reguladores i concessió directa d'ajudes en matèria d'habitatge per a pal·liar situacions 

d'especial vulnerabilitat per la COVID-19 (DOGV núm. 8819, de 25.05.2020). Aquest decret 

té per objecte establir un règim d'ajudes, per concessió directa de caràcter excepcional i 

singularitzat, a les entitats locals que figuren en l’annex (un total de 169 entitats locals), amb 

la finalitat que faciliten una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència 

de gènere, a les persones que hagen patit desnonament de l’habitatge habitual, a les persones 



147 

 

sense llar i a altres persones especialment vulnerables afectades directament o indirectament 

per la COVID-19, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

Per a donar cobertura a les obligacions econòmiques de tots dos decrets es van 

tramitar els expedients de modificació pressupostària corresponents. 

 

La gestió d'aquestes ajudes ha suposat un treball extra, addicional al que s’havia 

previst per a les ajudes ordinàries en matèria de lloguer, d'acord amb l'Ordre 5/2018, de 25 

de juny, de la llavors Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per 

la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i 

Programa d'ajudes al lloguer per a joves (DOGV núm. 8327, de 28.06.2018), i la Resolució de 

20 de febrer de 2020, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de 

l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen, per a 

l'exercici 2020, les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes 

al lloguer per a joves (DOGV núm. 8748, de 25.02.2020 i correcció d'errors en DOGV núm. 

8753, de 03.03.2020). 

 

Tant les ajudes regulades en el Decret 52/2020, com les previstes en la Resolució de 

20 de febrer de 2020, abans esmentada, són ajudes de concurrència competitiva, que 

requereixen tant la comprovació de l'acreditació de les condicions per a ser beneficiaris com 

una priorització en la concessió de les ajudes, en funció, entre altres circumstàncies, del grau 

de vulnerabilitat econòmica de les persones beneficiàries fins a l'esgotament de l'import global 

màxim de les línies pressupostàries habilitades a aquest efecte. 

 

Les ajudes convocades pel Decret 52/2020 van ser resoltes mitjançant la Resolució de 

20 de novembre de 2020, de la directora general d'Emergència Residencial, Funció Social de 

l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana (DOGV núm. 8962, de 27.11.2020). 

 

Respecte a les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 20 de febrer de 2020 cal 

indicar que, mitjançant resolucions de 21 de desembre de 2020 (publicada en el DOGV núm. 

8983, de 24.12.2020) i de 29 de desembre de 2020 (publicada en el DOGV núm. 8987, de 

31.12.2020) es va ampliar la dotació pressupostària per imports d'1.000.000,00 euros i de 

6.182.864,42 euros, respectivament. 

 

Mitjançant ambdues resolucions de 29 de desembre de 2020, de la Direcció General 

d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge, i Observatori de l'Hàbitat i Segregació 

Urbana, es van concedir les ajudes convocades mitjançant la resolució de 20 de febrer de 

2020, i es van publicar ambdues en el DOGV núm. 8987, de 31.12.2020. Així mateix, a 

conseqüència de la segona ampliació de la dotació pressupostària indicada, posteriorment la 

Direcció General esmentada va dictar les resolucions de 30 de desembre de 2020, 

complementàries de les resolucions de 29 de desembre de 2020, publicades en el DOGV núm. 

8989, de 05.01.2021. 
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Les circumstàncies anteriors, unides a l'elevat nombre de sol·licituds d'ajudes 

presentades enguany (un total de 18.678 sol·licituds d'ajudes al lloguer COVID-19 i un total 

de 29.453 sol·licituds de lloguer general i jove) van augmentar la càrrega de treball d'aquest 

centre directiu en les dates de tancament pressupostari. 

 

D'altra banda, en relació amb un dels indicadors de l'objectiu 2.4 (nombre d'ajudes 

concedides a persones joves per a adquisició d'habitatge), la nova situació derivada per la 

COVID-19 va suposar un canvi d'orientació, que va passar per a centrar les prioritats de 2020 

en les ajudes al lloguer (capítol 4) en lloc d'ajudes per a l'adquisició (capítol 7), mitjançant la 

Resolució de 17 de novembre de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que va 

autoritzar una transferència de crèdit derivada de la minoració de crèdit en l'aplicació 

pressupostària 14.02.02.431.40.7 per un import d'1.000.000 euros. Per aquest motiu, 

l'execució en aquest objectiu ha sigut nul·la. 

 

Finalment, en relació amb els desnonaments, ha de tindre's en compte també la 

incidència de diverses modificacions normatives, especialment aquelles relatives als terminis, 

disposades en el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades 

mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública (modificat pel Reial 

decret llei 30/2020, de 29 de setembre); en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impagament econòmic i social de la COVID-

19, i la normativa posterior aplicable, i en el Reial decret llei 11/2020, abans esmentat. També 

cal indicar que, la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge, i 

Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana fa un seguiment del còmput d'actuacions sobre 

desnonaments des del mes de setembre de 2020. 

 

A continuació, es recull la valoració dels diferents indicadors del pressupost 2020, en 

coherència amb les dades de l'informe d'avaluació de l'anualitat 2020 (a l'efecte del que 

estableix l'article 76 del Pla estatal de l'habitatge 2018-2021): 

 

 

Objectiu 1.1: Consolidar el marc jurídic derivat de la LFSV per a la total aplicació de les mesures 

dirigides a garantir el dret d'accés a l'habitatge  

 

Indicador 1. Nombre de disposicions reglamentàries aprovades. Nivell d'execució: 0 

 

 

Objectiu 2.1: Detindre la pèrdua d'habitatge habitual 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions realitzades per a facilitar una solució residencial  

 

Nivell d'execució: 21.552 (resultat de la suma dels programes 2, 3, 8 i 10 del Pla 

estatal d'habitatge 2018-2021) 
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Objectiu 2.2: Facilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius més vulnerables i amb menys 

recursos, com joves, majors, famílies monoparentals femenines amb xiquets i persones 

dependents 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes al lloguer concedides a dones. Nivell d'execució: 7.079. 

Indicador 2. Nombre d'ajudes al lloguer concedides a homes. Nivell d'execució: 14.473. 

Indicador 3. Nombre d'ajudes al lloguer concedides a dones joves. Nivell d'execució: 1.857. 

Indicador 4. Nombre d'ajudes al lloguer concedides a homes joves. Nivell d'execució: 4.865. 

Indicador 5. Dones que han sol·licitat ajudes per a pagar el lloguer de l'habitatge. Nivell 

d'execució: 12.065. 

Indicador 6. Homes que han sol·licitat ajudes per a pagar el lloguer de l'habitatge. Nivell 

d'execució: 38.235. 

 

 

Objectiu 2.3: Garantir l'accés a un habitatge digne a les dones supervivents de violència 

masclista i de gènere, i dels seus fills i filles.  

 

Indicador 1. Nombre de dones víctimes que han accedit a ajudes de lloguer. Nivell d'execució: 

562 (unitats de convivència amb persones afectades per violència de gènere). 

Indicador 2. Nombre de dones víctimes adjudicatàries d'habitatge públic. Nivell d'execució: 

100. 

 

 

Objectiu 2.4: Desenvolupar mesures que faciliten l'accés a un habitatge en zones rurals 

desfavorides, i col·laborar en les actuacions de dinamització de l'entorn rural 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes concedides a persones residents en ambients rurals. Nivell 

d'execució: 0. 

Indicador 2. Nombre d'ajudes concedides a persones joves per a adquisició d'habitatge. Nivell 

d'execució: 0. 

 

 

Objectiu 3.1: Establir mecanismes per a combatre les causes dels desnonaments en l'origen 

 

Indicador 1. Disminució del nombre de desnonaments. Nivell d'execució: 307. 

 

 

Objectiu 3.2: Minimitzar l'impacte de les situacions d'emergència residencial en l'àmbit 

econòmic i social de la unitat familiar 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes de concessió directa al lloguer. Nivell d'execució: 3 096. 
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Objectiu 4.1: Definició de protocols unificats i criteris d'actuació de les diferents 

administracions per a optimitzar recursos públics en la detecció anticipada de supòsits 

d'emergència residencial 

 

Indicador 1. Redacció de protocols d'intermediació. Nivell d'execució: 1. 

 

 

Objectiu 5.1: Implementar mecanismes de coordinació i cooperació entre les administracions 

públiques afectades per a optimitzar recursos públics disponibles 

 

Indicador 1. Nombre de models de gestió. Nivell d'execució: 3. 

Indicador 2. Nombre d'ajudes concedides a ajuntaments i altres entitats. Nivell d'execució: 

169. 

 

 

Objectiu 6.1: Establir mesures per al control del preu dels lloguers per a evitar els preus 

abusius i regular el mercat 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions. Nivell d'execució: 1. 

 

 

Objectiu 7.1: Ampliació de l'oferta de lloguer assequible impulsant-ne la promoció 

 

Indicador 1. Nombre d'habitatges disponibles per al lloguer assequible. Nivell d'execució: 290 

(EVHA). 

 

 

Objectiu 8.1: Incentivar la mobilització dels habitatges buits per a augmentar l'oferta de lloguer 

assequible  

 

Indicador 1. Nombre d'habitatges disponibles per cessió de persones o entitats privades. Nivell 

d'execució: 304 (EVHA). 

 

 

Objectiu 8.2: Generar mecanismes per a dinamitzar els habitatges buits de grans posseïdors 

per a destinar-los a finalitats socials 

 

Indicador 1. Impulsar la posada en marxa de Registre d'Oferta. Nivell d'execució: 1. 
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Objectiu 9.1: Actualitzar els circuits de comunicació amb la ciutadania i impulsar el debat públic 

sobre les noves tipologies residencials i urbanes en el seu vessant social 

 

Indicador 1. Nombre de procediments de participació ciutadana implantats. Nivell d'execució: 

1. 

 

 

Objectiu 10.1: Desenvolupament d'actuacions d'informació i difusió de les iniciatives que en 

matèria d'ajudes i promoció social d'habitatge adopte la Generalitat 

 

Indicador 1. Nombre de trobades, fòrums i jornades. Nivell d'execució: 1. 

 

 

Objectiu 11.1: Estudiar els canvis en les necessitats residencials de les unitats de convivència 

actuals per a poder donar resposta. Creació i innovació en alternatives residencials assequibles 

 

Indicador 1. Nombre d'estudis realitzats. Nivell d'execució: 0. 

 

 

Objectiu 11.2: Adequar les tipologies dels nous habitatges públics a les noves unitats de 

convivència  

 

Indicador 1. Nombre d'estudis realitzats. Nivell d'execució: 0. 

Indicador 2. Nombre de disposicions reglamentàries aprovades. Nivell d'execució: 0. 

 

 

Objectiu 12.1: Impulsar l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana perquè puga ser emprat 

com una eina social i de previsió 

 

Indicador 1. Nombre d'estudis realitzats. Nivell d'execució: 2. 

Indicador 2. Nombre de jornades. Nivell d'execució: 1. 

Indicador 3. Nombre de publicacions. Nivell d'execució: 2. 
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Programa 431.50 Qualitat i rehabilitació 

 

Execució: 272,82 %  

 

PROGRAMA 43150.- QUALITAT I REHABILITACIÓ  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar el coneixement de l'estat dels edificis per mitjà de 
les inspeccions tècniques 

96,67% 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de la 
sostenibilitat i la conservació en els edificis d'habitatges 

165,25% 

OBJECTIU 1.3 

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 

261,00% 

OBJECTIU 1.4 
Millorar les condicions de qualitat dels habitatges del parc 
edificat privat 

211,38% 

OBJECTIU 2.1 
Millorar els instruments i serveis de gestió pública destinats 
a la rehabilitació 

100,00% 

OBJECTIU 2.2 Formar i informar en matèria de gestió de la rehabilitació 1000,00% 

OBJECTIU 3.1 
Enfocar l'atenció en la prestació del servei de rehabilitació 
d'habitatges cap a la ciutadania 

60,00% 

OBJECTIU 3.2 
Millorar la comunicació de les polítiques d'habitatge en 
matèria de rehabilitació cap a la ciutadania i als municipis 

100,00% 

OBJECTIU 4.1 
Impulsar un model social de la rehabilitació i la construcció 

sostenible 
933,33% 

OBJECTIU 5.1 
Impulsar i coordinar criteris d'atenció a la diversitat i la 
inclusió en el disseny d'habitatges 

0,00% 

OBJECTIU 5.2 
Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en 
la normativa de qualitat i disseny dels edificis d'habitatges 

0,00% 

OBJECTIU 6.1 
Fomentar estratègies de disseny que milloren la 
sostenibilitat i eficiència energètica dels edificis 

12,50% 

OBJECTIU 6.2 
Transitar cap a un model de qualitat dels habitatges que 
fomenten la sostenibilitat i l'eficiència energètica 

75,00% 

OBJECTIU 7.1 
Impulsar i coordinar criteris d'atenció a la diversitat en el 

disseny d'actuacions en l'espai urbà 
0,00% 

OBJECTIU 7.2 
Millorar les àrees degradades dels municipis amb actuacions 
urbanes per a promoure espais públics de qualitat, inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles 

1250,00% 

OBJECTIU 7.3 
Millorar la coordinació interadministrativa i oferir als 
Ajuntaments eines per a intervindre amb un model de 
renovació urbana sostenible 

100,00% 

 

L'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 ha tingut una forta incidència en 

la gestió del programa 431.50 i, en conseqüència, en alguns dels objectius que s’havien establit 

per a l'any 2020. Això ha suposat un esforç afegit d'organització, tramitació i disponibilitat de 

recursos humans, que se suma al que s’havia previst per a les gestions ordinàries. 
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A continuació , es valoren els diferents indicadors del pressupost 2020, en coherència 

amb les dades de l'informe d'avaluació de l'anualitat 2020. Es comenten només els casos en 

els quals es requereix algun tipus d'aclariment. 

 

 

Objectiu 1.1 Impulsar el coneixement de l'estat dels edificis per mitjà de les inspeccions 

tècniques  

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes gestionades d’IEE. Nivell d'execució: 1.450. 

 

 

Objectiu 1.2: Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de la sostenibilitat i la 

conservació en els edificis d'habitatges 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes gestionades per a la millora de la conservació. Nivell d'execució: 

2.610. 

 

Indicador 2. Nombre d'ajudes gestionades per a la millora de la sostenibilitat i l'eficiència 

energètica. Nivell d'execució: 139. 

 

A pesar de l’augment considerable de les ajudes gestionades en matèria de 

rehabilitació energètica no s'ha aconseguit assolir l'objectiu fixat. Això cal atribuir-ho a dues 

raons. En primer lloc, la paralització del sector motivada per l'emergència sanitària i, en segon 

lloc, pel transvasament de sol·licituds potencials d'aquestes ajudes a les corresponents a 

conservació (que han augmentat un 150 %). 

 

 

Objectiu 1.3: 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 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes gestionades per a la millora de l'accessibilitat. Nivell 

d'execució: 2.610. 

 

 

Objectiu 1.4: Millorar les condicions de qualitat dels habitatges del parc edificat privat 

  

Indicador 1. Nombre d'ajudes gestionades per a la rehabilitació de l'interior dels habitatges 

a dones. Nivell d'execució: 846. 

 

Indicador 2. Nombre d'ajudes gestionades per a la rehabilitació de l'interior dels habitatges 

a homes. Nivell d'execució: 845. 
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Objectiu 2.1: Millorar els instruments i serveis de gestió pública destinats a la rehabilitació 

 

Indicador 1. Nombre d'acords. Nivell d'execució: 1. 

 

S'han iniciat els procediments necessaris per a l'elaboració d'una nova aplicació 

informàtica per a la millora de la gestió.  

 

 

Objectiu 2.2: Formar i informar en matèria de gestió de la rehabilitació 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions. Nivell d'execució: 10. 

 

És el resultat de jornades, de participació en sessions informatives amb els diferents 

agents: Col·legi d'Administradors de Finques, FEVEC, Unió de Consumidors, Col·legi 

d'Aparelladors, etc. 

 

 

Objectiu 3.1: Enfocar l'atenció en la prestació del servei de rehabilitació d'habitatges cap a 

la ciutadania  

 

Indicador 1. Nombre d'acords amb ajuntaments. Nivell d'execució: 3. 

 

S'han signat un total de 3 convenis d'encàrrec de gestió amb entitats locals en matèria 

de gestió i foment de la rehabilitació i se’n van quedar altres 5 en el tram últim de tramitació. 

 

 

Objectiu 3.2: Millorar la comunicació de les polítiques d'habitatge en matèria de rehabilitació 

cap a la ciutadania i als municipis 

 

Indicador 1. Nombre de campanyes d'informació ciutadana. Nivell d'execució: 1. 

 

Correspon a la campanya Ajudes 2020 per a reforma i rehabilitació des de març fins a 

agost amb el suport de l'empresa Semevé. 

 

 

Objectiu 4.1: Impulsar un model social de la rehabilitació i la construcció sostenible 

 

Indicador 1. Nombre de plans. Nivell d'execució: 1. 

Indicador 2. Nombre d'estratègies. Nivell d'execució: 1. 

Indicador 3. Nombre d'accions. Nivell d'execució: 26. 
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L’octubre 2020 es va publicar l'última versió del Pla Hàbitat 20-30, en el qual es 

recullen les línies estratègiques i actuacions de la Vicepresidència Segona i Conselleria 

d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. El tercer dels reptes estableix la necessitat de fomentar 

un hàbitat equitatiu que implica la rehabilitació de 150.000 habitatges i l’entorn. Això s'articula 

a través d'un pla de reforma, rehabilitació i actuacions urbanes que inclou un total de 26 

actuacions. 

 

 

Objectiu 5.1: Impulsar i coordinar criteris d'atenció a la diversitat i la inclusió en el disseny 

d'habitatges 

 

Indicador 1. Nombre de tallers de formació, cerca i divulgació. Nivell d'execució: 0. 

 

L'actuació que anava a centrar aquest objectiu és la redacció d'una nova normativa 

d'habitabilitat en la Comunitat Valenciana que no va poder arrancar en 2020 per causa de 

l'emergència sanitària. 

 

 

Objectiu 5.2: Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la normativa de 

qualitat i disseny dels edificis d'habitatges 

 

Indicador 1. Nombre d'estudis. Nivell d'execució: 0. 

Indicador 2. Nombre de taules de diàleg i informes. Nivell d'execució: 0. 

 

L'actuació que havia centrar aquest objectiu és la redacció d'una nova normativa 

d'habitabilitat en la Comunitat Valenciana que no va poder arrancar en 2020 per causa de 

l'emergència sanitària. 

 

 

Objectiu 6.1: Fomentar estratègies de disseny que milloren la sostenibilitat i eficiència 

energètica dels edificis 

 

Indicador 1. Nombre d'estudis. Nivell d'execució: 0. 

Indicador 2. Nombre d'accions. Nivell d'execució: 1. 

 

Correspon a la revisió dels criteris de baremació i adjudicació de les ajudes Renhata 

per a incloure la sostenibilitat i l'eficiència energètica. 
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Objectiu 6.2: Transitar cap a un model de qualitat dels habitatges que fomente la 

sostenibilitat i eficiència energètica 

 

Indicador 1. Nombre de campanyes d'informació a la ciutadania. Nivell d'execució: 1. 

 

Indicador 2. Nombre de campanyes d'informació i formació a professionals del sector. Nivell 

d'execució: 1. 

 

Correspon a la campanya Ajudes 2020 per a reforma i rehabilitació des de març fins a 

agost amb el suport de l'empresa Semevé. 

 

 

Objectiu 7.1: Impulsar i coordinar criteris d'atenció a la diversitat en el disseny d'actuacions 

en l'espai urbà 

 

Indicador 1. Nombre d'estudis que milloren el coneixement de l'espai urbà amb perspectiva de 

gènere. Nivell d'execució: 0. 

 

 

Objectiu 7.2: Millorar els àrees degradades dels municipis amb actuacions urbanes per a 

promoure espais públics de qualitat, inclusius, segurs, resilients i sostenibles 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions. Nivell d'execució: 70. 

 

Indicador 2. Nombre d'actuacions que incorporen la perspectiva de gènere. Nivell d'execució: 

30. 

 

Correspon a la selecció de 70 actuacions urbanes recollides en els pressupostos 2021 

per a desenvolupar-les. 

 

 

Objectiu 7.3: Millorar la coordinació interadministrativa i oferir als ajuntaments eines per a 

intervindre amb un model de renovació urbana sostenible  

 

Indicador 1. Nombre d'estratègies. Nivell d'execució: 1. 

 

Correspon a la implantació d'un nou model de governança en matèria de política 

d'habitatge per mitjà de la xarxa d'oficines XALOC. 
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Programa 431.60 Innovació ecològica en la construcció 

 

Execució: 137,50 %  

 

PROGRAMA 43160.- INNOVACIÓ ECOLÒGICA EN LA 

CONSTRUCCIÓ 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Contribuir a la descarbonització del procés edificatori. 100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Impulsar la sostenibilitat com a eix fonamental per a la recuperació 
del benestar de la societat en l'entorn construït. 

200,00% 

OBJECTIU 3.1. 
Promoure la funció exemplaritzant de l'administració pública en 
matèria de sostenibilitat. 

300,00% 

OBJECTIU 4.1. 
Promoure l'adaptació del parc construït i els  espais públics a 
criteris de sostenibilitat, inclusivitat i igualtat necessària per a  fer 
front al canvi climàtic 

150,00% 

OBJECTIU 5.1 
Donar suport a la lluita contra la despoblació rural des de la 
rehabilitació sostenible de l'arquitectura. 

100,00% 

OBJECTIU 6.1 
Promoure la formació professional específica en matèria de 
sostenibilitat que requereix la transformació del sector. 

150,00% 

OBJECTIU 7.1. Promoure l'ampliació del parc d'habitatge sostenible. 0,00% 

OBJECTIU 8.1. Valorar l'impacte de la inversió en sostenibilitat. 100,00% 

 

A continuació, s'exposen els criteris adoptats en l'obtenció del grau d'execució sobre 

el valor inicial de cadascun dels  indicadors pressupostaris corresponents al programa 

pressupostari 431.60 Innovació ecològica en la construcció durant l'exercici 2020 gestionada 

per la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció:  

 

 

Objectiu 1.1. Contribuir a la descarbonització del procés edificatori  

 

Indicador 1. Nombre d'accions per a disminuir el percentatge d'emissió de CO₂. Nivell 

d'execució: 5. 

 

• Pla IRTA. Foment de pràctiques innovadores mitjançant projectes pilot. 

S1719000 

 

El context d'emergència climàtica declarat pel Consell el passat 2020 i l'escenari marcat 

la irrupció del COVID-19 i la consegüent crisi multiescalar que ha implicat, ha sigut el detonant 

perquè, la Direcció General impulsara el mes de juny una modificació pressupostària aprovada 

per Acord del Consell d’11 de setembre i publicada en el DOCV el 16 del mateix mes per a 

poder incrementar la dotació relativa a la posada en marxa del Pla IRTA -línia S1719000, 
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Foment pràctiques innovadores mitjançant projectes pilot- una línia de subvencions de nova 

creació que contribueix determinantment a fomentar una reconstrucció verda i respectuosa 

amb el medi ambient i la ciutadania, que evidencia les possibilitats que la innovació aplicada 

ofereix en aquest àmbit com a catalitzador d'una transició ecològica de l'entorn construït 

imprescindible i impostergable, així com per a fomentar la resiliència del nostre hàbitat enfront 

d'adversitats.  

 

L'ordre de bases relativa a aquest pla, Ordre 6/2020, de 24 de setembre, va ser 

publicada en el DOGV el 29 de setembre i la resolució de la convocatòria d'aquestes ajudes va 

ser publicada en el DOGV el 20 d'octubre. Finalment es va publicar la resolució de concessió 

d'ajudes el 30 de desembre de 2020, i es va complir l'objectiu de resoldre la convocatòria del 

Pla IRTA del 2020 durant el mateix exercici pressupostari. 

 

Aquesta línia de subvencions està orientada per a fomentar l'impuls del 

desenvolupament de materials i noves tecnologies, el foment de la transferència tecnològica 

de solucions innovadores verdes i la promoció de l'economia verda i circular, i concedeix ajudes 

a persones o entitats de l'àmbit de l'arquitectura amb les mateixes inquietuds. Aquestes 

subvencions tenen 2 línies d'actuació o accions, a projectes i obres. 

 

• I+D per al foment de la qualitat de l'edificació i l'espai urbà. S6261000 

 

Conveni signat amb l’IVIE, el pagament del qual es produeix contra una certificació 

final aportada el mes de desembre de 2020. 

 

Per a aconseguir aquest objectiu s'han realitzat diverses accions com: la col·laboració 

en la redacció de la Guia Verda o l'estudi per a l'eliminació de barreres normatives per a la 

implantació d'energies renovables a la ciutat de València. 

 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de projectes pilot. AT000M12 

 

La Direcció General està treballant en l'execució de 3 projectes pilot que es troben en 

fase de licitació mitjançant concurs de projectes d'arquitectura: redacció del Projecte i direcció 

facultativa d'obra d'edifici pilot d'habitatges de València, redacció del Projecte de rehabilitació 

amb ampliació i direcció facultativa d'obra d'un edifici pilot d'habitatge públic sostenible de 

Castelló, i la redacció del Projecte i direcció facultativa d'obra d'edifici pilot d'Alcoi.  

 

Per tant, a data de 31/12/2020 s'han executat els estudis previs relatius a aquests 

concursos de projectes.  
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Objectiu 2.1. Impulsar la sostenibilitat com a eix fonamental per a la recuperació del benestar 

de la societat en l'entorn construït 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions per a augmentar la qualitat de vida de la societat. Nivell 

d'execució 6. 

 

• Pla IRTA. Foment de pràctiques innovadores mitjançant projectes pilot. 

S1719000 

 

Aquesta línia de subvencions naix amb aquest clar objectiu, l'impuls de la sostenibilitat 

amb el foment d’accions en l'arquitectura a través de projectes i/o obres per a recuperar el 

benestar de la societat en l'entorn construït, impulsar la investigació i detectar tendències 

innovadores, i així promoure les bones pràctiques. En la convocatòria de 2020 s'han concedit 

49 subvencions, a través de dos programes, projectes i obres, (1 acció).  

 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de Projectes pilot. AT000M12 

 

Com ja s'ha esmentat en l'objectiu 1.1, la Direcció General està treballant en l'execució 

de 3 projectes pilot que es troben en fase de licitació mitjançant concurs de projectes 

d'arquitectura, per la qual cosa incloem dins de les accions dutes a terme en la cerca d’aquest 

objectiu, la iniciativa dels projectes pilot innovadors d'habitatge públic, 3 accions. 

 

• Càtedra d'Arquitectura Sostenible. S1716000 

 

Mitjançant el qual s'han realitzat accions de formació, investigació i difusió en matèria 

d'innovació i arquitectura sostenible en la cerca del benestar de la ciutadania en els espais que 

habita. (1 acció) 

 

• I+D per al foment de la qualitat de l'edificació i l'espai urbà. S6261000 

 

Subvenció a l'IVE mitjançant el qual es desenvolupen accions d'investigació per a 

l'impuls de la qualitat de vida de les persones a través del foment de la qualitat de l'edificació 

i l'espai urbà (1 acció). 

 

 

Objectiu 3.1. Promoure la funció exemplaritzant de l'administració pública en matèria de 

sostenibilitat 

 

Indicador 1. Nombre d'edificacions planificades amb criteris bioclimàtics. Nivell d'execució: 3. 

 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de projectes pilot. AT000M12 
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 En aquest objectiu i indicadors estarien recollits els 3 projectes pilot d'habitatge públic 

que es troben en fase de licitació mitjançant concurs de projectes d'arquitectura, amb el suport 

a la promoció de criteris de sostenibilitat i la incentivació del desenvolupament de projectes 

pilot com a demostradors. 

- El concurs amb jurat per a la redacció del Projecte i direcció facultativa d'obra 

d’un edifici pilot d'habitatges situat al carrer de Joaquín Ballester, 17 de València, ja 

adjudicat. 

- El concurs amb jurat per a la redacció del Projecte de rehabilitació amb 

ampliació i direcció facultativa d'obra d'un edifici pilot d'habitatge públic sostenible 

situat a l’avinguda de Caputxins, 32 de Castelló, en procés de licitació. 

- El concurs amb jurat per a la redacció del Projecte i direcció facultativa d'obra 

d’edificis pilot d'habitatges situats al carrer de l’Ambaixador Irles, 32, i al carrer Sant 

Jaume, 14 d'Alcoi, en procés de licitació. 

 Per tant, a data de 31/12/2020 s'han executat els estudis previs relatius a aquests 

concursos de projectes i planificat aquests.  

 

 

Objectiu 4.1. Promoure l'adaptació del parc construït i els espais públics a criteris de 

sostenibilitat, inclusivitat i igualtat necessària per a fer front al canvi climàtic 

 

Indicador 1. Nombre de projectes pilot posats en marxa. Nivell d'execució: 3. 

 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de projectes pilot. AT000M12 

 

 En aquest objectiu i indicadors estarien recollits els 3 concursos de projectes pilot 

d'habitatge públic esmentats en l'apartat anterior, ja que recullen en els criteris de valoració 

aspectes com ara: criteris de sostenibilitat, inclusivitat i igualtat necessària per a fer front al 

canvi climàtic. 

 

Indicador 2. Nombre d'edificacions construïdes amb criteris bioclimàtics. Nivell d'execució: 0. 

 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de projectes pilot. AT000M12 

 

 Aquest objectiu i indicador es complirà quan s'executen les obres dels 3 projectes pilot 

d'habitatge públic esmentats en l'indicador 1 d’aquest objectiu, per la qual cosa aquest 

indicador no s'ha complit. 
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Objectiu 5.1. Donar suport a la lluita contra la despoblació rural des de la rehabilitació 

sostenible de l'arquitectura 

 

Indicador 1. Nombre de programes posats en marxa. Nivell d'execució: 1. 

 

• Redacció d'un pla d'acció per a la lluita contra la despoblació del món rural amb 

el foment de la rehabilitació. AT000M13 

 

Durant el 2020 s'ha contractat la redacció d'un estudi “Metodologia i conceptualització 

de la plataforma virtual d'innovació per a la reactivació del parc arquitectònic en els municipis 

d'en risc de despoblament”, que ha permés recaptar, sistematitzar i actualitzar tota la 

informació fonamental necessària sobre els recursos existents en els municipis de les zones 

rurals que conformen el territori AVANT, per a motivar l'establiment de nous pobladors. 

 

 

Objectiu 6.1. Promoure la formació professional específica en matèria de sostenibilitat que 

requereix la transformació del sector 

 

Indicador 1. Nombre d'activitats formatives posades en marxa. Nivell d'execució: 4. 

 

• I+D per al foment de la qualitat de l'edificació i l'espai urbà. S6261000 

 

Subvenció a l'IVE a través de la qual es desenvolupen accions de formació, investigació 

i difusió en matèria d'innovació i arquitectura sostenible necessàries per a la transformació del 

sector. 

 

Indicador 2. Percentatge de dones que participen en les activitats formatives, sobre el total de 

participants. Nivell d'execució: 50 %. 

 

Aquestes activitats formatives i de difusió han comptat amb un percentatge de dones 

participants sobre el total de participants del 50 %, i s’ha complit, així, l'indicador establit.  

 

 

Objectiu 7.1. Promoure l'ampliació del parc d'habitatge sostenible 

 

Indicador 1. Nombre de projectes pilot construïts i replicats. Nivell d'execució: 0. 

 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de Projectes pilot. AT000M12 

 

 Aquest objectiu i indicador es complirà quan s'executen les obres dels 3 projectes pilot 

d'habitatge públic esmentats en l'objectiu 4.1., per la qual cosa aquest indicador no s'ha 

complit. 
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Objectiu 8.1. Posar en valor l'impacte de la inversió en sostenibilitat 

 

Indicador 1. Nombre d'actes/esdeveniments/ en els quals es participa. Nivell d'execució: 5. 

 

 La Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció ha organitzat i participat 

en diferents actes i esdeveniments de promoció i impuls de la inversió en sostenibilitat, a 

través d'iniciatives com ara:  

 

• Investigació en matèria d'innovació en l'arquitectura i foment de la 

transferència tecnològica. DI000004 

 

 Des de gener de 2020 s'ha treballat en col·laboració amb l'Agència Valenciana de la 

Innovació en un procés de compra pública innovadora, relatiu a la millora de les condicions del 

parc edificat i que, especialment després de la crisi de la COVID 19, s'ha mostrat especialment 

vulnerable i mancat de resiliència. En aquest sentit, el 17 de juliol de 2020 es va publicar en 

el DOGV la Resolució de 23 de juny de 2020, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'acorda donar publicitat a la consulta preliminar de 

mercat relativa a habitatge resilient, també publicada en la plataforma de contractació del 

sector públic. A aquesta consulta el teixit empresarial i innovador va presentar més de 60 

propostes. Durant el 2020 s'ha realitzat l'avaluació prèvia i la selecció de propostes per a 

durant el 2021 licitar-les. 

            

• I+D per al foment de la qualitat de l'edificació i l'espai urbà. S6261000 

• Càtedra d'Arquitectura Sostenible. S1716000 

• Càtedra d'Innovació en Habitatge. S1717000 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de projectes pilot. AT000M12 
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CONCLUSIONS 

 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica mostra que es van aconseguir els seus objectius, en relació amb el 

que estava previst, en un 252,84 %, de mitjana, pel fet que en tots els programes 

pressupostaris s'ha registrat una execució per damunt del 100 %, segons es reflecteix en el 

gràfic 2. 

 

No obstant això, tres d'aquests programes, és a dir, el 60 %, estarien per davall 

d'aquesta execució mitjana, mentre que els dos restants l'han superada. 

 

 
Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius 

 

 

 

Quant a l'anàlisi per centres gestors, el balanç de l'execució reflecteix una situació 

equivalent a l'analitzada per als programes pressupostaris, pel fet que a cadascun dels cinc 

centres gestors li competeix la gestió d'un d'aquests programes. En conseqüència, tots els 

centres gestors han registrat un grau d'execució per damunt del 100 %.  

 

0,00%0,00%

100,00%

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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Els gestors amb una execució més pròxima a aquest 100 % són la Sotssecretaria 

(127,46 %), seguida de prop per la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció 

(137,50 %) i a major distància per la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana 

(162,04 %), i els dos centres gestors que han aconseguit graus d'execució allunyats d'aquest 

100 % i per damunt de la mitjana registrada per la Conselleria són la Direcció General de 

Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica (272,82 %), i la Direcció General d'Emergència 

Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana 

(564,39 %), segons pot veure's en el gràfic 3. 

 
 
 
 
 
Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME D’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL 

ECONÒMIC. EXERCICI 2020 

 

 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d'Hisenda i 

Model Econòmic, segons l'execució dels seus indicadors a 31 de desembre de 2020, revela que 

els objectius establits es van superar en una mica més del 50%, en aconseguir-se una execució 

mitjana del 151,29% sobre els valors previstos. 

 

Com calia esperar, l'execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, 

variant el seu nivell d'execució entre el 379,65% del programa 612.80 “Centre Logístic, Arxiu 

i Parc Mòbil de la Generalitat” i el 73,45% del programa 121.70 “Telecomunicacions”. 

 

Establint una distribució dels programes en tres grups, segons trams d'execució, 

s'observa el següent:   

 

 

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

superior. En aquest grup es troben els següents programes: el programa 121.60 “Sistemes 

d'Informació” amb un percentatge d'execució del 274,72%; el programa 421.90 “Innovació 

Tecnològica Educativa” amb un percentatge d'execució del 140,90%; el programa 612.10 

“Fons Europeus” amb un percentatge d'execució del 196%; el programa 612.30 “Patrimoni de 

la Generalitat” amb un percentatge d'execució del 117,99%; el programa 631.50 “Actuacions 

sobre el Sector Financer” amb un percentatge d'execució del 251,29%; el programa 613.10 

“Tributs de la Generalitat i Joc” amb un percentatge d'execució del 109,69%; el programa 

612.80 “Centre Logístic, Arxiu i Parc Mòbil de la Generalitat” amb un percentatge d'execució 

del 379,65%; el programa 612.70 “Ciutat Administrativa 9 d'Octubre” amb un percentatge 

d'execució del 100,26%; el programa 612.40 “Control Intern i Comptabilitat” amb un 

percentatge d'execució del 122,55%; el programa 631.60 “Política Financera” amb una 

execució del 100%; el programa 611.10 “Direcció i Serveis Generals” amb un percentatge 

d'execució del 109,01%; el programa 615.20 “Actuacions sobre el Sector Públic” amb un 

percentatge d'execució del 116,66%; el programa 612.50 “Pressupostos de la Generalitat i 

Administració de Nòmines” amb un percentatge d'execució del 102,43%, i 611.40 

“Finançament Autonòmic” amb un percentatge d'execució del 135,24%. 

 

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

80% i el 100%. En aquest grup es troba el programa 612.20 “Tresor de la Generalitat” amb 

un percentatge d'execució del 90,75%. 

 

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

aquest grup s'inclou el programa 121.70 “Telecomunicacions” amb un percentatge d'execució 

del 73,45%. 
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Gràfic 1. Grau d’execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

 

 

 

 

Programes pressupostaris que arriben als seus objectius en un 100 % i per damunt 

del que es preveia 

 

 

 

Programa 612.80 “Centre logístic, arxiu i parc mòbil de la Generalitat”  

 

Execució: 379,65 % 

 

PROGRAMA 61280 CENTRE LOGÍSTICO, ARXIU I PARC MÒBIL 

DE LA GENERALITAT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Funcionament de la primera i segona fase del Centre que arreplegue 
la gestió documental i Arxiu de la Generalitat, dels Tribunals de 
Justícia, d'Històriques Clíniques Passives, i de Material Escolar. Centre 
d'emmagatzemament de receptes mèdiques,  per a millorar les 
entregues dels proveïdors als Centres Sanitaris, reducció de stoks, 
millora en la gestió logística i reducció de cost. 

736,46% 

OBJECTIU 1.2 Disposar de nous espais per a arxiu. 700,00% 

OBJECTIU 2.1 Transferències de documentació dels Arxius Centrals a l'Arxiu 
Intermedi 

450,00% 

OBJECTIU 3.1 
Recepció i entrega de mobiliari usat per a la reutilització d'aquest com 
a optimització de recursos en centres públics, així com en 
associacions sense ànim de lucre. 

153,20% 

109,01%

109,69%

90,75%

274,72%

73,45%

140,90%

117,99%

100,26%

379,65%

116,66%

196,00%

151,25%

135,24%

100,00%

122,55%

251,29%

102,43%

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00% 400,00%

611.10.- Direcció i Serveis Generals

613.10.- Tributs de la Generalitat i

Joc

612.20.- Tresor de la Generalitat

121.60.- Sistemes d'Informació

121.70.- Telecomunicacions

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.- Actuacions sobre el Sector
Públic

612.10 .- Fons Europeus

615.30.- Model Econòmic

611.40.- Finançament Autonòmic

631.60._Política Financera

612.40.- Control Iintern i
Comptabilitat

631.50.- Actuacions Sobre el Sector

Financer

612.50.- Pressupostos de la

Generalitat i Administració de…



167 

 

PROGRAMA 61280 CENTRE LOGÍSTICO, ARXIU I PARC MÒBIL 

DE LA GENERALITAT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 Optimitzar els recursos materials en el Parc Mòbil del Consell i la seua 
Administració 

130,85% 

OBJECTIU 4.2 Control econòmic i de costos en la gestió del Parc Mòbil del Consell i 
la seua Administració 

107,42% 

 

Aquest programa pressupostari ha disposat d’un crèdit definitiu, per a 2020, de 

3.427.120 €, destinat a garantir l’impuls i el correcte funcionament del centre logístic i arxiu 

de la Generalitat, així com a la realització d’actuacions dirigides al control, la conservació i la 

gestió centralitzada del parc mòbil del Consell i la seua Administració, a més del manteniment 

i l’actualització de l’Inventari general de vehicles, que ja té una flota de vehicles per a alts 

càrrecs, totalment renovada. 

 

El centre logístic i arxiu de la Generalitat, situat a Riba-roja, ha aconseguit afermar 

l’arxiu intermedi de la Generalitat i ha fet un gran avanç en la gestió de les sol·licituds del 

mobiliari, per la qual cosa, per a l’exercici 2021, passa a constituir-se com un programa 

independent, el 612.81. 

 

 

Objectiu 1.1. Funcionament de la primera i segona fase del centre que arreplegue 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 d’estocs, millora en la gestió logística 

i reducció de cost 

 

L’elevat grau d’execució d’aquest objectiu en relació amb les previsions ha sigut 

conseqüència de la incorporació de personal tècnic i administratiu al complex, així com de 

l’augment en la contractació de manteniment i plecs tècnics i en la gestió i propostes de 

comptabilització de despeses pressupostàries. 

 

 

Objectiu 1.2. Disposar de nous espais per a arxiu 

 

Indicador 1. Suport tècnic contractació manteniment: plecs tècnics, seguiment contractació 

 

Ha augmentat considerablement el grau d’execució de l’objectiu, atés que s’ha reubicat 

espais per a destinar-los tant a la documentació d’arxius centrals de les diferents 

conselleries com a la documentació de l’arxiu intermedi. Això ha conduït al fet que el nombre 

d’actuacions que mesura l’indicador d’aquest objectiu que s’han executat s’eleve a 7 davant 

de la previsió d’1.  
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Objectiu 2.1. Transferències de documentació dels arxius centrals a l’arxiu intermedi 

 

Indicador 1. Optimització d’espais: estudi de sol·licituds i elaboració de propostes; Indicador 

2. Expedients de contractació, plecs tècnics i seguiment de contractació 

 

L’elevat grau d’execució d’aquest objectiu en relació amb les previsions ha sigut 

conseqüència de la incorporació de personal tècnic i administratiu, que ha conduït a la 

realització d’un elevat nombre d’actuacions en l’optimització d’espais (75.215), així com a 

l’augment per damunt del que es preveia en el nombre d’expedients de contractació i plecs 

tècnics. 

 

En el cas del primer indicador, davant de la magnitud de la diferència entre el que s’ha 

executat i la previsió (4), s’ha fet abstracció a fi d’inhibir-ne l’impacte (no relacionat amb la 

rellevància de l’indicador en el conjunt) en la representació gràfica, tant del programa com de 

la Conselleria. 

 

 

Objectiu 3.1. Recepció i lliurament de mobiliari usat per a reutilització com a optimització de 

recursos en centres públics, així com en associacions sense ànim de lucre 

 

 

L’augment de la donació de mobiliari a organismes públics i entitats no lucratives ha 

provocat un augment del volum de gestió del servei de mobiliari disponible, que s’ha traduït 

en una major consolidació i, per tant, un augment en el percentatge d’execució de l’objectiu. 

 

 

Objectiu 4.1. Optimitzar els recursos materials al parc mòbil del Consell i la seua Administració 

 

Indicador 1. Assistència tècnica obres de millora, mesures d’estalvi energètic, substitució 

d’equips, etc.; Indicador 3. Expedients d’alienació de vehicles 

  

Cal destacar la implantació convergent de les mesures d’estalvi energètic i la 

substitució d’equips (indicador 1) i els expedients d’adquisició de vehicles (indicador 3), atés 

que s’ha fet un esforç perquè aquests vehicles incorporen les tecnologies híbrides més 

modernes que permeten millorar tant el rendiment com el consum i la reducció d’avaries. Per 

a fer-ho, s’ha augmentat el crèdit en 300.000 € més. 

 

Indicador 2. Expedients d’alienació de vehicles; Indicador 4. Expedients de cessió de vehicles; 

Indicador 5. Adscripció de vehicles 

 

En relació amb aquests indicadors, cal assenyalar l’augment de les gestions fetes a 

causa tant de la nova incorporació de vehicles com de l’estandardització de tràmits i criteris 
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que permeten agilitar l’òptima dotació de vehicles als diferents departaments del Consell i la 

seua Administració que han sol·licitat la nostra intervenció. 

 

Indicador 6. Gestió de les peticions de vehicles del parc mòbil 

 

Val a destacar la millora de la gestió de les peticions de vehicles de serveis adscrits al 

parc mòbil. Aquesta es deu, en bona part, al fet que s’ha aconseguit l’extensió a quasi la 

totalitat de conselleries de l’eina informàtica PARMO. Aquesta plataforma permet una gestió 

més eficaç dels recursos existents i una dedicació extrema per part del personal adscrit al parc 

mòbil, i possibilita l’atenció permanent a les necessitats de desplaçament de tot el personal de 

la Generalitat que estiga autoritzat a fer ús d’aquests vehicles.   

 

 

Objectiu 4.2. Control econòmic i de costos en la gestió del parc mòbil del Consell i la seua 

Administració 

 

En relació amb aquest objectiu i els seus indicadors de mesura, cal destacar el següent: 

 

Indicador 1. Suport tècnic contractació i seguiment de manteniment, assistència en 

reparacions; Indicador 3.  

 

S’ha fet un esforç en la concreció de procediments de suport a la contractació i el 

manteniment i la gestió i les propostes de comptabilització, mentre que s’han reduït les 

reparacions.  

 

Indicador 2. Gestió de factures 

 

S’ha reduït el volum de factures, a causa de la reducció de reparacions tramitades com 

a conseqüència lògica de la renovació dels vehicles del parc, i al menor ús a causa de la 

pandèmia.  

 

Indicador 4. Assegurament de vehicles 

 

S’ha mantingut el criteri d’assegurament global de vehicles a través de la gestió 

centralitzada, la qual cosa permet optimitzar tant el tràmit com la cobertura i millorar fins i tot 

els costos a causa de la poca antiguitat dels vehicles assegurats, que majoritàriament no passa 

de tres anys. 
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Programa 121.60 “Sistemes d’informació” 

 

Execució: 274,72 % 

 

PROGRAMA 12160 SISTEMES D'INFORMACIÓ  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
OBJECTIU 1.2 Governança, Innovació, Qualitat i Seguiment Integral 117,71% 

OBJECTIU 2.1 Sistemes i aplicacions consolidats i optimitzats 174,16% 

OBJECTIU 2.2 Administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada 1016,56% 

OBJECTIU 2.3 Una Administració de Justícia moderna i eficient 80,00% 

OBJECTIU 2.4 Servei d'hisenda efectiu, innovador i integrat 100,00% 

OBJECTIU 2.5 Equipament i infraestructura moderna i adaptada a les necessitats 110,33% 

OBJECTIU 2.7 Participació ciutadana i transparència 100,00% 

OBJECTIU 3.1 Confiança en la seguretat dels serveis electrònics 499,01% 

 

Els indicadors d’execució del programa mostren en la seua gran majoria que els 

objectius es compleixen per damunt del que es preveia. Això és degut, en algun cas, a unes 

previsions una mica conservadores, però amb caràcter general ha influït notablement en 

l’increment de l’execució la situació pandèmica, que ha suposat un notable esforç per part dels 

diferents serveis.  

 

Així doncs, s’ha assolit i superat la major part dels valors previstos dels indicadors per 

a 2020. S’analitzen a continuació amb més detall els resultats dels diferents objectius. 

 

 

Objectiu 1.2. Governança, innovació, qualitat i seguiment integral 

 

L’únic indicador previst, “Contractes de serveis gestionats a través del procediment del 

control de proveïdors i facturació”, s’ha complit una mica per damunt de la previsió inicial. 

 

 

Objectiu 2.1. Sistemes i aplicacions consolidats i optimitzats 

 

La DGTIC està compromesa a donar solucions úniques a necessitats comunes (servei 

d’aplicacions corporatives). El grau d’avanç d’aquest propòsit es fa evident en l’evolució del 

nombre d’usuaris en eines transversals com ara: 

 

• gvCLAU (126 %), per a la gestió d’identitat en l’accés a recursos informàtics. 

• gvCRONOS (122 %), aplicació per al control de presència de l’empleat públic.  

• gvCONTRATOS (431 %), tramitador d’expedients de contractació pública. 

• SANCIONADOR (155 %), tramitador de l’expedient de sancionador. 
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• DIETASGVA (114 %), increment dels gestors de dietes de l’empleat públic. 

• COGNOS (150 %), solucions de suport a la decisió. Cal destacar l’increment de 

demanda i conseqüentment d’usuaris registrats en l’àrea d’explotació massiva de la dada (BI 

i suport a la decisió). La posada en marxa de nous quadres de comandament BI s’ha convertit 

en eina de suport a la decisió que permeta informar de què passa en qualsevol àrea de treball 

de la Generalitat, sota una mateixa arquitectura i tecnologia. 

 

Un creixement similar s’observa en els indicadors que fan referència al nombre 

d’expedients gestionats des d’aquestes solucions informàtiques, en què cal destacar: 

 

• Alt grau de compliment d’objectiu en nombre de contractes (419 %) pel fet 

que durant el 2020 s’han incorporat en GVCONTRATCTES noves conselleries (Presidència, 

Habitatge, Educació, Agricultura i Igualtat i els seus organismes autònoms), la qual cosa ha 

incrementat el nombre d’expedients tramitats en GVCONTRACTES. 

 

• El creixement en expedients sancionadors COVID (compliment 164 %), 

motivat per l’increment de les multes/sancions interposades pels agents de l’autoritat per 

incompliment de mesures preventives COVID. 

 

• El descens d’expedients en dietes del personal, pel fet que les mesures de 

confinament han derivat en una mobilitat més baixa de l’empleat públic.  

 

 

Objectiu 2.2. Administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada 

 

En aquest objectiu, amb independència de les millores i noves funcionalitats que s’hi 

han anat incorporant, cal destacar que la pandèmia ha sigut el fet que ha materialitzat 

l’enlairament de la via electrònica com a mitjà de comunicació entre ciutadania i Administració, 

especialment en els períodes en què l’estat d’alarma ha impedit mantindre obertes les vies 

presencials. 

 

Indicador 1. Nombre de consultes fetes als serveis de verificació de dades (autonòmics i 

MINHAFP) publicats en la plataforma autonòmica d’interoperabilitat; Indicador 2. Nombre de 

consultes fetes als serveis autonòmics de verificació de dades publicades en la plataforma 

autonòmica d’interoperabilitat  

 

Aquests indicadors es refereixen a l’accés que els gestors dels procediments fan a les 

dades que estan en poder de l’Administració (altres administracions o la mateixa Generalitat) 

i evitar que la ciutadania haja de recaptar i presentar documents reiteradament. 

 

Els desenvolupaments dirigits a la integració de les consultes a aquests serveis de 

verificació des de les aplicacions de gestió mateixes són el detonant del gran increment que 

han experimentat.  
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Indicador 3. Nombre de tràmits telemàtics iniciats en la plataforma de tramitació corporativa 

(eSirca)   

 

En relació amb la reducció en l’execució de l’indicador 3, cal explicar que s’hi preveuen 

les tramitacions de la cita prèvia sanitària d’atenció primària. En habilitar-se una aplicació que 

facilita aquesta sol·licitud de cita, el volum d’aquest nombre de tràmits ha passat dels 

3.564.476 el 2019, a tan sols 1.041.595 el 2020. Si s’exclou aquest tràmit, l’increment net en 

la tramitació és del 66 %, ja que s’ha passat de les 1.426.652 tramitacions (excloent-n’hi la 

cita prèvia) el 2019 a les 2.364.695 de 2020. 

 

Indicador 4. Nombre de notificacions telemàtiques; Indicador 5. Nombre de pagaments en línia  

 

En tots dos s’han superat àmpliament també 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 ha donat fruits i, en part, perquè s’havien previst 

uns valors conservadors, basats en la tendència de l’evolució d’anys anteriors, però, sobretot, 

perquè la situació plantejada per la COVID-19 ha disparat l’ús d’aquests components 

electrònics, que eviten desplaçaments innecessaris. 

 

 

Objectiu 2.3. Una administració de justícia moderna i eficient  

 

S’ha aconseguit executar pràcticament tots els indicadors de l’objectiu segons el que 

es preveia, d’acord amb el que es detalla a continuació: 

 

Indicador 1. Disponibilitat d’un sistema d’informació associat a la mediació judicial: s’ha 

desenvolupat la primera versió del sistema de mediació i borsa de mediadors de la Comunitat 

Valenciana; Indicador 2. Consolidació d’un sistema integral d’informació d’atenció a les 

víctimes del delicte (nombre de versions alliberades)  

 

El sistema d’atenció a víctimes del delicte ha continuat evolucionant en funció de la 

demanda de noves funcionalitats sol·licitades pels gestors. 

 

Indicador núm. 3. Interoperabilitat del Sistema d’Assistència Jurídica Gratuïta amb els col·legis 

professionals  

 

S’ha desenvolupat un nou sistema de comunicació de l’expedient econòmic per als 

col·legis d’advocats (tots els col·legis ja l’usen) i s’ha adaptat el sistema de valoració 

d’expedients (sistema expert). 
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Indicador 4. Entorn de treball per a l’elaboració de sentències judicials  

 

No ha sigut possible complir amb l’indicador previst. La tramitació del nou sistema de 

gestió processal s’ha alentit més del desitjable arran de temes aliens a l’Administració, 

bàsicament per la pandèmia, per la qual cosa aquesta utilitat no s’ha pogut aconseguir durant 

2020. 

 

Indicador 6. Nova agenda d’assenyalaments per als òrgans judicials  

 

El sistema de gestió processal Cicerone ha anat evolucionant per a adaptar-se a les 

noves funcionalitats sol·licitades pels gestors. 

 

Indicador 7. Nou sistema d’enregistrament de vistes judicials  

 

El nou sistema d’enregistrament Aurea s’ha implantat en tots els jutjats previstos el 

2020, i s’espera finalitzar el 2021. 

 

Indicador 8. Nous sistemes de tramitació electrònica per a entitats jurídiques  

 

Els serveis de tramitació electrònica d’entitats jurídiques s’han desenvolupat i han anat 

evolucionant per a adaptar-se a les noves funcionalitats sol·licitades pels gestors. 

 

Indicador 9. Nou sistema de gestió de col·legis professionals  

 

No ha sigut possible complir amb l’objectiu previst. El desenvolupament del nou 

sistema de col·legis professionals s’ha alentit més del desitjable arran de temes aliens a 

l’Administració, bàsicament per la pandèmia, per la qual cosa aquesta utilitat no s’ha pogut 

aconseguir durant 2020. 

 

Indicador 10. Consulta web de les fiscalies a l’expedient  

 

S’ha adaptat el sistema Cicerone i visor d’expedients perquè la fiscalia puga accedir a 

l’expedient judicial. 

 

 

Objectiu 2.4. Servei d’hisenda efectiu, innovador i integrat 

 

Indicador 1. Integració amb gestió de subvencions; Indicador 2. Assegurament de la 

interoperabilitat amb sistemes d’altres administracions 

 

L’objectiu previst en cadascun dels dos indicadors previstos en l’àmbit de l’objectiu 2.4 

s’ha complit.  
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Objectiu 2.5. Equipament i infraestructura moderna i adaptada a les necessitats 

 

Indicador 1. Seus integrades en xarxa corporativa de dades 

 

Pràcticament s’ha assolit l’objectiu i la xicoteta desviació cal atribuir-la a la mateixa 

definició del valor, ja que es tractava de tindre connectades totes les seus de la Generalitat. I 

aquest número és variable perquè depén de les necessitats d’obertura o tancament de noves 

seus que es traslladen des de les diferents conselleries.  

 

Indicador 2. Extensions en xarxa corporativa de veu fixa; Indicador 3. Serveis en mobilitat  

 

En tots dos casos els valors previstos han sigut superats. Això s’ha degut, 

fonamentalment, a actuacions relacionades amb la pandèmia. S’han repartit nombrosos 

dispositius mòbils en residències i altres centres per a pal·liar els problemes d’aïllament dels 

residents (en el cas de majors) o per a possibilitar el seguiment de les classes en els centres 

de menors. També el repartiment de portàtils en entorns com justícia o sanitat ha incrementat 

el nombre de serveis en mobilitat que estava previst desplegar en una situació normal.     

 

Indicador 4. Implantació del lloc de treball normalitzat (LTN) en l’Administració del Consell  

 

S’ha complit l’objectiu previst. L’extensió del lloc de treball normalitzat (LTN) durant el 

2020 s’ha dut a terme en pràcticament tot l’equipament d’ordinadors i portàtils de la 

Generalitat, i s’ha garantit una gestió adequada d’aquests equips, amb sistemes d’informació 

adequats i adaptats.  

 

 

Objectiu 2.7. Participació ciutadana i transparència 

 

L’únic indicador associat a aquest objectiu, “Nombre d’accions dirigides a la visibilitat 

de les dones en les TIC”, ha arribat al 100 % d’execució en relació amb la previsió inicial. 

 

 

Objectiu 3.1. Confiança en la seguretat dels serveis electrònics 

 

La tònica general en tots els indicadors d’aquest objectiu és d’increment sobre el que 

es preveia en el moment d’elaboració dels pressupostos 2020.  

 

Indicador 1. Percentatge d’auditories de seguretat fetes a les aplicacions desplegades el 2017 

 

S’ha complit amb l’objectiu inicialment proposat, ja que s’han dut a terme les auditories 

d’aplicacions que s’havia previst fer. 
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Indicador 2. Nombre d’auditories de seguretat a sistemes d’informació 

 

L’increment d’amenaces, segurament derivades de la situació pandèmica, ha donat 

com a resultat un increment sobre les auditories inicialment previstes. 

 

Indicador 3. Nombre d’incidents de seguretat gestionats 

 

 S’ha executat molt per damunt del que es preveia. Els incidents han sigut elevats a 

causa d’un increment generalitzat de les amenaces i especialment centrat en els entorns 

sanitari i educatiu.  

 

És perfectament deduïble que aquest increment s’ha generat per la situació de 

pandèmia i l’increment d’ús dels recursos telemàtics per la implantació del teletreball. 

 

Indicador 4. Nombre de persones formades en seguretat 

 

S’ha executat per damunt del que es preveia, per la gran acceptació que ha tingut en 

l’oferta autoformativa de l’IVAP el curs de ciberseguretat.  

 

 

 

Programa 631.50 “Actuacions sobre el sector financer” 

 

Execució: 251,29 % 

 

PROGRAMA 63150 ACTUACIONS SOBRE EL SECTOR 

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 distints instruments 
financers oferits per l'IVF. 

275,00% 

OBJECTIU 2.1 
Gestionar la cartera d'actius crediticis generats com a conseqüència 
del finançament facilitada al sector privat 

98,87% 

OBJETIU 2.2 Augmentar l'eficiència de l'IVF. 380,00% 

 

 

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  

 

Indicador 1. Establiment de línies de crèdit que donen resposta a les necessitats de les 

empreses de la Comunitat Valenciana 



176 

 

 

Encara que la previsió inicial era tindre un nombre reduït de línies adaptades a les 

necessitats de les empreses (2 línies), les circumstàncies de la pandèmia, que ha comportat 

diferents mesures de suport a l’economia, han conduït l’Institut Valencià de Finances a 

modificar i ampliar a 8 la seua oferta de línies al llarg de l’any. 

 

En aquest sentit, es va iniciar l’any amb dues línies socials (la destinada a finançar 

entitats que treballen amb persones amb diversitat funcional i la que dona suport a entitats 

que treballen amb menors) i una línia de préstecs bonificats destinada a empreses afectades 

per la DANA de setembre 2019. Posteriorment, el febrer, es van publicar tres línies de préstecs 

bonificats, una per a autònoms i micropimes, una altra per a pimes i una altra per a grans 

empreses, totes acollides al règim de minimis i d’exempció, segons la destinació dels fons. El 

març es va aprovar el marc temporal, com a mesura de suport europeu a les empreses, els 

seus efectes es van traslladar al marc nacional temporal i en l’IVF, l’abril, es va publicar la línia 

bonificada “Liquiditat COVID-19”, acollida al marc nacional temporal, per al finançament de 

tota mena d’empreses i autònoms. Finalment, el novembre, es va publicar una línia no 

bonificada, destinada al finançament de grans projectes estratègics. 

 

 

Objectiu 2.2. Augmentar l’eficiència de l’IVF.  

 

Indicador 1. Donar suport al creixement de la cartera creditícia amb els recursos existents: 

nombre d’operacions en cartera sobre recursos humans 

 

Durant l’any 2020 la demanda de préstecs ha crescut més del que es preveia 

inicialment, atesa l’evolució seguida anys anteriors. Aquest creixement s’ha produït perquè les 

empreses han vist en el finançament oferit per aquest institut una solució idònia per a cobrir 

les seues necessitats financeres. Malgrat això, davant d’aquest increment d’operacions, no s’ha 

produït un creixement al mateix nivell en els recursos humans destinats a atendre aquesta 

demanda, i això ha provocat una sobrecàrrega de treball al llarg de l’any que ha quedat 

reflectida en els indicadors de gestió. 

 

 

Programa 612.10 “Fons europeus” 

 

Execució: 196,00 % 

 

ROGRAMA 61210  FONDOS EUROPEOS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Planificar i aplicar la política regional que acorde el Consell de la 
Generalitat, en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració 

100,00% 
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ROGRAMA 61210  FONDOS EUROPEOS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

General de l'Estat i el de la Generalitat, tenint en compte la perspectiva 
de la igualtat de dones i hòmens. 

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. 

240,00% 

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 d'aquests i el 
control d'ingressos. 

160,00% 

OBJECTIU 2.3 
Tancament del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 i gestió dels 
programes operatius del FEDER i FSE 2014-2020. 205,00% 

OBJECTIU 2.4 
Gestionar el desplegament de la Garantia Juvenil en l'àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 400,00% 

OBJECTIU 2.5 
Gestionar el Programa Eurodisea. 

52,00% 

OBJECTIU 2.6 
Verificar els fons estructurals comunitaris. 

103,00% 

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. 0,00% 

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 mateixa 
reglamentació comunitària. 

600,00% 

 

 

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 total en aquest objectiu s’han executat 60 activitats durant 2020, davant de les 25 

programades, desglossades d’aquesta manera: 

 

En el marc del PO FEDER 2014-2020 CV i PO FSE CV 2014-2020 (des del punt de vista 

de la comunicació i informació), s’han fet un total de 27 activitats. 

 

REUNIONS 

 

Reunions Xarxa GERIP Madrid: 16/01/2020 (presencial) i 24/11/2020 (telemàtica). 

Reunions XARXA GRECOM-GV VALÈNCIA: 17/06/2020 i 22/12/2020 (telemàtiques). 

Reunions EQUIP PAÍS ESPANYA - MINISTERI HISENDA - VDG REGI - DG COM 

COMISSIÓ EUROPEA: 19/06/2020 i 27/11/2020 (telemàtiques). 
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COMITÉS 

 

Comité de Seguiment del Programa Operatiu FEDER CV, que va tindre lloc per 

procediment escrit el 23/06/2020. 

 

Comité de Seguiment del Programa Operatiu FSE CV, que va tindre lloc telemàticament 

el 27/11/2020. 

 

ACTES ANUALS 

 

No es van celebrar el 2020 a causa de la pandèmia COVID-19. 

 

CELEBRACIÓ DEL DIA D’EUROPA 

 

Presentació telemàtica del PORTAL WEB GEOLOCALITZACIÓ FE GEOFONS, per a 

celebrar el Dia d’Europa el 9 de maig de 2020. 

 

VISITA ACTUACIÓ COFINANÇADA AMB FEDER 

 

No es van celebrar el 2020 a causa de la pandèmia COVID-19. 

 

VISITA ACTUACIÓ COFINANÇADA AMB L’FSE 

 

No es van celebrar el 2020 a causa de la pandèmia COVID-19. 

 

JORNADA NOU PERÍODE DE PROGRAMACIÓ 2021-2027 

 

Jornada sobre el nou període de programació 2021-2027 celebrada a València a la sala 

d’actes de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre el dia 23 de gener de 2020. 

 

JORNADES FORMACIÓ ASSISTÈNCIA TÈCNICA FSE-VERIFICACIÓ (27/1/2020) i 

FEDER-VERIFICACIÓ (28/1/2020) destinades al personal de l’Administració pública valenciana 

responsable de la gestió i control d’actuacions cofinançades amb fons estructurals FSE i FEDER, 

respectivament, en el marc del període de programació 2014-2020 feta per l’empresa 

encarregada de les tasques de verificació GNC. 

 

VIDEOCONFERÈNCIA OPORTUNITATS FINANÇAMENT EUROPEU - SECTOR PÚBLIC 

 

Videoconferència del dia 23/9/2020 sobre oportunitats de finançament europea en les 

entitats del sector públic instrumental, amb la participació de 10 entitats de l’SPI. 

 

ESDEVENIMENT COMITÉ DE LES REGIONS “SETMANA DE LES REGIONS” 
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Esdeveniment virtual celebrat el 5/10/2020 en el marc de la Setmana de les Regions 

del Comité de les Regions de la UE, dissenyat específicament per a mostrar com la política de 

cohesió contribueix al desenvolupament de la Comunitat Valenciana a través dels programes 

operatius FEDER, FSE i Garantia Juvenil. L’esdeveniment va incloure una explicació sobre la 

cohesió política a la Unió Europea, una breu descripció del PO, la comunicació de bones 

pràctiques i la presentació de noves accions cofinançades en el lloc web de geolocalització. 

 

SEMINARI WEB LOT 3 CONTRACTE COMUNICACIÓ FONS EUROPEUS 

 

SEMINARI WEB celebrat 22 d’octubre de 2020: descobreix tot el que sempre vas voler 

saber dels mitjans de comunicació i mai et vas atrevir a preguntar, dirigit als òrgans gestors 

dels PO FEDER i FSE CV 2014-2020 sobre les possibilitats de fer accions de comunicació 

(campanyes i insercions publicitàries, anuncis oficials, accions de promoció i divulgació 

vinculades a actes, esdeveniments, estands i fires, entre altres), a través del lot 3 del contracte 

de comunicació adjudicat a l’empresa Zenith BR Media. 

 

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, sessió en línia celebrada el 12 de novembre 

de 2020 i organitzada per la Universitat de València. 

 

DEBAT EN LÍNIA AMB LA CIUTADANIA SOBRE POLÍTICA DE COHESIÓ I JOVES 

 

Debat en línia “Oportunitats per a la joventut de la Comunitat Valenciana en el marc 

de la política de cohesió de la Unió Europea”, organitzat per Europe Direct Comunitat 

Valenciana, juntament amb la Direcció General de Fons Europeus, la Conselleria d’Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital i el Consell Valencià de la Joventut, celebrat el 25 de 

novembre de 2020.  

 

JORNADA FORMACIÓ APLICACIÓ INFORMÀTICA RECOLLIDA INDICADORS DE 

COMUNICACIÓ ARIC-UE 

 

Jornada de formació virtual destinada al personal de l’Administració pública valenciana 

responsable de la gestió d’actuacions cofinançades amb fons estructurals FEDER, FSE i POEJ 

sobre la nova aplicació informàtica ARIC-UE de recollida d’indicadors de comunicació 

d’operacions cofinançades, celebrada el 21 de desembre de 2020. 

 

BUTLLETÍ INFORMATIU CV FINANÇAMENT EUROPEU 

 

Al llarg de 2020 s’ha publicat mensualment 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, 12 números el 2020). 
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CURSOS DE FORMACIÓ 

 

En el marc de les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la 

Generalitat, convocades per la Direcció General de Funció Pública per a l’any 2020 es van 

celebrar les següents accions formatives en l’àmbit dels fons europeus: 

 

• CONEIX ELS FONS EUROPEUS AL TEU ABAST. 

• CONCEPTES BÀSICS DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL CONTEXT ACTUAL. 

• TALLER APLICACIÓ DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA. 

• INTRODUCCIÓ ALS PROGRAMES EUROPEUS PER A MARC 2021-2027. 

• GESTIÓ DE FONS EUROPEUS. 

• PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS. 

• SESSIÓ INFORMATIVA: CAUTELES EN LA PREPARACIÓ DE PLECS PER ALS 

CONTRACTES QUE ESTAN SUBVENCIONATS AMB FONS EUROPEUS. 

 

En el marc de la cooperació territorial europea i respecte dels seus programes, el 

2020 s’han dut a terme un total de 33 activitats: 

 

• Programa Interreg Europe. S’han fet 8 activitats: assistència a 8 reunions EN 

LÍNIA de projectes en què hi ha un soci valencià (TRIS, DELTA LADY (2), INNOVA FIN (2), 

INNO4SPORT (3), WAVE). A més de l'activitat de difusió en Internet. 

 

• Programa Interreg MED. S’han fet 13 activitats: 4 reunions EN LÍNIA del 

projecte PANORAMED, assistència a 9 reunions EN LÍNIA de projectes ALTER ECO, 

CASTWATER, TOURISMED, CO-EVOLVE, SIROCO, FinMed (2), Herit-data i Grup de Turisme 

Sostenible (1) i la difusió en Internet. 

 

• Programa Interreg Sudoe. S’han fet 2 activitats: assistència a 2 reunions en 

línia del projecte VALSIPAM. L’activitat de difusió per Internet. 

 

• Programa Interact. S’han fet 10 activitats: reunions en línia amb l’Oficina 

Interact (4), amb la Universitat de València (2) i amb l’Autoritat de Gestió a Bratislava (4). 

 

El 2020 no s’han signat cartes de suport a projectes amb finançament europeu. 
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Objectiu 2.5. Gestionar el Programa EURODISSEA 

 

 Indicador 1. Nombre de joves rebuts 

 

El Programa Eurodissea segueix el “principi de reciprocitat”, pel qual el nombre de 

beneficiaris enviats (joves valencians) ha de ser equivalent, aproximadament, al nombre de 

joves estrangers acollits en empreses de la Comunitat Valenciana.  

 

El Servei d’FSE participa en l’Informe d’impacte de gènere a través del programa 

EURODISSEA, les dades de beneficiaris del qual es troben desglossades per gènere. En concret, 

dels 23 participants de l’any 2020, 16 (el 69,56 %) van ser dones. 

 

 

Objectiu 2.6. Verificar els fons estructurals comunitaris 

 

El 2020 es va dur a terme la verificació prevista en l’article 125 del Reglament (UE) 

núm. 1303/2013, de 309,00 milions d’euros corresponents a operacions cofinançades amb 

fons estructurals de la Unió Europea. Dels 309 milions verificats, 16 corresponen al PO POEJ, 

101,33 milions al PO FSE i 191,67 al PO FEDER. Aquest import suposa, respecte dels 300 

milions previstos per a l’exercici, una execució de 103,00 %. 

 

Les verificacions les va fer el Servei de Verificació dels Fons Comunitaris amb 

l’assistència tècnica de l’empresa GNC Assurance & Advisory, SL. 

 

El contracte CNMY19/DGFE/43 té per objecte la prestació d’un servei d’assistència 

tècnica a la DG de Fons Europeus per a la realització de les verificacions previstes en l’article 

125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, així com les anàlisis de riscs de les actuacions 

incloses en els programes operatius FEDER, FSE i Ocupació Juvenil (tram regional) 2014-2020 

de la Comunitat Valenciana en què participa la Generalitat i es divideix en tres lots: el lot 1 

per al PO FEDER, el lot 2 per als PO FSE i PEOJ i el lot 3 per a les operacions cofinançades amb 

instruments financers. 

 

 

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 2020 no es van presentar sol·licituds relacionades amb la participació de la 

Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus. 
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Objectiu 5.1. Disminuir la bretxa existent en l’àmbit de comunicació, informació i publicitat 

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 

durant l’any 2020 un total de 30 activitats: 

 

REUNIONS 

 

Reunions XARXA GERIP MADRID: 

2020: 16/01/2020 (presencial) i 24/11/2020 (telemàtica). 

Reunions XARXA GRECOM-GV VALÈNCIA: 

2020: 17/06/2020 i 22/12/2020 (telemàtiques). 

Reunions EQUIP PAÍS ESPANYA - MINISTERI HISENDA - VDG REGI - DG COM 

COMISSIÓ EUROPEA: 

2020: 19/06/2020 i 27/11/2020 (telemàtiques). 

 

COMITÉS 

 

Comité de Seguiment del Programa Operatiu FEDER CV, que va tindre lloc per 

procediment escrit el 23/06/2020. 

 

Comité de Seguiment del Programa Operatiu FSE CV, que va tindre lloc telemàticament 

el 27/11/2020. 

 

ACTES ANUALS 

 

No es van celebrar el 2020 a causa de la pandèmia COVID-19. 

 

CELEBRACIÓ DEL DIA D'EUROPA 

 

Presentació telemàtica del PORTAL WEB GEOLOCALITZACIÓ FE GEOFONS, per a 

celebrar el Dia d’Europa el 9 de maig de 2020. 

 

VISITA ACTUACIÓ COFINANÇADA AMB FEDER 

 

No es van celebrar el 2020 a causa de la pandèmia COVID-19. 
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VISITA ACTUACIÓ COFINANÇADA AMB L’FSE 

 

No es van celebrar el 2020 a causa de la pandèmia COVID-19. 

 

JORNADA NOU PERÍODE DE PROGRAMACIÓ 2021-2027 

 

Jornada sobre el nou període de programació 2021-2027 celebrada a València a la sala 

d’actes de la ciutat administrativa 9 d’octubre el dia 23 de gener de 2020. 

 

JORNADA FORMACIÓ ASSISTÈNCIA TÈCNICA FSE-VERIFICACIÓ 

 

Jornada celebrada a València el 27/1/2020 destinada al personal de l’Administració 

pública valenciana responsable de la gestió i el control d’actuacions cofinançades amb fons 

estructurals FSE el marc del període de programació 2014-2020 feta per l’empresa 

encarregada de les tasques de verificació GNC. 

 

JORNADA FORMACIÓ ASSISTÈNCIA TÈCNICA FEDER-VERIFICACIÓ 

 

Jornada celebrada a València el 28/1/2020 destinada al personal de l’Administració 

pública valenciana responsable de la gestió i el control d’actuacions cofinançades amb fons 

estructurals FEDER el marc del període de programació 2014-2020 feta per l’empresa 

encarregada de les tasques de verificació GNC. 

 

VIDEOCONFERÈNCIA OPORTUNITATS FINANÇAMENT EUROPEU - SECTOR PÚBLIC 

 

Videoconferència del dia 23/9/2020 sobre oportunitats de finançament europea en les 

entitats del sector públic instrumental, amb la participació de 10 entitats de l’SPI. 

 

ESDEVENIMENT COMITÉ DE LES REGIONS “SETMANA DE LES REGIONS” 

 

Esdeveniment virtual celebrat el 5/10/2020 en el marc de la Setmana de les Regions 

del Comité de les Regions de la UE, dissenyat específicament per a mostrar com la política de 

cohesió contribueix al desenvolupament de la Comunitat Valenciana a través dels programes 

operatius FEDER, FSE i Garantia Juvenil. L’esdeveniment va incloure una explicació sobre la 

cohesió política a la Unió Europea, una breu descripció del PO, la comunicació de bones 

pràctiques i la presentació de noves accions cofinançades en el lloc web de geolocalització. 

 

SEMINARI WEB LOT 3 CONTRACTE COMUNICACIÓ FONS EUROPEUS 

 

Seminari web celebrat el 22 d’octubre de 2020: descobreix tot el que sempre vas voler 

saber dels mitjans de comunicació i mai et vas atrevir a preguntar, dirigit als òrgans gestors 

dels PO FEDER i FSE CV 2014-2020, sobre les possibilitats de fer accions de comunicació 

(campanyes i insercions publicitàries, anuncis oficials, accions de promoció i divulgació 



184 

 

vinculades a actes, esdeveniments, estands i fires, entre altres), a través del lot 3 del contracte 

de comunicació adjudicat a l’empresa Zenith BR Media. 

 

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, sessió en línia celebrada el 12 de novembre 

de 2020 i organitzada per la Universitat de València. 

 

DEBAT EN LÍNIA AMB LA CIUTADANIA SOBRE POLÍTICA DE COHESIÓ I JOVES 

 

Debat en línia “Oportunitats per a la joventut de la Comunitat Valenciana en el marc 

de la política de cohesió de la Unió Europea”, organitzat per Europe Direct Comunitat 

Valenciana, juntament amb la Direcció General de Fons Europeus, la Conselleria d’Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital i el Consell Valencià de la Joventut, celebrat el 25 de 

novembre de 2020.  

 

JORNADA FORMACIÓ APLICACIÓ INFORMÀTICA RECOLLIDA INDICADORS DE 

COMUNICACIÓ ARIC-UE 

 

Jornada de formació virtual destinada al personal de l’Administració pública valenciana 

responsable de la gestió d’actuacions cofinançades amb fons estructurals FEDER, FSE i POEJ 

sobre la nova aplicació informàtica ARIC-UE de recollida d’indicadors de comunicació 

d’operacions cofinançades, celebrada el 21 de desembre de 2020. 

 

BUTLLETÍ INFORMATIU CV FINANÇAMENT EUROPEU 

 

Al llarg de 2020, s’ha publicat mensualment el Butlletí Informatiu de la CV sobre 

finançament europeu, disponible per correu electrònic mitjançant subscripció i en la web de la 

Direcció General de Fons Europeus (en total, 12 números el 2020). 
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Programa 615.30 “Model econòmic” 

 

Execució: 151,25 % 

 

PROGRAMA 61530 MODEL ECONÒMIC  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Establiment de les directrius per a l'obtenció de dades i restant 
informació sobre el model econòmic i la seua estructuració a través 
d'un sistema integral d'informació (SIME) 

112,16% 

OBJECTIU 1.2 
Dirigir i coordinar l'elaboració d'anàlisi i estudis sobre el model 
econòmic de la Comunitat Valenciana, així com la preparació 
d'informes i la seua difusió interna i externa 

201,24% 

OBJECTIU 2.1 
Impuls de la transformació del Model Econòmic per mitjà de l'activitat 
incentivadora. 

140,36% 

 

 

Objectiu 1.1. Establiment de les directrius per a l’obtenció de dades i restant informació sobre 

el model econòmic i la seua estructuració a través d’un sistema integral d’informació (SIME)  

 

El Sistema d’Informació de Model Econòmic (SIME) engloba les eines i els procediments 

necessaris per a dur a terme la gestió, el control, el seguiment i l’avaluació del Pla Acció. Els 

elements fonamentals per a avaluar l’evolució i la consecució d’objectius del pla els constitueix 

el sistema d’indicadors; se’n distingeixen d’estratègics i d’operatius: 

 

1) SISTEMA D’INDICADORS ESTRATÈGICS 

 

- Indicadors globals (IG): mesuren el grau de compliment respecte als principals 

reptes marcats i estan associats als tres àmbits sobre els quals es basa la transformació de 

l’economia valenciana: sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 

 

- Indicadors específics (IE): mesuren el grau de compliment respecte a les deu 

línies estratègiques sobre les quals pivota el model econòmic de la Comunitat Valenciana. 

 

2) SISTEMA D’INDICADORS OPERATIUS 

 

Variables que mesuren el grau de compliment de les accions que formen part de les 

iniciatives del Pla i l’eficàcia en la seua execució. 

 

- Indicadors d’input: quantitat de recursos dedicats a l’execució de les accions; 

es distingeix l’import pressupostat del finalment executat. 
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- Indicadors d’execució: resultats directes derivats de les accions (empreses 

beneficiàries, ajudes per a projectes d’R+D, nombre de participants en fires 

internacionals, etc.). 

 

- Indicadors d’impacte: efectes indirectes de les accions (ocupació generada, 

augment de les exportacions, reducció de l’abandó escolar, etc.). 

 

Durant l’exercici 2020, s’ha elaborat l’Informe anual de seguiment i avaluació del Pla 

d’acció per a la transformació del model econòmic valencià i això coincideix directament amb 

l’objectiu 1.1. Establiment de les directrius per a l’obtenció de dades i restant informació sobre 

el model econòmic i la seua estructuració a través d’un sistema integral d’informació (SIME). 

 

Tota la informació dels indicadors associades a aquest objectiu s’ha extret de l’informe 

anual, i pot consultar-se detalladament la informació en la següent adreça web:  

 

http://hisenda.gva.es/documents/164158153/169224814/INFORME+ANUAL+M%C3

%92DEC+2019/0464634f-0e8c-482f-8672-80ec3ec76c36 

 

Indicador 1. Nre. d’accions transformadores recopilades 

 

Per al seguiment del Pla d’acció s’han identificat 1.434 accions considerades com a 

transformadores del model econòmic de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 2. Pressupost de les accions transformadores recopilades 

 

Per al seguiment de Pla d’acció s’han identificat 1.434 accions transformadores que 

suposen un pressupost de 3.065 milions d’euros. 

 

Dels 3.065 milions d’euros destinats al desenvolupament del Pla d’acció, el 46 % s’ha 

dedicat a les línies d’igualtat i ocupació, en coherència amb la idea de posar les persones en 

el centre de les accions del nou model. 

 

Les línies destinades directament a millorar el potencial de l’economia valenciana 

(innovació, modernització, inversió, competitivitat) sumen el 14,7 % del total, en què destaca 

la línia d’innovació, que suposa el 7,5 % del total. 

 

Indicador 3. Nre. d’indicadors estratègics avaluats 

 

Per a la realització de l’Informe anual de seguiment i avaluació del Pla d’acció per a la 

transformació del model econòmic valencià, s’han avaluat 38 dels 40 indicadors estratègics, 

entre els de caràcter global i els específics: 

 

http://hisenda.gva.es/documents/164158153/169224814/INFORME+ANUAL+MÒDEC+2019/0464634f-0e8c-482f-8672-80ec3ec76c36
http://hisenda.gva.es/documents/164158153/169224814/INFORME+ANUAL+MÒDEC+2019/0464634f-0e8c-482f-8672-80ec3ec76c36
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a) Indicadors globals 

 

IG1. PIB per càpita 

IG2. VAB per ocupat 

IG3. Creixement de l’ocupació 

IG4. Taxa de desocupats 

IG5. Taxa de població en risc de pobresa o exclusió social 

IG6. Població de 16 anys o més amb estudis superiors 

IG7. Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

 

b) Indicadors específics 

 

IE1.1 R+D executada per les AP 

IE1.2 Intensitat innovadora de les empreses 

IE1.3 Rendiment del sistema universitari 

IE2.1 Pes de l’ocupació altament qualificada en la indústria 

IE2.2 Pes de l’ocupació en serveis intensius de coneixement en els serveis 

IE2.3 Pes de l’ocupació en serveis creatius i culturals en els serveis de mercat 

IE3.1 Inversió privada no residencial 

IE3.2 Crèdit al sector privat 

IE3.3 Inversió directa estrangera 

IE4.1 Població ocupada amb estudis superiors 

IE4.2 Població ocupada sobrequalificada 

IE4.3 Empresariat i personal directiu 

IE5.1 Població ocupada en llocs altament qualificats 

IE5.2 Nombre de cooperatives 

IE6.1 Personal directiu amb estudis superiors 

IE6.2 Grau d’obertura a l’exterior 

IE6.3 Empreses exportadores regulars 

IE7.1 Tràfic portuari de mercaderies 

IE7.2 Vies de gran capacitat 

IE7.3 Capital infraestructures ferroviàries per habitant 

IE8.1 Saldo pressupostari de l’Administració regional 

IE8.2 Deute públic de l’Administració regional 

IE8.3 Recursos de l’SFA a competències homogènies per capita 

IE9.1 Taxa d’abandó escolar precoç 

IE9.2 Taxa d’abandó escolar precoç de la població femenina 

IE9.3 Taxa de desocupació de la població menor de 25 anys 

IE9.4 Taxa de desocupació de la població major de 55 anys 

IE9.5 Taxa de desocupació de la població femenina 

IE9.6 Pes de les dones directores i gerents 

IE9.7 Pes de les dones amb jornada parcial 

IE9.8 Pes de les dones investigadores en R+D 
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Els indicadors de la línia 10 no s’han avaluat perquè no es disposa de dades 

actualitzades; són: 

 

IE10.1 Superfície artificial 

IE10.2 Consum d’aigua en llars 

 

Indicador 4. Nombre d’informes de seguiment del Pla d’acció elaborats 

 

S’ha elaborat l’informe anual de seguiment i avaluació del Pla d’acció per a la 

transformació del model econòmic valencià. Es pot obtindre a través de la següent adreça web 

ja indicada anteriorment.  

 

Indicador 5. Nre. de reunions del Comité de Seguiment i Avaluació del Pla d’acció celebrades 

 

El febrer, en la Mesa de Polítiques Públiques, es van presentar les noves accions per a 

2020 del Pla d’acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027. En aquesta 

mesa es va exposar un pla de treball que arrancava a mitjan abril i finalitzava a la fi de juny. 

 

Davant de l’arribada de la COVID-19, es paralitzen els treballs, ja que les prioritats de 

les diferents conselleries es focalitzen en l’actuació immediata contra la pandèmia. A causa 

d’aquesta circumstància durant la primera meitat de 2020 no s’han celebrat reunions del 

Comité de Seguiment del Pla d’acció.  

 

D’altra banda, en el Seminari de Govern de Tardor 2020, el Consell va establir com un 

dels seus compromisos l’adaptació del Pla d’acció per a la transformació del model econòmic 

de la Comunitat Valenciana als nous objectius del govern, als plans europeus i als pactes per 

a la recuperació econòmica; ara, amb el marc socioeconòmic i sanitari provocat per la 

pandèmia de la COVID-19 i amb els acords que s’han signat en el marc del pacte polític “Alcem-

nos”, és necessari adaptar-lo a aquesta nova situació, per la qual cosa la segona part de l’any 

s’ha dedicat al compliment d’aquest objectiu. 

 

Indicador 6. Nre. de reunions de coordinació celebrades amb altres organismes del Consell 

 

S’ha mantingut una reunió amb la Comissió Sectorial de Polítiques Públiques 

(26/02/2020) per a la presentació de l’Informe anual de seguiment i avaluació del Pla d’acció 

per a la transformació del model econòmic valencià. 

 

Indicador 7. Nre. d’indicadors estratègics desagregats per gènere 

 

Dins de l’Informe anual de seguiment i avaluació del Pla d’acció per a la transformació 

del model econòmic valencià, s’ha fet una anàlisi específica d’algun dels indicadors desagregats 

per gènere. En concret s’han desagregat per gènere 8 indicadors. 
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Indicador 8. Seguiment de la taxa d’abandó escolar precoç de la població femenina (%) 

 

La taxa d’abandó escolar precoç per a la població femenina ha tingut una evolució molt 

positiva i se situa en el 12,8 %; s’ha reduït pràcticament a la meitat en els últims cinc anys.  

 

Indicador 9. Seguiment de la taxa de desocupació de la població femenina (%) 

 

La desocupació de les dones evoluciona favorablement, encara que la taxa encara se 

situa per damunt del 15 %, molt prop de la mitjana espanyola. 

 

La desocupació juvenil de les dones ha evolucionat molt positivament en els últims 

cinc anys, fins i tot millor que en el cas dels homes. No obstant això, el 2019 aquesta tendència 

s’ha trencat i s’ha tornat a situar per damunt dels homes i de la mitjana de dones espanyoles: 

s’ha situat en un preocupant 36,4 %. 

 

En la taxa de desocupació de dones majors de 55 anys ha passat una cosa semblant, 

amb una evolució millor en el cas de les dones al principi de l’últim lustre i una evolució pitjor 

en els dos últims anys, amb un increment de dos punts, la qual cosa situa la taxa en un 16 %. 

 

Indicador 10. Seguiment del pes de les dones directores i gerents (%) 

 

El percentatge de dones directives a la Comunitat Valenciana se situa al nivell de la 

mitjana espanyola (2,9 %) i en el cinqué lloc en comparació amb la resta de les comunitats 

autònomes. El creixement d’aquest grup s’ha estancat l’últim any. 

 

Indicador 11. Seguiment del pes de les dones amb jornada parcial (%) 

 

S’ha fet el seguiment d’aquest indicador: el percentatge de dones amb treballs a 

jornada parcial ha descendit lleugerament l’últim any, i se situa en el 72,2 %, que continua 

per davall de la mitjana nacional. 

 

 

Objectiu 1.2. Dirigir i coordinar l’elaboració d’anàlisis i estudis sobre el model econòmic de la 

Comunitat Valenciana, així com la preparació d’informes i la seua difusió interna i externa  

 

Indicador 1. Nre. d’informes o diagnòstics realitzats 

 

Durant l’exercici 2020, s’ha elaborat l’Informe anual de seguiment i avaluació del Pla 

d’acció per a la transformació del model econòmic valencià i la memòria anual de model 

econòmic. 

 

Indicador 2. Nre. de congressos, jornades, simposis o seminaris 
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Durant l’exercici 2020, s’ha organitzat l’acte de constitució de la Xarxa de Càtedres 

amb la participació dels rectors de les universitats públiques valencianes i el conseller 

d’Hisenda i Model Econòmic, així com l’acte de clausura de la Xarxa de Càtedres amb la 

intervenció del conseller d’Hisenda i Model Econòmic i el director general de Model Econòmic, 

Finançament i Política Financera. 

 

Indicador 3. Nre. d’assistents a congressos, jornades, simposis o seminaris 

 

Els actes organitzats han tingut 8 assistents en el cas de l’acte de constitució de la 

Xarxa de Càtedres i 102 assistents en el de cloenda.  

 

Indicador 4. Nre. de cursos efectuats 

 

Durant 2020 s’han organitzat, a través de la plataforma SAPS, 6 edicions de curs en 

línia sobre economia blava i 6 edicions de curs en línia sobre innovacions monetàries i 

financeres. 

 

Indicador 5. Nre. d’alumnes formats en cursos 

 

Durant 2020 el nombre d’alumnes formats en les diferents edicions dels cursos 

impartits ha sigut de 307 en el curs d’economia blava i de 151 en el curs d’innovacions 

monetàries i financeres. 

 

Indicador 6. Nre. de reunions mantingudes amb agents socials 

 

S’ha mantingut una reunió amb la Comissió Sectorial de Polítiques Públiques 

(26/02/2020) per a la presentació de l’Informe anual de seguiment i avaluació del Pla d’acció 

per a la transformació del model econòmic valencià. 

 

Indicador 7. Nre. de reunions celebrades amb la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model 

Econòmic 

 

S’han mantingut un total de 20 reunions, segons el següent detall: 

 

Comissió Mixta Xarxa de Càtedres (1) 

Comissió Mixta Universitat de València (2) 

Comissió Mixta Universitat Politècnica de València (2) 

Comissió Mixta Universitat d’Alacant (2) 

Comissió Mixta Universitat Jaume I de Castelló (2) 

Comissió Mixta Universitat Miguel Hernández d’Elx (2) 

Reunions de coordinació (4) 

Reunions comunicació i difusió (2) 



191 

 

Reunions programació activitats (2) 

Reunió preparació acte de clausura (1) 

 

 

Objectiu 2.1. Impuls de la transformació del model econòmic mitjançant l’activitat 

incentivadora 

 

Indicador 1. Nre. de sol·licituds d’ajuda gestionades 

 

Durant l’exercici pressupostari 2020 es tenia previst fer una nova convocatòria per a 

la concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d’inversió 

empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat 

Valenciana, regulades a l’empara de l’Ordre 14/2018, de 27 de desembre de 2018, de la 

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, però la situació d’inestabilitat econòmica provocada 

per la crisi sanitària de la COVID-19 aconsellava retardar aquesta convocatòria i reorientar els 

esforços incentivadors cap a la concessió d’ajudes directes a les empreses de la indústria 

manufacturera valenciana que hagueren adaptat la seua activitat o reorientat les seues 

capacitats productives amb la finalitat de produir a gran escala material sanitari per a atendre 

un previsible increment de demanda i afrontar l’emergència sanitària davant de possibles 

rebrots de la COVID-19. Per tot això es va estimar necessària l’aprovació de les bases 

reguladores i de la concessió directa de subvencions a projectes d’inversió per a la reorientació 

de les capacitats productives de la indústria manufacturera valenciana per la COVID-19, 

mitjançant la publicació del DECRET 103/2020, de 7 d’agost de 2020, del Consell. 

 

En relació amb aquesta línia d’ajudes, en aquesta convocatòria s’han gestionat 52 

sol·licituds d’ajuda. 

 

Indicador 2. Nre. d’empreses a què s’ha donat suport mitjançant mesures de foment de la 

transformació del model econòmic 

 

Durant l’exercici pressupostari 2020, s’ha donat suport a un total de 29 empreses a 

través de dues línies d’ajuda: 

 

- 12 empreses mitjançant 13 expedients d’ajuda de la línia d’ajudes S5136000 

“Incentius a la inversió empresarial per a impulsar la transformació del model econòmic de la 

Comunitat Valenciana”, corresponents a la segona anualitat de la convocatòria de l’any 2019. 

 

- 17 empreses mitjançant la línia d’ajudes S1005000 “Subvencions directes a les 

empreses valencianes que hagen reorientat la seua activitat i les seues capacitats productives 

per a produir material sanitari per a fer front a possibles rebrots de COVID-19”. 

 

Indicador 3. Volum pressupostari gestionat mitjançant ajudes de foment de la transformació 

del model econòmic 
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Durant l’exercici pressupostari 2020, s’han adjudicat ajudes per un import total de 

9.852.312,62 d’euros, a través de les dues línies d’ajuda esmentades en l’indicador 2, pels 

següents imports: 

 

- 6.143.061,97 € mitjançant la línia d’ajudes S5136000 “Incentius a la inversió 

empresarial per a impulsar la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana”, 

corresponents a la segona anualitat de la convocatòria de l’any 2019. 

 

- 3.709.250,65 € mitjançant la línia d’ajudes S1005000 “Subvencions directes a 

les empreses valencianes que hagen reorientat la seua activitat i les seues capacitats 

productives per a produir material sanitari per a fer front a possibles rebrots de COVID-19”. 

 

Indicador 4. Nre. de convenis signats amb entitats per al foment de transformació del model 

econòmic 

 

En l’exercici pressupostari 2020, s’han signat dos convenis davant dels tres previstos 

inicialment: 

 

- Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic, i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, 

per a la transformació modernitzadora del capital humà. 

 

- Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic, i l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) en 

el desplegament d’actuacions que contribuïsquen al canvi de model econòmic en el marc del 

pla d’acció per a la transformació del model econòmic 2027. 

 

En les previsions pressupostàries estava previst signar un conveni amb AIR NOSTRUM, 

Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA, per a establir les condicions de concessió d’una subvenció 

per al desenvolupament d’un projecte estratègic de caràcter sostenible en el sector aeri, en el 

marc de l’establiment del pla d’acció per a la transformació del model econòmic valencià, però 

el context actual mundial i la situació de la companyia a causa de la crisi ocasionada per la 

COVID-19 han fet que l’empresa renunciara a la signatura d’aquest conveni. 

 

Indicador 5. Volum pressupostari gestionat mitjançant convenis signats amb entitats i 

empreses per al foment de la transformació del model econòmic 

 

Indicador complementari de l’anterior, ha registrat una quantia total de 2.300.000 €, 

durant l’anualitat 2020, que s’ha distribuït entre els dos convenis signats segons els següents 

imports: 
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- 1.300.000 € a través del conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria 

d’Hisenda i Model Econòmic, i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la 

Comunitat Valenciana, per a la transformació modernitzadora del capital humà. L’ajuda 

màxima prevista per a aquest conveni era de 2.000.000 €, però a causa de les negatives i 

imprevisibles conseqüències derivades de l’impacte de la COVID-19 sobre l’activitat de 

transformació modernitzadora del capital humà de la Fundació, i atesa la memòria econòmica 

aprovada per la Comissió Mixta de Seguiment del conveni de referència, en la seua reunió de 

30 de juliol de 2020, la Fundació FDI va decidir renunciar a l’import de 700.000 euros de la 

línia pressupostària, de manera que l’import total disponible va quedar en 1.300.000 euros. 

 

- 1.000.000 € a través del conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria 

d’Hisenda i Model Econòmic, i l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments 

Ceràmics (ASCER) en el desplegament d’actuacions que contribuïsquen al canvi de model 

econòmic en el marc del pla d’acció per a la transformació del model econòmic 2027. 

 

Indicador 6. Nre. d’empreses a què s’ha donat suport que disposen d’un pla d’igualtat 

 

En la convocatòria de concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a 

determinats projectes d’inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model 

econòmic de la Comunitat Valenciana, regulades a l’empara de l’Ordre 14/2018, de 27 de 

desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en el criteri D de valoració de les 

sol·licituds s’estableix una puntuació de 5 punts per disposar de pla d’igualtat degudament 

visat per l’entitat o l’organisme competent, quan no siga exigible legalment.  

 

De les empreses a què s’ha donat suport en aquesta convocatòria durant l’exercici 

pressupostari 2020, 6 disposaven d’un pla d’igualtat visat i 3 més en tenen en període de 

desenvolupament i implantació. 

 

 

 

Programa 421.90 “Innovació tecnològica educativa” 

 

Execució: 140,90 % 

 

PROGRAMA 42190 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EDUCATIVA   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Impuls a la Innovació Educativa. 135,25% 

OBJECTIU 1.2 
Actualització, evolució i racionalització de les aplicacions de gestió 
educativa 

165,81% 

OBJECTIU 1.3 Integració de les TIC en les activitats docents 121,65% 
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Programa 611.40 “Finançament autonòmic” 

 

Execució: 135,24 % 

 

PROGRAMA 61140 FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y 

COORDINACIÓN FINANCIERA 
 

OBJETIVOS 
% 

EJECUCION 

OBJETIVO 1.1 
Generar i aprofundir en els coneixements del finançament autonòmic, 
hisendes territorials i hisenda pública. 226,19% 

OBJETIVO 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% 

OBJETIVO 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. 

300,00% 

OBJETIVO 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. 

50,00% 

OBJETIVO 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, i 

es van fer en relació amb l’execució del programa esmentat les observacions següents: 

 

 

Objectiu 1.1. Generar i aprofundir en els coneixements del finançament autonòmic, hisendes 

territorials i hisenda pública  

 

 

Indicador 1. Estudis i informes 

 

S’ha fet una tasca de suport tècnic generant informes tècnics a partir de la informació, 

tant interna com externa i el seu tractament, articulada en una base de dades pròpies. En total 

s’han elaborat 11 informes, més del triple dels que es preveien.   

 

Indicador 2. Grups d’investigació amb suport financer 

 

 Mitjançant la convocatòria de 27 d’abril de 2020, s’ha concedit finançament a tres 

grups d’investigació pública, dels tres previstos. L’activitat del grup es finança durant quatre 

anys, de manera que són sis els grups finançats el 2020 a càrrec del programa (tres de la 

convocatòria 2020 i altres tres de la convocatòria 2019). 
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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  

 

Indicador 1. Disseny i implementació d’una xarxa de col·laboració amb altres unitats de la 

Generalitat. Actes de constitució 

 

En relació amb aquest indicador, des de la Subdirecció General s’han mantingut 

reunions de treball i s’ha intercanviat informació amb la Conselleria de Sanitat i amb altres 

òrgans de la CHME. 

 

 

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  

 

Indicador 1. Accions formatives 

  

S’han fet tres accions formatives. En primer lloc, s’ha completat el curs “Anàlisi tècnica 

de dades”, iniciat el 2019 i impartit per professorat de la Universitat de València, destinat a 

personal de la Subdirecció General de Finançament Autonòmic per a millorar la seua 

capacitació. En segon lloc, s’han desenvolupat íntegrament el 2020 dues accions formatives: 

un curs sobre avaluació de polítiques públiques impartit per personal de l’AIREF i el seminari 

de tardor 202 “L’Administració regional davant del repte de la digitalització”, impartit per 

professors universitaris i funcionaris d’altres administracions públiques. Totes dues accions 

s’han obert a personal d’altres òrgans de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic (CHME) i 

a altres conselleries i organismes autònoms. Així, en el seminari sobre avaluació de polítiques 

públiques, un 33,67 % dels alumnes inscrits procedeixen de la CHME (12), i la resta es 

reparteixen entre les conselleries de Presidència (2), Innovació (3), Educació (1), Sanitat (1) 

i Justícia (1), així com entre les següents entitats: ATV (2), AVI (2) i ATMV (2). Per part seua, 

en el seminari sobre l’Administració regional davant del repte de la digitalització, un 62,90 % 

dels alumnes inscrits procedeixen de la CHME (39), i la resta d’alumnes es reparteixen entre 

les conselleries de Sanitat (4), Presidència (3), Innovació (3), Economia (2), Transparència 

(1), Agricultura (1) i Justícia (1), així com de l’ATV (8). 

 

Indicador 2. Publicacions inserides en pàgina web de la Subdirecció General 

  

El 2020 s’han fet un total de 9 insercions: dos fullets amb els programes dels seminaris 

sobre avaluació de polítiques públiques i l’Administració regional davant del repte de la 

digitalització, així com presentacions dels ponents. 
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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 seu seguiment  

 

Indicador 1. Informes i simulacions 

 

Aquest indicador s’ha quedat al 50 % d’execució, pel fet que el 2020 les negociacions 

del model no s’han représ. S’ha mantingut actualitzada la informació que permet el seguiment 

dels resultats del model i les seues conseqüències en la sostenibilitat de les finances 

autonòmiques.  

 

 

Objectiu 3.1. Elaborar la proposta i la certificació de les inversions finançades pel Fons de 

Compensació Interterritorial 

 

Indicador 1. Certificacions dutes a terme 

 

En relació amb la gestió dels Fons de Compensació Interterritorial, com en anys 

anteriors, l’indicador relatiu a les certificacions efectuades ha arribat al 100 % de compliment. 

 

 

 

Programa 612.40 “Control intern i comptabilitat” 

 

Execució: 122,55 % 

 

PROGRAMA 61240 CONTROL INTERN I COMPTABILITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Control intern per a garantir una adequada actuació 
econòmica del Sector Públic. 

110,00% 

OBJECTIU 1.2 Direcció i gestió de la comptabilitat pública. 135,09% 

 

 

Objectiu 1.1 Control intern per a garantir una adequada actuació econòmica del sector públic. 

 

El grau de compliment el 2020 dels objectius proposats en matèria de control intern 

ha sigut altament satisfactori, segons reflecteix l’execució dels set indicadors definits per a 

l’objectiu 1.1. 

 

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 



197 

 

Consell, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, s’ha dut a terme, 

en la majoria dels indicadors, un major nombre de controls i informes que els previstos 

inicialment, i s’ha comprovat, així, la situació i el funcionament de diferents òrgans en l’aspecte 

economicofinancer, el compliment de la normativa i les 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 expressament que corresponia a la Intervenció General de la Generalitat, a través 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 fons comunitaris, i s’han pogut 

dur a terme les funcions exposades en les condicions exigides per la normativa nacional i 

comunitària de vigent aplicació, de manera que s’ha superat la previsió inicial de controls. 

 

 

Objectiu 1.2. Direcció i gestió de la comptabilitat pública 

 

En matèria de comptabilitat pública s’ha complit la pràctica totalitat dels objectius 

establits, segons reflecteix l’execució dels cinc indicadors definits per a l’objectiu 1.2. 

 

Així, en l’exercici de les facultats que atribueix a aquesta 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 2019, amb el contingut previst en l’article 135 

d’aquesta norma. 
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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. 

 

 

 

Programa 612.30 “Patrimoni de la Generalitat” 

 

Execució: 117,99 % 

 

PROGRAMA 61230 PATRIMONI DE LA GENERALITAT   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Investigació, defensa i recuperació en via administrativa del 
patrimoni de la Generalitat. 

172,20% 

OBJECTIU 1.2 Aprofitar al màxim els recursos patrimonials de la Generalitat. 88,02% 

OBJECTIU 1.3 
Formació i conservació de l'Inventari de Béns i Drets de la 
Generalitat. 

80,93% 

OBJECTIU 1.4 
Dotació d'edificis administratius a les distintes conselleries i 
distribució de locals entre les mateixes per a atendre les seues 
necessitats. 

200,00% 

OBJECTIU 1.5 
Alienació o explotació de béns patrimonials la utilització dels quals 
per la Generalitat no resulte convenient. 

82,00% 

OBJECTIU 1.6 Racionalització de la política de lloguers. 67,69% 

OBJECTIU 2.1 
Investigació, defensa i recuperació en via administrativa del 
patrimoni de la Generalitat. Gestió d'espais administratius. Suport 
tècnic. 

135,11% 

 

Amb un crèdit definitiu per a 2020 de 29.659.440 €, aquest programa, de caràcter 

transversal, s’ocupa de la defensa, la conservació i l’aprofitament òptim dels recursos 

patrimonials de la Generalitat, amb dotació d’edificis administratius a les diferents conselleries, 

la racionalització de la política de lloguers i l’alienació o explotació de béns patrimonials no 

necessaris per al funcionament de la Generalitat. També li correspon la gestió de l’Impost 

sobre Béns Immobles, IBI, de la Generalitat, així com la formació, conservació, actualització, 

custòdia i valoració de l’Inventari general de béns i drets de la Generalitat, que serveix de 

suport per a una correcta gestió patrimonial. 

 

 

Objectiu 1.1. Investigació, defensa i recuperació en via administrativa del patrimoni de la 

Generalitat 

 

Indicador 1. Tramitació d’expedients d’investigació i depuració física i jurídica de béns 

immobles patrimoni de la Generalitat 
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Ha experimentat un increment important que obeeix al nombre més gran d’actuacions 

dutes a terme com a conseqüència de la revisió de l’Inventari, per TRAGSATEC, i de la 

incorporació dels nous llocs de treball de personal tècnic. 

 

Indicador 4. Tramitació jurídica i econòmica d’expedients d’abintestats dels quals és declarada 

hereva la Generalitat  

 

L’elevat nombre d’expedients tramitats (1.536) obeeix a l’augment de la plantilla de la 

unitat administrativa encarregada de tramitar-los. 

 

Indicador 7. Gestió del pagament de les liquidacions de l’IBI; Indicador 8. Sol·licitud 

d’excepcions i interposició de recursos sobre IBI  

 

S’ha continuat l’esforç tant en la minoració en les obligacions pendents amb les 

corporacions locals com en la defensa dels interessos de la Generalitat. A més, amb la 

incorporació parcial del teletreball s’ha aconseguit automatitzar processos, en col·laboració 

amb la Intervenció, que ha facilitat l’avanç en la tramitació. 

 

 

 

Programa 615.20 “Actuacions sobre el sector públic” 

 

Execució: 116,66 % 

 

PROGRAMA 61520  ACTUACIONS SOBRE EL SECTOR PÚBLIC  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Racionalitzar, modernitzar i adequar el Sector Públic Instrumental 
(SPI) a les necessitats de la Generalitat. 

150,00% 

OBJECTIU 2.1 Impulsar l'eficiència i eficàcia en la gestió de l'SPI 99,99% 

OBJECTIU 2.2 Donar suport tècnic al Consell en matèria d'SPI 100,00% 

 

 

Objectiu 1.1. 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 
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financera, i d’organització de la Generalitat, disposa que en la tramitació de qualsevol 

modificació que afecte les lleis de creació, els estatuts i els 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, haurà de recaptar-se, 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 l’absència de duplicitats. 

 

En conseqüència, el nombre d’informes per emetre està determinat pels projectes 

normatius en tramitació, així com per les necessitats de modificació d’estatuts i reglaments 

d’organització i funcionament dels ens de l’SPI. 

 

La sol·licitud d’informe s’ha de fer, en un cas, a través de la sotssecretaria de la 

conselleria a la qual estiga adscrita o de la qual depenga l’entitat i, en l’altre, a través de la 

sotssecretaria de la conselleria que tinga assignada la tramitació del projecte normatiu. 

 

Arran d’aquest precepte, s’han emés la totalitat dels informes sol·licitats durant 

l’exercici 2020, els quals podem agrupar en dos tipus d’informes per raó del contingut. D’una 

banda, els que es refereixen a la modificació d’estatuts socials, i, d’una altra, els que tenen 

per objecte la modificació de normes amb la finalitat de determinar la naturalesa, les funcions 

i les competències dels diferents ens de l’SPI de la Generalitat. 

 

Aquest indicador s’ha executat al 100 %. 

 

Indicador 2. Projectes normatius, circulars i instruccions, impulsats o participats per l’òrgan 

directiu amb incidència en matèries de la seua competència 

 

Circulars i instruccions. S’han executat 4 davant de les 2 previstes inicialment. La 

situació de pandèmia ocasionada per la propagació de la COVID-19 ha influït notablement en 

l’adopció de mesures normatives, instruccions i circulars en relació amb els ens del sector 

públic instrumental de la Generalitat; en concret s’han adoptat les següents: 

 

1.  Instrucció del conseller d’Hisenda i Model Econòmic sobre adopció de mesures 

contra la COVID-19 per part dels ens que integren el sector públic instrumental de la 

Generalitat. 

 

Mitjançant la Resolució de 15 de març de 2020 es van citar a termini les entitats del 

sector públic instrumental de la Generalitat perquè implementaren una sèrie de mesures 

excepcionals en els centres de treball com a conseqüència de la situació de pandèmia 

provocada per la COVID-19. Concretament, s’instava les entitats del sector públic instrumental 

de la Generalitat a adoptar plans de contingència específics amb la finalitat de garantir la 

prestació permanent dels serveis públics essencials. 
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2.  Mesures contra el frau financer. 

 

Davant de l’existència de diversos intents de frau financer contra entitats del sector 

públic instrumental de la Generalitat, que amenaçava amb estendre’s durant el moment inicial 

de pandèmia, es va instar aquestes entitats, per part de la Direcció General del Sector Públic 

i Patrimoni, perquè extremaren les precaucions sobre aquest tema i revisaren els procediments 

de contractació i verificaren la solvència i la capacitat de les empreses, i va recomanar al 

mateix temps l’ús de les possibilitats oferides per la banca digital. 

 

3.  Mesures en matèria de contractació. 

 

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a 

fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, va disposar una sèrie de mesures per a 

pal·liar les conseqüències de la COVID-19 sobre la contractació pública. Fonamentalment, 

s’establien mesures per a evitar els efectes negatius sobre l’ocupació i la viabilitat empresarial 

derivats de la suspensió de contractes públics, i s’impedia la resolució de contractes públics 

per part de totes les entitats que integren el sector públic per a evitar que la COVID-19 i les 

mesures adoptades per l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats que integren 

l’Administració local i tots els seus organismes públics i entitats de dret públic tingueren un 

impacte estructural negatiu sobre aquesta part del teixit productiu. 

 

En aquest sentit, la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, el 25 de març de 

2020, va sol·licitar a les entitats que integren el sector públic instrumental de la Generalitat 

informació sobre la situació i l’estat, en aquell moment, d’una sèrie d’actuacions i 

procediments, així com la indicació del corresponent estat pressupostari en el moment de 

l’entitat, amb indicació dels crèdits compromesos. 

 

4.  Instrucció sobre permís retribuït recuperable. 

 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va adoptar una sèrie de 

mesures per a limitar la mobilitat de les persones, així com per a restringir les activitats socials 

i econòmiques. En desplegament d’això, es va dictar en l’àmbit laboral el Reial decret llei 

10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones 

treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, amb la finalitat de reduir la 

mobilitat de la població en el context de la lluita contra la pandèmia. 

 

Amb la finalitat d’aclarir i harmonitzar l’aplicació d’aquest permís retribuït recuperable, 

el 6 d’abril de 2020, el conseller d’Hisenda i Model Econòmic va dictar una instrucció que 

arreplegava una sèrie de particularitats a l’aplicació del règim general, al mateix temps que 

s’establia l’obligatorietat per part de les entitats de subministrar informació sobre les mesures 
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adoptades a aquest efecte per l’òrgan competent de l’entitat en matèria de gestió de personal 

respecte del personal laboral per compte d’altri que desenvolupara activitats no essencials. 

 

Aquest indicador ha duplicat el grau d’execució previst. 

 

 

Objectiu 2.1. Impulsar l’eficiència i eficàcia en la gestió de l’SPI  

 

Indicador 1. Informes preceptius en matèria d’SPI 

 

•  S’han elaborat 4 informes sobre propostes d’acord del Consell, per les quals 

s’autoritza la subscripció, per la Generalitat, de participacions creades com a conseqüència 

d’ampliacions de capital a càrrec dels pressupostos de 2020, en virtut de la disposició 

addicional dihuitena 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: 

 

ENTITAT IMPORT APLICACIÓ CAPITAL DATA INFORME 

AEROCAS 8.650.000 €  24/07/2020 

CACSA 13.556.000 €  15/09/2020 

CMPD  6.999.143,06 € 22/12/2020 

SPTCV  1.999.698,04 € 23/12/2020 

 

•  Informes relatius a convenis col·lectius. Sobre un total de 4 sol·licituds s’ha 

emés 1 informe sobre un conveni col·lectiu propi de la Fundació de la CV Centre d’Estudis 

Ambientals del Mediterrani (CEAM), el 30/12/202020, i 2 informes sobre l’adhesió de l’Institut 

Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) i del Consorci Espacial Valencià, 

Val Space Consortium (VAL SPACE) al II Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de 

l’Administració autonòmica, en dates 12/11/202020 i 21/07/202020, respectivament. 

 

•  Informes relatius a modificació de condicions de treball. Sobre un total de 7 

sol·licituds, s’han emés 6 informes sobre adhesió a determinats acords de la CIVE del II 

Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Administració autonòmica. 

 

ENTITAT DATA INFORME 

Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)  10/03/2020 

Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)  21/04/2020 

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 
(IVCR+i)  

12/11/2020 

Institut Valencià de Finances (IVF)  05/05/2020 

Institut Valencià de Cultura (IVC)  13/05/2020 

Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA)  18/12/2020 
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En resum: 

 

 Nre. informes 

sol·licitats 

Nre. informes emesos 

Informes disposició addicional 18a de 
la Llei 1/202013 

4 4 

Informes sobre convenis 4 3 

Informes sobre modificació 

condicions de treball 

7 6 

Total  15 13 

 

Dades de l’indicador (informes emesos / informes sol·licitats): 87 % 

 

Indicador 2. Anàlisi de la realitat i les necessitats en matèria de personal existents en l’SPI 

 

Cal destacar aquest indicador a causa de la importància i complexitat de la situació 

laboral del personal al servei de les entitats de l’SPI, així com a les seues necessitats 

d’ordenació i racionalització. 

 

En aquest sentit, fa un paper transcendental la Comissió de Seguiment del III Acord 

de la Comissió de Diàleg Social, sobre seguiment de borses d’ocupació temporal. 

 

Al llarg de 2020 s’han celebrat un total de 5 reunions de la Comissió de Seguiment del 

III Acord de la Comissió de Diàleg Social en les següents dates: 30/1/202020, 9/6/202020, 

30/7/202020, 3/11/202020 i 10/12/202020. 

 

Aquest indicador s’ha executat per damunt del que es preveia, i ha arribat al 125 %. 

 

Indicador 3. Informes relatius a propostes d’aprovació i modificació d’RLT, 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’RLT. 

 

Sobre un total de 31 sol·licituds d’informe per part de les entitats del sector públic 

instrumental de la Generalitat, s’han emés informes sobre les següents 29 entitats. 

 

Entitat Data informe 

Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors (FEES)  28/04/2020 

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic Universitari de la 
CV (Fundació INCLIVA)  

28/05/2020 

Fundació per a la investigació de l’Hospital Universitari La Fe de la 
CV  

20/07/202020 

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)  17/09/2020 
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Entitat Data informe 

Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU 
(ISTEC)  

17/09/2020 

Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium (VAL SPACE)  28/09/2020 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA (CMPD)  06/10/2020 

Institut Valencià de Finances (IVF)  30/10/2020 

Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV  23/12/2020 

Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)  23/12/2020 

Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS)  23/12/2020 

Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)  23/12/2020 

Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) 23/12/2020 

Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, SA (SPTCV) 23/12/2020 

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA 
(VAERSA) 

23/12/2020 

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE)  30/12/2020 

SA de Mitjans de Comunicació de la CV (SAMC) 30/12/2020 

Patronat del Misteri d’Elx  09/12/2020 

Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofía (Les Arts) 09/12/2020 

Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana 09/12/2020 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA 09/12/2020 

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana  28/12/2020 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 28/12/2020 

Entitat Pública Sanejament Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 30/12/2020 

Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) 30/12/2020 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 30/12/2020 

Fundació de la CV Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 
(CEAM) 

30/12/2020 

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica 
de la CV (FISABIO) 

30/12/2020 

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV, SA (CIEGSA) 30/12/2020 

 

•  Informes sobre classificació de les entitats del sector públic a l’efecte del que 

es disposa en l’article 4 del Decret 95/202016, 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 5/202016, de 13 de setembre, que el desplega. 

Sobre un total de 3 sol·licituds, s’han emés els següents informes: 
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Entitat Data de 
l’informe 

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la CV (INCLIVA) 03/03/2020 

Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU 
(ISTEC) 

03/03/2020 

Fundació de la CV per al Foment d’Estudis Superiors (FFES) 03/09/2020 

 

En resum: 

 Nre. informes 

sol·licitats 

Nre. informes emesos 

Informes relacionats RLT 31 29 

Informes sobre classificació  3 3 

Total 34 32 

 

Dades d’execució de l’indicador (informes emesos / informes sol·licitats): 94,12 % 

 

Indicador 4. Informes relatius a modificació de les condicions retributives dels llocs de treball 

inclosos en les RLT de les entitats de l’SPI 

 

•  Informes sobre la modificació i creació de llocs de treball 

 

Sobre un total de 4 sol·licituds, s’ha informat sobre la modificació i creació de diferents 

llocs de treball que afecten l’RLT de les següents entitats: 

 

Entitat Data de l’informe 

Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS)  06/02/2020 

Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS)  27/02/2020 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)  06/03/2020 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) 10/11/2020 

 

•  Informes sobre la sobre l’establiment de les retribucions de llocs de caràcter 

directiu. 

 

Sobre un total de 13 sol·licituds, s’ha informat sobre les retribucions de llocs de 

caràcter directiu en les següents entitats: 

 

Entitat Data de l’informe 

Institut Valencià de Finances (IVF)  18/02/2020 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)  06/03/2020 

Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA)  15/04/2020 

Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de 
Emergencias, SAU (SGISE)  

18/05/2020 

Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, 
SAU (ISTEC)  

21/05/2020 
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Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de 

Emergencias, SAU (SGISE)  

22/05/2020 

Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)  11/06/2020 

Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)  11/11/2020 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)  02/10/2020 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA (CMPD)  03/11/2020 

Aeropuerto de Castellón, S.L. (AEROCAS)  19/10/2020 

Consorci del Consell de l’Horta de València  18/12/2020 

 

En resum: 

 

 Nre. informes sol·licitats Nre. informes emesos 

Informes relacionats amb modificació i 
creació de llocs de treball 

4 4 

Informes sobre establiment retribucions 

directius 

13 12 

Total 17 16 

 

Dades de l’execució de l’indicador (informes emesos / informes sol·licitats): 94,12 % 

 

Indicador 5. Actualització de plataformes i sistemes informàtics generadors d’informes 

 

COGNOS és l’eina de la Direcció General de Sector Públic de dades comptables 

mecanitzades periòdicament i parametritzades, per a fer el seguiment i l’avaluació i l’anàlisi 

de la situació economicofinancera de les entitats de l’SPEF. 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. 

 

D’altra banda, s’ha posat en marxa el projecte per a la implantació i el 

desenvolupament d’un sistema d’informació economicofinancer en la Generalitat, denominat 

NEFIS, part de les funcionalitats del qual són aplicables a l’SPI. 

 

En relació amb això, s’ha fet les següents actuacions: 

 

•  Comprovació que s’han recarregat els fitxers amb errors dels anys 2015, 2016 

i 2017. Contrast de dades de balanços i els comptes de pèrdues i guanys al tancament de 2019 

i 2018 amb els que figuren en els comptes anuals auditats de les entitats i informe de 

discrepàncies observades i la manera d’abordar-les (27/04/202020). 

 

•  Revisió de la classificació d’entitats i dels informes en la nova versió de 

COGNOS (v. 11) i detall de les febleses en el seu funcionament, principalment l’establiment 

de validacions en la introducció de les dades per l’usuari, per a informe a INDRA 

(12/06/202020). 
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•  S’ha assistit a la presentació del projecte NEFIS (28/02/202020) i a la primera 

reunió sobre formació inicial SPI (03/03/202020). 

 

Execució de l’indicador: 100 % 

 

Indicador 6. Informe anual sobre situació i evolució economicofinancera i patrimonial de l’SPI 

 

S’ha elaborat l’informe previst sobre la situació general de l’SPI en què es detalla 

l’inventari de les entitats que conformen el sector públic empresarial i fundacional i es fa una 

anàlisi individual i agregada de la seua situació economicopatrimonial al tancament de l’exercici 

2019. 

 

Indicador 7. Informe anual de seguiment del grau de compliment per l’SPI dels informes 

d’auditoria i de la Sindicatura de Comptes 

 

S’ha elaborat l’informe que estava previst. 

 

Després de la revisió dels informes d’auditoria financera, de compliment normatiu i 

operativa de l’exercici 2019, així com de l’últim informe de la Sindicatura de Comptes, s’han 

elaborat fitxes per a cadascuna de les entitats amb el detall dels incompliments detectats. Així 

mateix, s’ha efectuat una anàlisi de caràcter general sobre els informes esmentats. 

 

Mitjançant escrits de dates 6 i 7 de novembre de 2020, s’ha sol·licitat a les entitats de 

l’SPI informació sobre les mesures adoptades tendents a corregir les excepcions, les 

recomanacions i els incompliments posats de manifest en els informes esmentats. Aquesta 

informació s’actualitza en les fitxes de seguiment de cada entitat, a mesura que se’n disposa. 

 

Indicador 8. Informar o proposar plans de correcció de desequilibri econòmic, financer i 

patrimonial de l’SPI 

 

En virtut del que s’estableix en la normativa sobre reestructuració i sanejament del 

sector públic instrumental de la Generalitat, s’han efectuat el 100 % dels informes/propostes 

sol·licitats, segons el següent detall: 

 

•  Informe memòria pel qual es proposa la tramitació pel conseller d’Hisenda i 

Model Econòmic d’un acord del Consell d’aportació a fons propis de Circuito del Motor y 

Promoción Deportiva, SA, per import de 15.713.953,70 euros. Data 01/12/202020. 

 

•  Informe memòria pel qual es proposa al conseller d’Hisenda i Model Econòmic 

elevar a acord del Consell la proposta relativa a la ratificació de l’assumpció per la Generalitat 

Valenciana de préstecs de CACSA, SA amb el BEI i la determinació de les seues condicions de 

data 20 de juny de 2020. 
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•  Proposta al conseller d’Hisenda i Model Econòmic per a elevar a acord del 

Consell la proposta d’incorporació d’accions de la mercantil CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DEL 

INSTITUTO VALENCIANO DE ATENCIÓN SOCIALSANITARIA, SAU, a la Generalitat 

(16/09/202020). 

 

 

Objectiu 2.2. Donar suport al Consell en matèria d’SPI Execució 100,00 % 

 

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 sobre el 100 % de les sol·licituds en relació amb els assumptes sotmesos 

a consideració, en les nombroses reunions dels òrgans col·legiats de les entitats de l’SPI 

celebrades al llarg de l’exercici 2020. 

 

Indicador 2. Atendre requeriments d’informació relativa a l’SPI sol·licitats a l’Administració del 

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 CA: actualització de la informació arreplegada en els 

models I32a i I32b, relatius a l’avanç dels processos de reordenació, remesos a la 

Intervenció de la Generalitat en data 9 d’abril. 

 

- Pla d’ajust 2019, “Reordenació del sector públic”, dades facilitades a la 

Intervenció General de la Generalitat, en data 5 de març. 

 

• Requeriments atesos de les agències de qualificació creditícia. 

 

El 2020, com a conseqüència de les mesures adoptades per la COVID-19 no s’han fet 

sessions presencials de les agències. No obstant això, s’ha elaborat tota la informació: 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. S’ha enviat la requerida a la DG de Política 

Financera. 

 

• Requeriments atesos d’altres àmbits del Consell. 

 

Al llarg de l’exercici 2020, s’ha atés el 100 % dels diversos requeriments d’informació 

relacionats, entre altres, amb la celebració del Seminari d’Hivern, mesures i efectes COVID-

19, activitat parlamentària, projectes de creació de noves entitats, extinció d’entitats i 

processos de reestructuració i transmissió d’immobles.  
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Programa 613.10 “Tributs de la Generalitat”  

 

Execució: 109,69 % 

 

PROGRAMA 61310 TRIBUTS DE LA GENERALITAT I JOC  

OBJETIUS 
% 

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 tots els 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 ferramentes 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 
Millorar i facilitar ferramentes informàtiques per a l'elaboració de 
les previsions d'ingressos per tributs i preus públics, i de les 
estimacions dels beneficis fiscals. 

80,00% 

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 fabricants de material de joc, 
importadores, comercialitzadores i distribuïdores de material de 
joc. 

223,69% 

OBJECTIU 5.2 
La gestió dels registres de persones que tenen prohibida l'entrada 
a locals de joc. 

65,27% 

OBJECTIU 6.1 
La inspecció de locals, màquines, activitats i, en general, tots 
aquells aspectes vinculats al joc que siguen competència de la 
Generalitat. 

163,28% 

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. 

55,00% 

 

 

En l’àmbit de tributs s’han estudiat modificacions destinades a adaptar la normativa 

tributària valenciana en la realitat del nostre temps, atenent especialment la crisi sanitària de 

la COVID-19, el medi ambient, el fenomen de la despoblació i la protecció de les dones 

maltractades. 

 

En l’àmbit de joc destaca l’aprovació de la nova Llei 1/202020, d’11 de juny, de la 

Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana, i 

l’inici del treball d’elaboració del seu desplegament reglamentari. 
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Programa 611.10 “Direcció i Serveis Generals” 

 

Ejecución: 109,01  

 

PROGRAMA 61110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 Activitat de la Central de Compres 85,94% 

OBJECTIU 3.1 Contractació electrònica 85,71% 

OBJECTIU 4.1 Racionalització de la contractació 105,95% 

OBJECTIU 5.1 
Actualització, millora i desplegament del règim de contractació 
pública de la Generalitat 

100,00% 

OBJECTIU 5.2 
Gestionar el Registre de Contractistes i Empreses Classificades i la 
seua integració en el sector públic 

100,00% 

OBJECTIU 5.3 Gestionar la classificació d'empreses contractistes d'obres i serveis 100,00% 

OBJECTIU 5.4 Òrgan consultiu de l'art. 9.7 del RD 55/202017, de 23 de febrer 100,00% 

OBJECTIU 6.1 
Dirigir el Registre de Contractes de la Generalitat així com remetre 
la informació GVA-Oberta 

100,00% 

OBJECTIU 7.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de 
la Conselleria 

177,78% 

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. 

143,75% 

 

A fi de vincular els següents objectius a la Llei 9/202003, de 2 d’abril, de la Generalitat, 

per a la igualtat entre dones i homes, i d’integrar la transversalitat de gènere en les polítiques 

públiques, 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’article 11 de l’Ordre 7/202017, 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 com a criteri de desempat el reconeixement de víctima de violència de 

gènere. A més, està prevista una revisió de l’ordre esmentada, en la qual es valorarà la 

possibilitat d’introduir alguna clàusula de caràcter social que fomente la perspectiva de gènere. 

 

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

 

En aquest exercici el nombre d’informes d’impacte de gènere supervisats per la Unitat 

d’Igualtat s’ha incrementat considerablement. 



211 

 

 

D’acord amb l’article 4 bis de la Llei 9/202003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre 

dones i homes, “els informes esmentats s’elaboraran pel 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”.  

 

Els centres gestors, per a elaborar-los, disposen d’un model proposat per la Conselleria 

de Presidència disponible en la pàgina web de la Unitat d’Igualtat de la Conselleria de 

Presidència i d’aquesta conselleria. 

 

 

Objectiu 7.3. Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu, 

en els textos administratius 

 

Durant aquest exercici, la Unitat d’Igualtat ha incrementat el nombre de textos revisats 

i ha dut a terme un esforç important per a impulsar la utilització d’un llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius de la conselleria, i ha oferit suport als diferents centres 

gestors sobre qüestions concretes i facilitat guies i directrius específiques.  

 

 

 

Programa 612.50 “Pressupostos de la Generalitat i Administració de Nòmines” 

 

Execució: 102,43% 

 

PROGRAMA 61250 PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT I 

ADMINISTRACIÓ DE NÒMINES 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assegurar una òptima gestió dels recursos públics de la Generalitat, 
en el marc de les competències incloses en l'Estatut. 116,46% 

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 hòmens en els Pressupostos de la Generalitat. 95,29% 

OBJECTIU 2.1 
Supervisió i control de les despeses de personal, i garantir 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 servicis 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. 83,34% 
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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 la matèria i del principi 
d'estabilitat pressupostària. 75,00% 

OBJECTIU 5.1 

Seguiment i avaluació de les polítiques de despesa, i proposar les 
mesures tendents a la correcció de desequilibris en el compliment 
dels objectius, així com, si és el 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 necessàries per a 
l'adequat control d'aquests ingressos, dins de les directrius marcades 
pel Consell. 150,00% 

 

 

Objectiu 1.1. Assegurar una òptima gestió dels recursos públics de la Generalitat, en el marc 

de les competències arreplegades en l’Estatut 

 

Indicador 1. Millora qualitat de processos i seguiments pressupostaris  

 

Aquest indicador es compleix amb la participació en diversos projectes de millora i 

modernització dels procediments de gestió i control pressupostari, que requereixen reunions 

almenys mensuals de comprovació i actualització dels treballs. 

 

• El projecte NEFIS, que té per objecte la implantació del nou sistema de gestió 

economicofinancera de la Generalitat. 

• El projecte CIMCA, per a aconseguir la millora en els processos de gestió en la 

conselleria amb competències en matèria de sanitat. 

• Projecte ESETEJE, per a millorar l’obtenció d’informació sobre execució 

pressupostària pels centres gestors, a través del BI COGNOS, amb la col·laboració de 

la DGTIC i diverses conselleries i Presidència. 

• La millora i evolució del VISOR PRESSUPOSTARI en la web GVA Oberta, en 

col·laboració amb la conselleria competent en matèria de transparència. 

 

A banda d’això cal esmentar la implantació de la fitxa d’impacte pressupostari (FIP), 

com a document que ha d’acompanyar preceptivament les memòries de les sol·licituds 

d’informes que es tramiten en la Direcció General de Pressupostos. 

 

Indicador 2. Proposta i anàlisi de modificacions pressupostàries 

 

Durant l’exercici 2020, s’han dut a terme les següents actuacions en matèria de 

modificacions i reajustaments pressupostaris: 
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• 186 modificacions de crèdit per a anàlisi i tramitació: 53 modificacions de crèdit 

a través d’acords del Consell; 106 modificacions de crèdit a través de resolucions del conseller 

d’Hisenda i Model Econòmic; 16 modificacions de crèdit a través de resolucions dels 

responsables de les diferents conselleries i 11 propostes de modificació anul·lades. 

 

• Anàlisi i tramitació de 9 ampliacions de crèdit (així com la corresponent 

contrapartida al tancament) en les següents matèries: despesa de farmàcia ambulatòria amb 

recepta; despeses derivades de sentències judicials en diferents capítols i programes; 

prestacions dependència; contractes de subministraments emergència COVID-19; contractació 

d’operadors de platges i reducció neta d’operacions de finançament a curt per més volum 

d’amortitzacions que noves emissions. 

 

• Anàlisi i tramitació de 40 variacions de límits pluriennals per a aprovació pel 

Consell. 

 

• Anàlisi i tramitació de la incorporació de romanents del 2019 a l’exercici 2020, 

del PIP, així com de saldos afectes a finançament finalista. 

 

• Realització de 85 reajustaments tècnic pressupostari en els diferents capítols, 

subprogrames i centres gestors de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

• Realització de 67 reajustaments entre dotacions de projectes d’inversió dins 

del capítol 6 de cadascun dels programes. 

 

• Realització de 180 reajustaments entre articles i conceptes de capítol 1 dels 

diferents programes. 

 

Així mateix, durant aquest mateix període, s’ha col·laborat en les següents actuacions 

generals que es gestionen a través del programa pressupostari: tancament de l’exercici 2019; 

obertura de l’exercici 2020; elaboració de pressupostos 2021, i subministrament de dades de 

modificacions mensuals al Ministeri d’Hisenda. 

 

L’objectiu s’ha complit, i s’han elaborat els 12 informes que amb caràcter mensual 

reten compte de com ha evolucionat l’execució dels ingressos i de les despeses del pressupost 

de la Generalitat al llarg de l’exercici pressupostari de 2020. 

 

Indicador 5. Normes pressupostàries, adaptació 

 

L’activitat de la Generalitat durant el 2020 ha estat condicionada de manera rellevant 

per la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de COVID, circumstància 

que lògicament s’ha vist reflectida en l’activitat de l’organització, en tal sentit des de març de 
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l’any esmentat, la major part de les actuacions tant en l’àmbit normatiu com de plans i 

programes han girat entorn d’aquesta qüestió.  

  

A tall d’exemple es pot apuntar que durant el període que ens ocupa, 9 mesos de 

l’exercici 2020, s’han publicat més de 160 actes normatius vinculats directament i 

immediatament amb la pandèmia. La major part d’aquests actes normatius, lògicament, han 

estat vinculats a l’àmbit sociosanitari, però una altra part rellevant, bàsicament decrets i 

decrets llei, s’han dictat amb vista a:  

  

• Instrumentar tot un conjunt d’ajudes per a pal·liar els efectes de la pandèmia 

en els sectors més afectats o vulnerables. 

 

• Adaptar els sistemes de gestió administrativa i financera a les noves 

necessitats.  

 

Respecte a aquestes dues àrees d’actuació, l’activitat d’aquest centre directiu s’ha vist 

especialment afectada, de manera que ha incrementat el nombre d’expedients i actuacions 

dutes a terme.  

 

 

Objectiu 1.2. Assegurar el compliment dels objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera 

 

Indicador 2. Anàlisi plans, programes i actuacions 

 

La pandèmia, directament i indirectament, ha afectat l’activitat ordinària de 

l’Administració, siga retardant o limitant actuacions, conseqüència de les prioritats que va 

determinar la situació de pandèmia, la qual cosa ha comportat que en l’àmbit de la planificació 

i en el desenvolupament ordinari de programes s’haja patit un descens respecte d’exercicis 

anteriors.  

 

 

Objectiu 1.3. Assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes en els pressupostos de la Generalitat 

 

Indicador 1. Reunions de la Comissió de l’Informe d’Impacte de Gènere 

 

Al llarg de 2020, la Comissió de l’Informe d’Impacte de Gènere, creada pel Decret 

154/202014, de 26 de setembre, del Consell, ha celebrat, mitjançant el sistema de 

videoconferència, 2 reunions de les 3 que estaven previstes, com a conseqüència de la situació 

sanitària i els seus efectes en el desenvolupament de l’activitat laboral. La primera, el mes de 

juliol, amb l’objectiu d’acordar el contingut de l’Informe d’impacte de gènere en els 

pressupostos de la Generalitat Valenciana 2021, i la segona, l’octubre, amb la finalitat 



215 

 

d’aprovar aquest document, que ha d’acompanyar el projecte de pressupostos de la GVA de 

cada exercici pressupostari. 

 

Indicador 2. Components de la Comissió de l’Informe d’Impacte de Gènere; Indicador 3. 

Percentatge de dones en la Comissió de l’Informe d’Impacte de Gènere; Indicador 4. 

Percentatge d’homes en la Comissió de l’Informe d’Impacte de Gènere 

 

La composició de la Comissió de l’Informe d’Impacte de Gènere està delimitada pel 

Decret 154/202014, de 26 de setembre, del Consell. En aquesta comissió estan representades 

totes les conselleries i determinades entitats públiques (IVACE, INVASSAT i LABORA-SERVEF). 

El nombre de persones que la integraven quan va acabar 2020 es va elevar a 32, de les quals 

el 75 % eren dones i el 25 %, homes. 

 

Indicador 5. Informe d’impacte de gènere en els pressupostos 

 

La previsió de l’elaboració d’un informe d’impacte de gènere (IIG) en els pressupostos 

té suport en la normativa de la Generalitat. En concret, en la Llei 6/202013, de 26 de 

desembre, disposició addicional trenta-tresena, que estableix l’obligació d’incorporar al procés 

d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat un informe d’avaluació d’impacte de gènere. 

En compliment d’aquesta normativa, el 2020, es va elaborar aquest informe per part de la 

Direcció General de Pressupostos, en coordinació i amb el suport i l’aprovació de la Comissió 

de l’IIG per a acompanyar el projecte de pressupostos de la GVA de 2021. 

 

 

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. 

 

Aquest objectiu planteja la realització del seguiment i control dels crèdits del capítol I, 

despeses de personal, del Pressupost mitjançant el control de l'execució pressupostària en 

aquest capítol i la realització d'informes d'existència pressupostària, prèvia anàlisi de 

disponibilitat dels crèdits en aquest capítol. Mensualment s'ha realitzat informe de l'evolució 

de les dotacions de cada sector. 

 

 

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. 

 

Com a mínim 2 vegades durant l'any es realitza l'anàlisi de la Relació de Llocs de treball 

(RLT) de Funció Pública, així com el control dels llocs de personal docent en l'inici del cada curs 

escolar i dels llocs de justícia i sanitaris a partir de les sol·licituds d'alta de llocs de plantilla 

que es remeten regularment. 
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D'altra banda, amb caràcter anual s'informen els plans d'actuació de vacants per a 

cada Conselleria i OOAA i es reben i analitzen els nomenaments de personal interí de cada 

sector que les Conselleries i OOAA comuniquen mensualment en compliment de l'Ordre 

1/202018 de la , de 23 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Conselleria 

de Justícia, Administració Pública, Llibertats Públiques i Reformes Democràtiques, per la qual 

s'estableixen els procediments d'autorització en matèria de despeses de personal de la 

Generalitat. 

 

 

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. 

 

Indicador 1. Evolució pague mensual de les nòmines 

 

S'ha pogut constatar que l'obligació compromesa d'abonament mensual de les nòmines 

del personal al servei de l'Administració del Consell, del personal docent no universitari i del 

personal al servei de l'Administració de Justícia s'ha desenvolupat dins del termini i en la forma 

escaient íntegrament. 

 

Indicador 2. Evolució cotitzacions socials 

 

L'obligació compromesa del pagament de les cotitzacions socials (règim general de la 

Seguretat Social i règims especials: MUFACE, MUJEJU i ISFAS), s'ha realitzat de forma alineada 

al pagament mensual de les nòmines pel que s'ha desenvolupat, també, dins del termini i en 

la forma escaient íntegrament. 

 

Indicador 3. Propostes generades mensualment en el sistema de nòmines per tipus de proposta 

i centre d'enregistrament. 

 

Les propostes mensuals necessàries per al correcte pagament i l'adequada cotització 

de les nòmines dels empleats públics s'han realitzat conforme a les necessitats plantejades 

pels serveis de personal i nòmines de les diferents Conselleries. 

 

 

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. 
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Indicador 1. Informes i autoritzacions a la subscripció o adhesió de Convenis Col·lectius i a les 

Relacions de Llocs de treball, i a les seues modificacions, de les entitats del Sector Públic. 

 

Aquest objectiu es concreta a realitzar els informes que estableix el art.35.1 i 2 de la 

Llei de Pressupostos en vigor.  

 

Indicador 2. Autoritzacions de masses salarials anuals de les entitats del Sector Públic.  

 

S'ha autoritzat massa salarial a 15 entitats, que es detallen a continuació: IVAM, IVF, 

AVI, VAERSA, CIRCUIT MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, CACSA, SPTCV, ISTEC INCLIVA, 

FFES, FUNDACIÓ LA FE, FUNDACIÓ ISABIAL, CONSORCI DE L’ARTESANIA, CONSORCI 

ESPACIAL VALENCIÀ I AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ (ATMV). 

 

A vint-i-una Entitats no se li va autoritzar massa salarial a causa de la falta d'informe 

de la seua corresponent relació de llocs de treball o al fet que aquest informe és desfavorable, 

element que aquesta Direcció General considera necessari per a l'autorització de la seua 

corresponent massa salarial. La Direcció General de Sector Públic ha informat 

desfavorablement en 2020 la proposta de relació de llocs de treball del CONSORCI DE MUSEUS 

DE LA GV, CIEGSA, CVMC, EPSAR, EVHA, FGV, FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS, FUND. CEAM, 

FISABIO, PATRONAT MISTERI D’ELX i FUND. TAL. 

 

Així mateix, en virtut de l'Acord del Consell, de 22 de desembre de 2020 en el qual es 

distribueix l'increment de massa salarial addicional del 0,30% per a l'exercici 2020, s'ha 

autoritzat un increment addicional de massa salarial a les següents entitats: a IVASS, Institut 

Valencià de Cultura (IVC), Ferrocarril de la Generalitat Valenciana (FGV), EPSAR, EVHA, 

IVACOR+I, AEROCAS, SGISE, INCLIVA, FISABIO, FUNDACIÓ LA FE, ISABIAL, CONSORCI DE 

MUSEUS de la GV. 

 

Indicador 3. Informes i autoritzacions a procediments de suspensió de contractes, reducció de 

jornada, jubilacions totals o parcials, així com de les autoritzacions per a la cobertura de llocs. 

 

S'ha realitzat el 100% dels informes sol·licitats, d'acord amb l'art. 36 de la llei de 

pressupostos. 

 

 

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.  

 

S'han realitzat tots els informes sol·licitats per les Entitats del Sector Públic 

Instrumental, relatius a aquest objectiu, en cadascun dels seus indicadors.  
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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 la matèria 

i del principi d'estabilitat pressupostària. 

 

En relació amb l'indicador 1, els informes d'autorització de massa salarial, es remet al 

que s'ha dit en l'objectiu 3.2, indicador 2. 

 

Quant a l'indicador 2, des del Servei CFSPI, s'ha elaborat la totalitat dels informes 

sol·licitats relatius a retribucions i qualssevol altres incidències relatives a les despeses de 

personal. 

 

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, si és el cas, 

a la reassignació de recursos que permeten una optimització de la despesa pública 

 

Indicador 1. Evolució de la despesa tendencial i despesa real de l’Administració de la 

Generalitat i el seu sector públic instrumental  

 

Aquest objectiu es concreta en la realització i la remissió mensual dels informes d’avanç 

d’execució i en l’informe mensual d’indicadors, i d’indicadors consolidat, així com l’informe 

mensual d’execució per capítols comparatiu dels exercicis 2019-2020. 

 

Indicador 2. Estudis sobre polítiques de despesa sectorials  

 

S’han fet diversos informes a petició de la directora general en matèria de despesa 

social, renda d’inclusió, informes de seguiment de la despesa de les diverses seccions 

pressupostàries, preparació de compareixences i respostes a diverses consultes del Gabinet 

del Conseller d’Hisenda i Model Econòmic. També s’ha participat en diversos projectes de 

Spending Review amb l’AIRE, inclosos els treballs previs per a l’anàlisi de la sanitat pública a 

la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la DG de Model Econòmic, Finançament 

Autonòmic i Política Financera. 

 

Indicador 3. Anàlisi del dèficit públic i les possibles desviacions respecte als objectius 

d’estabilitat pressupostària  

 

Aquest objectiu es compleix a través de la presentació mensual a la directora general 

de Pressupostos de l’informe de dèficit i amb l’elaboració del quadre anual d’indicadors 

d’estabilitat pressupostària. 
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Indicador 4. Impacte pressupostari de les polítiques de recursos humans i retributives dels 

diferents sectors de personal  

 

Aquest objectiu es compleix per mitjà de l’elaboració de l’informe comparatiu 

d’execució 2020-2019 i del quadre de seguiment d’efectius amb les dades extretes de les fitxes 

CIMCA. 

 

Indicador 5. Seguiment periòdic de la situació financera del sector públic valencià: plans 

economicofinancers, PMP, deute, etc.  

 

Aquest objectiu es compleix a través de la col·laboració en l’elaboració i seguiment 

dels plans d’ajust i econòmics financers. Així mateix, en aquesta subdirecció es dona resposta 

a requeriments d’informació sobre aquests paràmetres per part del Ministeri i de l’Airef i, 

internament, del Gabinet del Conseller. 

 

 

Objectiu 5.2. Seguiment de l’evolució i execució dels ingressos reflectits en els pressupostos i 

l’elaboració dels estudis i les propostes precises per a l’adequat control d’aquests ingressos, 

dins de les directrius marcades pel Consell 

 

Indicador 1. Evolució de les principals partides d’ingressos de la Generalitat  

 

Aquest objectiu s’assoleix amb la realització de l’informe mensual de seguiment 

d’ingressos. 

 

Indicador 2. Projeccions d’ingressos a mitjà i llarg termini de la Generalitat 

 

Indicador 3. Estudis d’impacte de mesures d’ajust d’ingressos de la Generalitat 

 

L’objectiu s’assoleix amb l’esment exprés en l’informe bimestral del dèficit de mesures 

d’ingressos que han tingut impacte en dèficit. 

 

Indicador 4. Polítiques de despesa cofinançades amb fons externs  

 

En relació amb aquest conjunt d’indicadors, s’està treballant en els diferents projectes 

de millora de processos de gestió i de seguiment de la despesa que hem esmentat anteriorment 

per a optimitzar les eines i els fluxos d’informació actuals per a poder dur a terme aquesta 

mena d’anàlisis i informes. 
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Programa 612.70 “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre”  

 

Execució: 100,26 % 

 

PROGRAMA 61270 CIUDAD ADMINISTRATIVA 9 DE OCTUBRE  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Millora del funcionament intern i els servicis generals. 94,86% 

OBJECTIU 1.2 
Millora de les infraestructures i minimització de les queixes dels 
usuaris així com de les incidències en les instal·lacions. 

111,60% 

OBJECTIU 1.3 Optimització de la gestió econòmica i administrativa de la CA90 102,92% 

OBJECTIU 1.4 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la CA90 91,67% 

 

Amb un crèdit definitiu, per a 2020, de 5.778.810 €, sobre aquest programa recau la 

gestió, l’organització, el funcionament, el control i la supervisió de la “Ciutat Administrativa 9 

d’Octubre” (CA90), a fi d’aconseguir una gestió eficient i el control de les despeses corrents i 

de funcionament per la centralització dels serveis, la contractació i l’equipament de les 

diferents conselleries situades en aquest emplaçament. 

 

La “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre” allotja la major part de les conselleries i està ja 

consolidada. Amb motiu de la pandèmia alguns dels indicadors han tingut variacions 

substancials respecte de les previsions. 

 

 

Objectiu 1.1. Millora del funcionament intern i els serveis generals 

 

Indicador 3. Comunicacions/directrius de funcionament de la CA90  

 

L’execució d’aquest indicador ha evolucionat per damunt de les previsions per efecte 

de la pandèmia, i s’han registrat valors per damunt de les previsions. 

 

Indicador 4. Utilització de sales multiusos i sala d’actes; Indicador 6. Activitats de caràcter 

cultural, social i cívic en espais comuns de la CA90  

 

En sentit contrari al de l’indicador 3, l’execució d’aquests dos indicadors s’ha vist 

afectada substancialment per la reducció d’aforaments derivada de la pandèmia, i han registrat 

valors molt per davall de les previsions. 
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Objectiu 1.2. Millora de les infraestructures i minimització de les queixes dels usuaris, així com 

de les incidències en les instal·lacions 

 

Indicador 3. Actuacions de millora de les instal·lacions  

 

Aquest indicador ha evolucionat en l’execució per impacte de la pandèmia en el mateix sentit 

que l’indicador 3 de l’objectiu 1.1. 

 

 

 

Programa 631.60 “Política financera” 

 

Execució: 100,00 % 

 

PROGRAMA 63160 .- POLÍTICA FINANCERA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu Sector 
Públic 

100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Millorar l'eficiència en la supervisió de les entitats financeres 
autòctones. 

100,00% 

 

La Constitució Espanyola, la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i 

el Reial decret 17/202014, 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 a 

la disposició de les CA eines perquè s’evite qualsevol risc d’impagament que, si es produïra, 

afectaria la credibilitat financera de les administracions públiques espanyoles. 

 

Per tal motiu, s’ha considerat al llarg dels últims anys 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 i/o renovar el 100 % dels venciments de la Generalitat i el seu sector 

públic el 2020 

 

Al llarg de l’any 2020, l’import de venciments reals ha arribat a la xifra de 7.964,82 

milions d’euros, dels quals s’ha aconseguit atendre i/o renovar un import de 7.964,67 milions 

d’euros, per la qual cosa l’objectiu es considera cobert al 100 %. 

  



222 

 

 

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 Generalitat als diferents inversors, actualitzades almenys una 

vegada al trimestre. S’hi inclouen dades pressupostàries, econòmiques i financeres que 

faciliten un major coneixement de la Generalitat com a emissor de deute. Al llarg de 2020, 

s’ha actualitzat la presentació en quatre ocasions. 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 l’objectiu de millorar l’eficiència en la supervisió de les entitats financeres 

autòctones, 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 2020, pel que fa a les 17 inspeccions ordinàries previstes, se n’ha fet un 

total de 16, si bé s’han fet altres actuacions no previstes sobre 1 secció de crèdit de les 

pertanyents al grup d’inactives. Addicionalment, s’ha efectuat una inspecció a una cooperativa 

no inscrita sobre la qual hi havia indicis que feia activitat d’intermediació financera amb els 

seus socis, i també s’ha inspeccionat una fundació sorgida per transformació d’una caixa 

d’estalvis. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 % 

 

 

 

Programa 612,20 “Tresor de la Generalitat” 

 

Execució: 90,75 % 

 

PROGRAMA 61220 TRESOR DE LA GENERALITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Optimització de la gestió i organització de la funció de Tresoreria. 
90,75% 

 

L’índex PMP 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 per part 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. 

 

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 ja es va produir 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 el 2018, per a 

l’agilitació per part dels centres gestors en els terminis de tramitació d’expedients relacionats 

amb el lliurament de béns i la 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, han permés una reducció gradual del 

PMP fins a assolir l’objectiu. 

 

L’aplicació d’aquestes mesures, juntament amb una adequada i eficaç gestió de la 

Tresoreria de la Generalitat, han contribuït a la consecució de l’objectiu el desembre de 2020 

d’un PMP de pagament a proveïdors menor de 30 dies. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 % 

 

 

 

Programa 121.70 “Telecomunicacions” 

 

Execució: 73,45 % 

 

PROGRAMA 12170 TELECOMUNICACIONS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Disposar d'un sistema avançat de comunicacions crítiques per a 
cossos d'emergències i seguretat en la CV 

116,92% 

OBJECTIU 1.2 
Estendre la cobertura i facilitar el servei de televisió digital a tota la 
ciutadania de la CV 

66,76% 

OBJECTIU 1.3 
Disposar d'una xarxa de centres de telecomunicacions en bon 
estat que garantisca la disponibilitat i la continuïtat dels 
serveis a què serveixen de suport 

36,67% 

 

 

Objectiu 1.1. Disposar d’un sistema avançat de comunicacions crítiques per a cossos 

d’emergències i seguretat a la Comunitat Valenciana 

 

En relació amb aquest objectiu s’han superat els indicadors previstos. S’ha continuat 

amb el projecte de renovació tecnològica i ampliació de la Xarxa de Comunicacions Mòbils 

d’Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (Xarxa COMDES), amb la consegüent 

millora en la capacitat, les prestacions i la robustesa i millora en la cobertura.  

 

Cal destacar l’increment produït durant l’últim any en nombre d’usuaris, de manera 

que s’ha arribat a la xifra de 14.054 usuaris, pertanyents a noves flotes i nous ajuntaments 

que s’han adherit a la Xarxa, la qual cosa suposa un fort creixement respecte de l’any anterior. 

 

 

Objectiu 1.2. Estendre la cobertura i facilitar el servei de televisió digital a tots els ciutadans 

de la CV 

 

Respecte d’aquest objectiu, es distingeixen dues línies d’actuacions, la dirigida a la 

xarxa de centres de televisió digital de què disposa la Generalitat i la dirigida a facilitar ajudes 

a ciutadans i empreses en zones amb falta de cobertura per a la recepció de la televisió digital. 

 

Quant a la primera línia d’actuacions, l’objectiu s’ha complit, i s’ha assolit un bon 

funcionament de la xarxa de televisió digital mitjançant l’execució dels treballs de manteniment 

preventiu i correctiu necessaris, i destaquen, per la seua transcendència i complexitat tant 

tècnica com organitzativa, les actuacions que s’han dut a terme, de manera reeixida i dins del 
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termini requerit, per a l’adequació de la xarxa al segon dividend digital, de manera que es 

compleix la normativa europea i estatal.  

 

D’altra banda, quant a l’actuació relativa a la convocatòria d’ajudes per a la recepció 

dels canals de TDT mitjançant el sistema de difusió per satèl·lit (SATTDT), no s’ha pogut assolir 

aquest objectiu, atés que durant el procés de tramitació ha sigut necessari revisar el text de 

l’ordre reguladora de les bases, a fi d’adaptar-la a la legislació sobre ajudes estatals. Aquestes 

modificacions han resultat significatives i han impedit completar tots els tràmits per a 

l’aprovació i publicació de l’ordre en 2020 i, en conseqüència, de la consegüent convocatòria. 

 

Quant a l’indicador 1 de l’objectiu 1.2. Disponibilitat de l’emissió dels serveis 

audiovisuals de la xarxa de la GV, s’ha complit l’objectiu fixat per al programa. 

 

 

Objectiu 1.3 Disposar d’una xarxa de centres de telecomunicacions en bon estat que garantisca 

la disponibilitat i la continuïtat dels serveis als quals serveixen de suport 

 

 

El bon estat d’aquestes infraestructures és fonamental per a garantir que l’equipament 

de les xarxes de telecomunicacions allotjat tinga les condicions adequades per a funcionar 

correctament. En aquest sentit, durant 2020, s’han executat una sèrie d’actuacions 

d’adequació correctives en un conjunt de centres a fi d’esmenar deficiències i solucionar 

incidències i, en paral·lel, s’ha estat treballant en la preparació d’un projecte d’àmbit global 

per a totes les infraestructures amb execució mitjançant encàrrec per part de la mercantil 

ISTEC (Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU), acabada de crear, 

si bé el nombre de centres sobre els quals s’ha actuat ha sigut inferior al que es preveia. 
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CONCLUSIONS 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Hisenda i 

Model Econòmic mostra que es van aconseguir, de mitjana, els seus objectius en un 151,29%, 

en relació amb el que es preveu. Això es deu al fet que una bona part dels programes (8 dels 

17) mostra una execució molt per damunt de la prevista, superant el 120% d'execució.  

 

Atesa una distribució dels programes en tres grups, segons trams d'execució (veure 

Gràfic 2), es conclou que hi ha una gran concentració en el grup que finalitza l'exercici havent 

aconseguit els seus objectius segons o per damunt del que es preveu, ja que aquest grup 

aglutina al 88,24% del total de programes. El percentatge restant correspon a dos programes 

pressupostaris i cadascun d'ells s'inclou en un dels altres dos grups d'execució, el d'aquells 

programes que aconsegueixen els seus objectius entre el 80% i el 100% (5,88%) i el dels 

quals no arriben al 80% (5,88%). 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de los programas presupuestarios según tramos de ejecución de los 

objetivos. 

 

 

  

5,88 %
5,88 %

88,24 %

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, es conclou que la pràctica totalitat d'ells, excepte 

un, supera, en terme mitjà, el 100% d'execució en analitzar els resultats aconseguits en relació 

amb els objectius previstos dels seus programes. La major part dels centres gestors (6 del 

total de 10) aconsegueixen valors d'execució superiors al 120%, tal com pot observar-se en  

el Gràfic 3. 

 

 

 

Gráfico 3. Grado de ejecución de los objetivos por centros gestores. 
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INFORME D’EXECUCIÓ CONSELLERIA JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ 

PUBLICA. EXERCICI 2020. 

 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Justícia, 

Interior i Administració Pública, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2020, mostra 

que, en terme mitjà, es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en 

un 125%, per damunt, per tant, dels valors establits inicialment. 

 

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

el grau de consecució d'aquests entre el 317,34% del programa 141.10 “Administració de 

Justícia” i el 42,82% del programa 121.40 ”Funció Pública”. 

 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha sigut determinant en els 

resultats dels indicadors i compliment dels objectius fixats per a l'exercici 2020. Hi ha 

determinats programes pressupostaris als quals han afectat amb major incidència els efectes 

de la pandèmia. No obstant això, la valoració global de l'execució, per damunt del 100%, posa 

de manifest l'enorme esforç realitzat per a, malgrat les enormes dificultats del context, tractar 

d'aconseguir uns resultats establits amb anterioritat a la pandèmia. 

 

Atenent al nivell de realització, els programes pressupostaris es classifiquen en tres 

grups: 

 

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

superior. En aquest grup es troben 5 dels 8 programes gestionats, tal com pot observar-se 

en el gràfic: el programa 141.10 “Administració de Justícia”, el programa 141.20 “Direcció i 

Serveis Generals”; el programa 112.70 “Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia” i el 

programa 121.30 “Formació i Estudis” i el programa 221.30 “Agència Valenciana de Seguretat 

i Resposta a les Emergències. 

 

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

80% i el 100%. Cap programa es troba en aquest grup. 

 

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

aquest grup es troben els següents programes: el programa 121.90 “Modernització de 

l'Administració Pública”, el programa 462.60 “Processos Electorals i Consultes Populars” i el 

programa 121.40 “Funció Pública”. 
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Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

 

 

 

 

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

damunt del que es preveu. 

 

 

Programa 141.10 “Administració de Justícia”  

 

Execució: 317,34% 

 

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. 

923,33% 

OBJECTIU 1.4 
Desenvolupament del Reial decret 937/2003, de 18 de juliol, de 
modernització dels arxius judicials. 

100,00% 

OBJECTIU 2.1 Desenvolupament de la política autonòmica de personal. 99,92% 

OBJECTIU 2.3 
Formació del personal al servei de l'Administració de justícia en la 
Comunitat Valenciana. 

193,33% 

151,75%

46,00%

317,34%

146,27%

122,89%

42,82%

66,38%

106,67%
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PROGRAMA 14110 ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.1 Posada en marxa de nous jutjats. 33,33% 

OBJECTIU 7.2 Gestió del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 38,75% 

OBJECTIU 7.5 Gestió del Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana. 126,65% 

OBJECTIU 8.1 
Impulsar la negociació col·lectiva per a la millora de les condicions 
de treball del personal de l'Administració de justícia. 

125,00% 

OBJECTIU 10.1 
Desenvolupament del Pla d'igualtat de l'Administració de justícia de 
la Comunitat Valenciana. 

25,00% 

OBJECTIU 10.2 
Formar al personal funcionari de l'Administració de justícia, 
forenses, psicòlogues/psicòlegs, treballadors/es socials en matèria 
d'igualtat, violència de gènere i formació en perspectiva de gènere. 

1508,08% 

 

 

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. 

 

Indicador 1. Projectes de nova construcció, reforma, ampliació o millora d'edificis judicials. 

Execució de les obres. 

 

La previsió inicial de projectes de nova construcció, reforma, ampliació o millora dels 

edificis judicials han patit un important increment, passant de les deu actuacions previstes 

inicialment a les vint-i-una finalment executades, a causa, principalment, de la incidència que 

la situació sanitària derivada de la COVID-19 ha tingut sobre les seus judicials.  

 

Les actuacions d'adequació d'alguns centres de treball per a adaptar-se a les distàncies 

mínimes requerides entre treballadors o la incorporació de mesures correctores; la millora de 

la climatització i tractament de l'aire dels centres de treball; la separació entre àmbits d'ús 

públic i les zones d'ús restringit, al qual només accedeix el personal de l'administració, així 

com la creació de tres noves unitats judicials COVID-19, corresponents al Jutjat Mercantil 

número 4 d'Alacant, número 5 de València, i al Jutjat Social número 5 de Castelló, són el motiu 

del notable increment de les actuacions realitzades. 

 

Indicador 2. Actuació dels plans d'autoprotecció i emergències per a tots els edificis dependents 

de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. 

 

La previsió inicial del nombre d'actuacions de plans d'autoprotecció i emergències per 

a tots els edificis dependents de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública 
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comprenia un total de cinc plans. No obstant això, finalment es va optar per agrupar 

l'actualització dels plans de totes les seus de la Comunitat, que així ho requerien, en tres grans 

actuacions que es van contractar mitjançant tres lots d'un mateix expedient. Cada lot agrupa 

l'actualització dels plans d'autoprotecció i emergències de les seus judicials de cadascuna de 

les tres províncies. Actualment estan en procés d'execució, encara que atesa l'envergadura 

d'aquestes, respecte de la previsió de l'any 2020, encara no han finalitzat totalment. 

 

Indicador 3. Nombre d'estudis de necessitat 

 

L'important increment dels estudis de viabilitat que s'han produït durant l'any 2020, 

passant de la previsió inicial d'una actuació a vint-i-cinc actuacions, es deu principalment a 

dues raons: l'impuls que s'ha donat durant aquest any en la cerca de sòl en diferents municipis 

per a implantar les noves seus judicials, i la necessitat de buscar nous locals en els partits 

judicials les seus judicials dels quals ja no disposen d'espais de reserva, per la qual cosa la 

seua capacitat d'ampliació està esgotada. 

 

Respecte al primer cas, estudis de viabilitat de sòls per a noves seus judicials, s'han 

estudiat parcel·les en els municipis Villena, Sagunt, Sueca, Xàtiva, Dénia, Ontinyent, en alguns 

dels quals s'ha realitzat diversos estudis en diverses parcel·les, com el cas de Villena on s'han 

analitzat quatre parcel·les diferents. De la mateixa forma, s'han realitzat estudis i exercitat 

actuacions per a resoldre conflictes urbanístics en sòls obtinguts, com en la parcel·la que 

albergarà la nova seu judicial d'Alzira, o la que albergarà la Ciutat de la Justícia d'Alacant. 

 

Respecte al segon cas, estudis de viabilitat de locals per a albergar noves necessitats 

generades durant l'any 2020, alguna de les quals deriven de la situació sanitària generada per 

la COVID-19, han suposat un augment considerable respecte de la previsió inicial. Només a 

Alacant s'ha estudiat tres locals per a albergar l'arxiu i almenys tres locals per a albergar noves 

necessitats de jutjats. D'igual forma s'han estudiat locals a Dénia, Sueca, Mislata i Torrevieja. 

 

 

Objectiu 1.4. Desenvolupament del Reial decret 937/2003, de modernització dels arxius 

judicials. 

 

Indicador 1.- Creació del servei comú d'Arxiu Territorial (SCAT) 

 

En compliment d'aquest objectiu es va publicar l'Ordre 2/2020 de creació del SCAT en 

data 6 de febrer de 2020. S'han remés les relacions de llocs de treball (d'ara en avant, RLT) al 

CGPJ per a informe preceptiu de conformitat amb el que es disposa en 522.2 de la LOPJ, que 

per acord adoptat en la seua reunió de data 3 de desembre de 2020, va emetre informe 

favorable. Per resolució de data 27 de gener de 2021 de la Consellera de Justícia, Interior i 

Administració Pública, s'han aprovat inicialment les RLT (DOGV 8 de febrer de 2021). En data 

10 de febrer de 2021, s'han remés al Ministeri de Justícia per a la seua aprovació definitiva. 
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Objectiu 2.3. Formació del personal al servei de l'Administració de Justícia a la Comunitat 

Valenciana 

 

Indicador 1.- Nombre de cursos de formació per al personal al servei de l'Administració de 

Justícia 

 

Durant l'any 2020 i a causa de la pandèmia, es va haver de reestructurar la formació 

planificada, reconvertint molts cursos presencials a la nova modalitat telepresencial i havent 

de suspendre molts altres cursos previstos inicialment.  

 

1.- PLA DE L'IVAP 

 

Modalitat telepresencial: 

 

CODI 

CURS 
TÍTOL 

Nombre 

EDICIONS 

Nombre 
HORES 
CURS 

ALUMNES 

1190 
EL PROCÉS CIVIL I PENAL I LES SEUES 
ESPECIALITATS EN MATÈRIA DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

1 20 29 

2010 
CURS PRÀCTIC DE JURISDICCIÓ 
VOLUNTÀRIA. PROCEDIMENTS 

1 20 29 

2011 
EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES EN EL 
PROCEDIMENT PENAL 

1 15 32 

2092 
DRET CONCURSAL. ESPECIAL 
REFERÈNCIA AL CONCURS DE LES 
PERSONES FÍSIQUES 

1 20 26 

2093 
ACTUALITZACIÓ EN L'ACTIVITAT 
PERICIAL MÈDIC FORENSE EN 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

1 20 36 

 

Modalitat a través d'internet: 

 

CODI 
CURS 

TÍTOL 
Nombre 

EDICIONS 

Nombre 
HORES 
CURS 

ALUMNES 

1506 

L'ORDRE DE PROTECCIÓ: 
MESURES DE PROTECCIÓ A les 
VÍCTIMES. RECURSOS 
ASSISTENCIALS 

2 20 102 

1635 
FORMACIÓ BÀSICA EN 

L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
2 30 102 

1874 

NOVES TECNOLOGIES EN 
L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. 
EXPEDIENT JUDICIAL 
ELECTRÒNIC 

3 20 154 

 

 

2.-Cursos organitzats per la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració 

de Justícia: 
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EDICIÓ TÍTOL DEL CURS ALUMNES 

2 BÀSIC DE CIBERSEGURETAT 1002 

2 CICERONE BÀSIC 141 

2 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 298 

2 CICERONE PLUS II 217 

2 IGUALTAT DE GENERO EN L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA CV. 825 

2 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL EN 
L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

506 

2 
MANUAL D'ORGANITZACIÓ DE L'OFICINA JUDICIAL I DE 
L'OFICINA FISCAL 

275 

1 FORMACIÓ EN PREVENCIÓ SARS-CoV-2 4731 

1 
TALLER MESURES DE PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 

DE GENERO 
37 

1 TALLER MENORS I VIOLÈNCIA DE GÈNERE 39 

1 TALLER VÍCTIMES ESPECIALMENT VULNERABLES 92 

 
 

     

Objectiu 6.1. Posada en marxa de nous jutjats. 

 

Indicador 1. Habilitació infraestructures, recursos materials i personal necessaris. 

        

El Reial decret 256/2019, de 12 d'abril, de creació i constitució de setanta-cinc unitats 

judicials, va aprovar la creació de nou unitats judicials en 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 Ordre JUS/1134/2019, de 14 de novembre 

l'entrada en funcionament del Jutjat de Primera Instància número 5 de Torrrevieja  i número 

6 de Gandia. Aquests òrgans han entrat en funcionament el dia 30 de juny de 2020. 

 

Per Reial decret 1050/2020, d'1 de desembre, de creació d'unitats judicials COVID-19 

corresponents a la programació de 2020, es van crear els jutjats mercantils número 4 

d'Alacant, número 5 de València, i el jutjat social número 5 de Castelló de la Plana, que van 

entrar en funcionament el 31 de desembre de 2020. 
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Objectiu 7.2. Gestió del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Actuacions en el registre: noves inscripcions, actualització de patrons, depòsit de 

comptes, legalització. 

 

Durant l'any 2020 el nombre d'inscripcions finalitzades ha sigut de 620. Cal destacar 

que l'any 2020 s'ha vist molt afectat per les restriccions de mobilitat i de reunió, a causa de 

l'estat d'alarma. Si bé, fins i tot ateses aquestes dificultats, s'han inscrit 620 actuacions en el 

llibre de registre de fundacions.  

 

 

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, Sectorial i Comités de Seguretat i salut laboral 

 

El compliment d'aquest Objectiu s'ha materialitzat amb la realització d'1 convocatòria 

de la Mesa Tècnica de Justícia, l'objectiu principal de la qual és la negociació dels temes que 

s'emportaran a la Mesa Sectorial i 4 convocatòries diferents de la Mesa Sectorial de Justícia. 

 

En aquestes meses s'han tractat tota mena 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 de la Massa Salarial de la Generalitat assignat a Justícia, creació 

de nous òrgans judicials, etc. 

   

Per part seua, durant l'exercici de 2020 i amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, 

es va considerar oportú la creació d'un Comité Autonòmic de Seguretat i Salut Laboral, que ha 

celebrat un total de 8 reunions telemàtiques. 

    

En el Comité Autonòmic, es van tractar tots els temes relatius a la prevenció i 

especialment al COVID-19, amb la participació dels Delegats de Prevenció de les tres províncies 

de la Comunitat. Especialment rellevant va ser l'aprovació, en la reunió del 5 de juny de 2020 

del Comité Autonòmic, de tots els Plans de Contingències i Continuïtat de les seus judicials, en 

els quals es contemplen, de manera detallada, els diversos temes de seguretat (aforaments, 

mesures preventives, planimetria, etc.) de totes les seus judicials. 

  

D'altra banda, s'han celebrat 3 reunions telemàtiques del Comité de Seguretat i Salut 

Laboral de València, 2 reunions del Comité de Seguretat i Salut Laboral d'Alacant i 2 reunions 

del Comité de Seguretat i Salut Laboral de Castelló. 

 

Entre els temes tractats en aquests Comités, tots relatius a Seguretat i Salut Laboral, 

hi ha: 
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• 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. 

 

 

Objectiu 10.1. Desenvolupament del Pla d'Igualtat de l'Administració de Justícia de la 

Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Comissions de Seguiment 

 

Les previsions quant al nombre de comissions registren un baix grau d'execució, si bé 

els objectius de l'indicador 1, respecte de les mesures de caràcter immediat acordades en el 

Pla d'Igualtat s'han complit tots els objectius de tipus general, i dels objectius concrets s'han 

complit 17 de les 21 mesures acordades. 

 

Destacant d'aquests objectius la publicació de la guia de llenguatge no sexista, 

l'actualització de la intranet de justícia, la creació d'un enllaç i un correu electrònic d'igualtat 

de gènere per a atendre les consultes i queixes en aquest àmbit, així com la realització de fins 

a la 3a edició (resten 3 edicions més) d'un curs d'igualtat de gènere per a tots els funcionaris 

de justícia amb destinació en aquesta Comunitat que ha estat disponible en l'acció formativa 

des de l'any 2020. 

 

Quant als objectius que havien de complir-se en el termini de 6 mesos, s'ha realitzat 

l'objectiu de l'elaboració del curs d'igualtat de gènere per al personal al servei de l'Administració 

de Justícia (havent-se realitzat les dues primeres edicions de les sis previstes) i s'està 

actualment en procés de compliment de 5 dels 6 objectius restants. 

 

De les 11 mesures a portar a efecte en un any, s'han realitzat 4 d'elles i s'està avançant 

en el compliment de l'objectiu referent a l'estudi de mesures en l'àmbit de la conciliació i 

coresponsabilitat de la vida personal familiar i laboral que permeten l'atenció a familiars de 

segon grau. 
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Objectiu 10.2. Formar al personal funcionari de l'Administració de Justícia, forenses, 

psicòlegs/lògues, treballadors/es socials en matèria d'igualtat, violència de gènere i formació 

en perspectiva de gènere. 

 

L'any 2020 s'han organitzat des de la Direcció General de Modernització i Relacions 

amb l'Administració de Justícia un total de 4 cursos i 3 tallers en matèria d'igualtat, violència 

de gènere i formació en perspectiva de gènere, la qual cosa constitueix el 30% de la formació 

total impartida l'any anterior: 

 

- Igualtat de gènere en l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana: es van 

realitzar 2 edicions durant el 2020, havent-se format en aquesta matèria a 825 funcionaris, 

dels quals 104 són homes i 721 dones. 

 

- El procés civil i penal i les seues especialitats en matèria de violència de gènere: es 

va impartir 1 edició a la qual van assistir un total de 29 alumnes, dels quals 7 eren homes i 22 

dones. 

 

- Actualització en l'activitat pericial medicoforense en violència de gènere: es va 

realitzar 1 edició durant el 2020, i s'han format en aquesta matèria 36 alumnes, dels quals 13 

són homes i 23 dones. 

 

- Taller Mesures de protecció a les víctimes de violència de gènere: 1 edició amb 37 

alumnes (8 homes, 29 dones). 

 

- Taller menors i violència de gènere: 1 edició amb 39 alumnes (10 homes i 29 dones). 

 

- Víctimes especialment vulnerables: 1 edició amb 92 alumnes (27 homes i 65 dones). 

 

 

Programa 141.20 “Direcció i Serveis Generals”  

 

Execució: 151,75% 

 

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. 

110,98% 

OBJECTIU 1.2 
  

Gestió, racionalització i modernització dels procediments 
administratius. 

181,11% 

OBJECTIU 1.6 
  

Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 
públiques de la Conselleria. 

266,67% 
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PROGRAMA 14120 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 

% 

 
EXECUCIÓ 

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. 

100,00% 

  

 

 

Objectiu 1.1. Assistència i assessorament als òrgans directius de la Conselleria i Serveis 

Territorials d'aquesta. 

 

Indicador 1. Acords del Consell 

 

S'ha produït un increment sobre el que es preveu en l'execució d'aquest, cosa que  

confirma la tendència iniciada al principi d'aquesta legislatura i reflectida a partir de juliol de 

l'any 2019. Aquest increment és conseqüència de la incorporació de l'Agència Valenciana de 

Seguretat i Resposta les Emergències (AVSRE) i del Servei d'Espectacles. Així, l'increment en 

Acords del Consell ha sigut conseqüència dels expedients de presa de raó dels contractes 

d'emergència, de l'autorització dels enriquiments injustos i de l'autorització per a la subscripció 

de convenis de l'AVSRE. 

 

Indicador 3. Publicacions 

 

L'increment de publicacions en el BOE i en el DOGV ha sigut conseqüència de la 

publicació en aqueixos diaris oficials de notificacions per expedients sancionadors tramitats pel 

Servei d'Espectacles. 

 

 

Indicador 4. Al·legacions a projectes normatius d'altres conselleries 

 

Un altre indicador que s'ha separat de les previsions inicials ha sigut l'indicador 4 sobre 

al·legacions a projectes normatius d'altres Conselleries. Estava previst 150 expedients, però 

se n'han tramitat 112, Cal tindre en compte que l'evolució d'aquest indicador depén dels 

projectes normatius d'altres departaments del Consell i que són remesos a aquesta Conselleria 

per a possibles al·legacions. 
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Objectiu 1.2. Gestió, racionalització i modernització dels procediments administratius 

 

Indicador 2. Expedients de modificacions pressupostàries 

 

Indicador executat per damunt del que es preveu. S'havia previst tramitar un número 

de 15 modificacions pressupostàries i, finalment, s'ha arribat a 20. Aquest tipus d'expedients 

es proposen des de les diferents Direccions Generals per a ser tramitats pel Servei de Gestió 

Econòmica i Pressupostària. 

 

Indicador 3. Tramitació de propostes de documents comptables 

 

La previsió inicial de 6.000  propostes s'ha superat, aconseguint les 6.643, malgrat els 

mesos de confinament per la pandèmia, ja que tot el personal del servei de gestió  econòmica 

i pressupostària va continuar treballant des del primer dia, en forma no presencial, s'ha revisa 

la documentació rebuda, s'han gravat les propostes, recaptat la signatura electrònica de les 

propostes de documents comptable (una cosa nova fins a aqueix moment) i de la resta de 

documentació, i s'han remés finalment a la Intervenció Delegada d'aquest departament, 

malgrat les enormes dificultats que va suposar canviar d'un dia per a un altre els procediments 

de treball sense disposar de les eines adequades. 

 

Indicador 4. Tramitació d'Expedients de Contractació  

 

El Servei de Contractació i Assumptes Generals ha superat en quasi un 12% els límits 

fixats, en haver-se tramitat 335 expedients enfront dels 300 previstos, malgrat la suspensió 

de terminis durant el confinament. 

 

Indicador 10. Actuacions administratives en matèria de personal 

 

Estaven previstes inicialment un total de 3.100  actuacions, però s'han realitzat 5.000 

cosa que suposa un increment del 61,3%  sobre el que es preveu. 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 ara  nous serveis 

en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, les Oficines de Víctimes 

del Delicte, Gabinets Psicosocials, impuls dels Instituts de Medicina Legal. A més, s'ha creat 

una direcció general nova, la Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i 

Modernització de l'Administració Pública, assumint funcions de la Conselleria amb 

competències en matèria de transparència, la qual cosa ha generat més treball a tots els 

serveis adscrits a la Sotssecretaria. 

 

D'altra banda, durant el segon semestre del 2020 les funcions d'aquesta última direcció 

general han sigut assumides per la Sotssecretaria, tant en la matèria de qualitat i simplificació 

administrativa com de la Inspecció de Serveis. 
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Així mateix, s'ha creat una nova Direcció General denominada Operativa que depén de 

la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, la qual cosa ha portat a un augment 

important de les accions en matèria de personal, atés que és la direcció general que assumeix 

els expedients sancionadors resultants de la COVID 19. 

 

L'augment de llocs de treball d'aquesta Conselleria que ha passat de ser 591 en 2018 

a quasi 1000 llocs en l'actualitat eleva exponencialment les incidències de nòmina, 

competència fins al moment assumida pel servei de gestió  econòmica i pressupostària, 

l'augment de comissions de servei, la cobertura de vacants, incidències en Cronos, seguretat 

social, incapacitat temporal i accidents de treball, altes en la guia de persones, entre altres.  

 

D'altra banda, la declaració de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19 ha disparat 

l'elaboració d'expedients de personal, generant nous expedients de realització més costosa 

derivada de la  necessària intervenció de l'INVASSAT en tot un procediment nou per a les 

persones contagiades per COVID 19 o per contacte amb malalts, o de la desinfecció de les 

plantes on treballen les persones contagiades, l'increment de contractació del personal, 

sobretot per a dur a terme la gestió del personal tramitador de l'expedient sancionador per no 

respectar les múltiples mesures de contenció de la pandèmia com l'ús de màscares, tancament 

de locals, tancament perimetral, etc. 

 

Així mateix, des del mes d'octubre  de 2020, s'ha hagut de realitzar nous procediments 

per a la reducció de la presencialitat en els centres laborals que evitara els contagis per COVID 

, la qual cosa ha suposat la tramitació de resolucions de la Sotssecretaria sobre els Plans 

d'Actuació  corresponents, portar el control d'aqueixos torns, o la tramitació d'aquests a la DG 

de Funció Pública, entre altres actuacions addicionals a les existents abans de la pandèmia. 

 

Indicador 16. Tramitació d'altes, baixes i variacions en SIG. 

 

En aquest exercici, s'ha produït un augment dels registres de béns mobles (SIG) de 

manera significativa, encara que ha baixat el treball extra de l'exercici passat en acabar 

l'inventari dels béns mobles del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. No 

obstant això, la múltiple contractació i facturació de material per a combatre la pandèmia ha 

augmentat el nombre de factures de compra de material inventariable, com ara  mampares de 

separació del personal, papereres, màquines per a contindre hidroalcohol, etc, tot això amb la 

finalitat de complir els plans de contingència tant dels edificis de la Conselleria com dels jutjats 

adscrits a ella. 

 

D'altra banda, l'assumpció del registre de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i 

Resposta a les Emergències ha suposat gestionar per primera vegada el registre en SIG de la 

compra de 16 vehicles que porta una tramitació especial en el registre del parc mòbil i que 

s'ha realitzat en aquest semestre pel Servei de Personal i Gestió Administrativa. 
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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 el augment més gran s'ha donat 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.) sota la supervisió i el seguiment des del  servei de gestió  

econòmica i pressupostària.  

 

La raó d'això és el desenvolupament Pla d'Infraestructures Judicials, que està en ple 

funcionament i deriva en moltes actuacions: reactivar els arrendaments més beneficiosos, 

fomentar les cessions per a construir nous palaus de justícia que donen servei a les noves 

necessitats judicials i resoldre els arrendaments innecessaris per la posada en marxa de jutjats 

propis o arrendats amb millor preu o característiques. Així mateix, s'està incrementant les 

contractacions de locals per a situar les noves oficines de Víctimes del Delicte que s'estan 

creant en tota la Comunitat Valenciana, i hi ha, d'altra banda,  més expedients de cessions de 

jutjats per part d'Ajuntaments. 

 

D'altra banda, la pandèmia de la COVID-19 ha provocat que l'espai de la Conselleria 

s'haja quedat reduït davant l'augment considerable del personal i que calga complir el Pla de 

Contingència quant a la separació mínima entre les meses (1,5 a 2 metres de distància), la 

qual cosa ha portat al fet que , en matèria de patrimoni, s'estiga fent un esforç important en 

la localització d'espais extra fora de la Torre 4 de la Ciutat Administrativa Nou d'Octubre a fi 

de situar el creixement de personal de la Conselleria, i també per a poder acollir al personal 

que tramita el procediment sancionador COVID 19. 

 

Indicador 18. Gestió i tramitació de queixes i suggeriments. 

 

Tràmits a realitzar: obertura d'expedients; petició de dades, antecedents i informes; 

seguiment 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 indicador es computen aquelles queixes, suggeriments i agraïments que es 

tramiten a través de l'aplicació MASTIN QUEIXES corresponent. S'ha produït un augment de 

les mateixes a causa del nombre més gran de sol·licituds que han tingut entrada, i s'ha passat 

dels 120 expedients previstos inicialment a 211.  
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D'altra banda, cal assenyalar que s'ha realitzat la tramitació de 720 correus que entren 

en el servei de personal i gestió administrativa sobre dubtes, consultes, peticions d'informació, 

etc. de les matèries competència de la  Conselleria i que es deriven per a la seua contestació 

als diferents departaments competents en les matèries objecte de la consulta. En aquest sentit, 

s'han dut a terme més de 1.600 actuacions per part d'aqueix servei que no tenen un reflex 

estadístic en els indicadors, per no existir indicadors per a això. 

 
Indicador 19. Procediments de responsabilitat patrimonial. 

 

Tràmits a realitzar: obertura d'expedients, anàlisis reclamació, esmenes, designació 

d'instructor, seguiment de terminis, petició d'informes CJCCV, resolucions, elaboració 

d'informes, etc.  

 

S'ha incrementat de manera notable per l'assumpció dels procediments en matèria de 

funció pública i actuacions en matèria d'assumptes judicials. 

 

Indicador 21. Accions relacionades amb la PAI. 

 

Tràmits a realitzar: informació i assessorament als interessats, emplenament i 

tramitació de sol·licituds d'accés a la PAI i als serveis de verificació de dades, altes/baixes 

d'usuaris en el Client Lleuger de la PAI, emplenar la plantilla de procediments administratius, 

trasllat de credencials als usuaris i verificació de signatures.  

 

S'ha incrementat la tramitació d'ajudes i subvencions, creant tràmits nous, com ara  

noves subvencions de la DG de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, que va generar 

la sol·licitud de nous tràmits a crear per la PAI. 

 

A més, durant aquest exercici s'ha produït un canvi en els procediments i autoritzacions 

que ha dut a terme l'Agència Tributària, la qual cosa ha produït un augment de les actuacions 

en el PAI. 

 

Tots aquests tràmits nous comporten també autoritzacions de nous funcionaris per a 

la seua implementació. Arran dels canvis del personal funcionari anteriorment esmentat i de 

l'augment del personal en la Conselleria, s'ha incrementat també el canvi d'usuaris en la 

plataforma PAI. 

 

Indicador 22. Actuacions Generalitat GVA Oberta i Transparència. 

 

En aquest indicador s'ha produït un increment en la seua execució  considerable, 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 

competent en matèria de transparència, tant en matèria de transparència com en participació 
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ciutadana s'ha produït moltes reunions i s'ha fet molta faena per a aportar les dades 

necessàries per a donar continuïtat al Pla Biennal de transparència i del Portal de Participació 

Ciutadana. 

 

Quant a les accions relacionades amb la recopilació de dades de la Conselleria a fi de 

publicar-los  en el Portal de transparència, segueix en augment les tasques en la mesura que 

creixen les direccions generals que la integren. 

 

Indicador 24. Actuacions relatives al compliment de mandats de resolucions judicials. 

 

Tràmits a realitzar: gestió i tramitació de l'execució de les sentències judicials; recepció 

d'oficis i resolucions judicials; anàlisi i selecció de departament competent; obertura 

d'expedient; escaneig de documentació; petició de dades i antecedents; seguiment de 

venciment de terminis; preparació d'oficis; elaboració d'índexs navegables i remissió 

d'expedients (suporte paper i DVD) administratius a jutjats i tribunals, etc. 

 

En l'àmbit d'aquest indicador, hi ha hagut un augment considerable respecte a les 

previsions inicialment realitzades. Dins de les actuacions dutes a terme, són majoritàries les 

relatives a la  matèria judicial: recepció d'oficis i resolucions judicials, obertures d'expedients, 

petició de dades i antecedents, seguiment venciment de terminis, preparació d'oficis, 

elaboració d'informes, etc. Un altre gran percentatge d'actuacions es refereixen a l'àmbit de la 

Funció Pública: reclamacions relatives a la carrera professional, indemnitzacions per raó de 

servei, reclamacions per classificació del servei, oposicions, etc. 

 

A mesura que augmenten els òrgans a gestionar per la Conselleria es fa més notable 

l'entrada de sentències a executar, augmentant les actuacions que ha de dur a terme el servei 

de personal i gestió administrativa i el servei de gestió econòmica i pressupostària.  

 

Cal fer un esment especial a les actuacions realitzades pel Servei de gestió econòmica 

i pressupostària en relació amb el 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 revisa en la aplicació 

PISCIS cadascuna de les factures que s'inclouen en la reclamació a fi de determinar els dies 

de retard i aplicar, en funció de la data, el tipus d'interés aplicable, elaborant finalment un 

informe justificatiu que és remés a la Sala. 

 

Indicador 25. Propostes d'altes, baixes i incidència en nòmina. 

 

S'ha produït un increment considerable en les actuacions relatives a aquest indicador,  

ja que ha passat d'una previsió de 7.700 a 13.303, la qual cosa suposa un increment del 

72,77%, degut fonamentalment als concursos de trasllats de C/D i d'A1/A2 i a l'increment 

d'altes i baixes de personal, liquidacions, variació IRPF i comptes bancaris, carrera professional, 
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triennis, embargaments, IT, atenció telefònica i personal que s'han produït en l'exercici 2020. 

Aquesta competència és assumida fins al moment pel Servei de gestió econòmica i 

pressupostària. 

 

 

Indicador 27. Actuacions en matèria de protecció de dades  

 

Tràmits a realitzar: vetlar pel compliment de la normativa en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal i en matèria de seguretat de la informació.  

 

S'ha realitzat més actuacions vista la importància de la protecció de dades 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 6 expedients de dret d'accés per a tramitar a departaments, 

principalment de personal de Justícia i del personal del Consell.  

 

En aquest any s'ha contractat el servei de la realització del RAT (Relació d'Activitats de 

Tractament) i això ha suposat realitzar moltes més actuacions en el servei de personal i gestió 

administrativa.  

 

Indicador 27. Actuacions sobre alumnes en pràctiques i becaris. 

 

Aquest indicador s'ha executat en un 133,33% per damunt del que es preveu, pel fet 

que al llarg de l'exercici 2020 s'ha produït un increment en el nombre de becaris de la 

Conselleria, la qual cosa ha ocasionat nombroses actuacions, entre altres, altes/baixes, 

tramitació cobraments mensuals, càlcul i increment de l'import d'ajudes, Seguretat Social, 

publicació ordres de convocatòria, la majoria d'elles  assumides fins al moment pel servei de 

gestió econòmica i pressupostària. 

 

Indicador 28. Actuacions sobre incapacitats i accidents de treball. 

 

Aquest indicador també està executat per damunt del que es preveu en un 40%, degut, 

entre altres motius, a les baixes. Tenint en compte  que la pandèmia ha produït retards a 

comunicar aquestes baixes als malalts i per tant a la nostra administració, això ha provocat un 

increment de treball a realitzar per a la seua regularització i la seua comunicació a la seguretat 

social, la qual cosa produeix un increment d'actuacions en aquest camp molt significatives. 
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Objectiu 1.6, 1.7 i 1.8. Relacionats amb la igualtat de gènere 

 

Pel que fa als objectius en matèria de gènere, comuns a totes les Conselleries, el nivell 

d'execució aconseguit es considera adequat tenint en compte que els criteris d'igualtat han 

sigut aplicats amb caràcter general. En particular, pel que fa al foment de la comunicació en 

igualtat, tots els centres gestors d'aquesta Conselleria, als quals la Unitat d'Igualtat ha prestat 

el seu assessorament quan això ha resultat necessari, han observat en el procés d'elaboració 

de textos administratius un llenguatge igualitari i no sexista. 

 

 

 

Programa 112.70 “Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia”  

 

Execució: 146,27% 

 

PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A 

la JUSTÍCIA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Determinar indicadors per a avaluar els instruments que 
aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la 
promoció dels drets. 

  

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. 

500,00% 

OBJECTIU 2.5 
Difondre investigacions en matèria de drets humans i llibertats 
públiques. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 
Detectar la problemàtica d'accessibilitat a les seus judicials de la 

Comunitat Valenciana. 
100,00% 

OBJECTIU 3.2 
Millorar l'accessibilitat a la justícia en els mitjans electrònics i 
telemàtics. 

0,00% 

OBJECTIU 3.3 
Facilitar l'accés a la justícia, especialment a les víctimes de 
violència de gènere. 

50,00% 

OBJECTIU 4.1 
Fomentar l'adopció de mesures que propicien la justícia 
restaurativa en la Comunitat Valenciana. 

0,00% 

OBJECTIU 5.1 
Avaluar i modificar, en el seu cas, la normativa de la Comunitat 
Valenciana en matèria de justícia gratuïta. 

0,00% 

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. 

638,12% 
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PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A 

la JUSTÍCIA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.3 Gestionar les comissions de justícia gratuïta. 193,97% 

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. 

275,00% 

OBJECTIU 5.5 
Implantar l'administració electrònica en els procediments de 
reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta. 

301,67% 

OBJECTIU 5.6 
Finançar la prestació del servei públic d'assistència jurídica 
gratuïta. 

100,00% 

OBJECTIU 6.1 
Realitzar el pla d'actuació per a fomentar la mediació en la 
Comunitat Valenciana. 

175,00% 

OBJECTIU 6.2 
Dissenyar, executar i impulsar polítiques públiques per al foment 
de la mediació 

175,00% 

OBJECTIU 6.3 Posar en marxa el Centre de Mediació en la Comunitat Valenciana. 133,33% 

OBJECTIU 6.4 
Fomentar i donar a conéixer la mediació a la ciutadania i als 
professionals. 

116,67% 

OBJECTIU 6.5 
Fer accessible la mediació a la ciutadania i incrementar la qualitat 
de l'oferta de serveis de mediació. 

87,50% 

OBJECTIU 6.6 
Donar a conéixer el procediment per a accedir a la mediació a 
jutges/esses, fiscals i lletrats/ades de l'Administració de justícia. 

83,33% 

OBJECTIU 6.7 
Afavorir el desenvolupament d'instruments i processos destinats 
a promoure i fer  possible la mediació. 

75,00% 

OBJECTIU 6.8 Promoure la qualitat dels processos de mediació. 85,00% 

OBJECTIU 6.9 Convocar i gestionar les subvencions en matèria de mediació. 0,00% 

OBJECTIU 7.1 

Prestar a les víctimes, a les persones testimonis i a qualsevol altra 
en situació de risc a conseqüència del seu contacte circumstancial 
amb el delicte, 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, i especialment 
a les dones víctimes de violència de gènere. 

205,30% 

OBJECTIU 7.2 
Elaborar, validar, difondre i avaluar els protocols d'actuació que 

incloguen seccions o programes d'assistència especialitzada. 
86,67% 

OBJECTIU 7.3 
Promoure accions formatives relacionades amb l'assistència a les 
víctimes del delicte. 

494,44% 

OBJECTIU 7.4 
Establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb diferents 
òrgans o entitats competents i amb xarxes públiques i privades 
que assisteixen a les víctimes. 

88,33% 

OBJECTIU 8.1 Reconéixer i fer costat a les víctimes del terrorisme. 23,81% 
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Objectiu 1.1. Determinar indicadors per a avaluar els instruments que aprofundisquen en el 

desenvolupament democràtic i en la promoció dels drets 

 

Indicador 1. Emissió d'informe. 

 

L'objectiu no ha sigut executat per la falta de recursos humans. 

 

 

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. 

 

Indicador 1. Emissió d'informe. 

 

S'ha realitzat un informe en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 

que reflecteix el resultat de l'avaluació de diferents factors associats amb el dret d'accés a la 

justícia, especialment en persones adultes majors. 

 

 

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 realitzable. 

 

Indicador 1. Emissió d'informe. 

 

S'ha realitzat un estudi sobre la victimització en persones majors i immigrants de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 2.3. Promocionar i fomentar actuacions en matèria de drets humans i llibertats 

públiques. 

 

Indicador 1. Homenatge. 

 

Es va organitzar la Setmana dels Drets Humans en la Comunitat Valenciana, en la qual, 

mitjançant la realització de ponències, conferències i meses redones, es va posar l'accent en 

els drets dels grups vulnerables i les conseqüències que ha tingut la pandèmia en els drets 

humans. 
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Objectiu 2.4. Promoure accions formatives amb altres Institucions, relacionades amb els drets 

humans i llibertats públiques 

 

Indicador 1. Cursos 

 

En aquest objectiu s'ha superat la previsió inicial d'1 curs, en promoure's més de 4 

cursos i/o jornades amb altres institucions (Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i 

Universitats Públiques): sobre protecció de drets i llibertats en la Comunitat, d'especialització 

en drets del menor, sobre les principals qüestions en matèria d'estrangeria i protecció 

internacional, sobre tractament integral del justiciable estranger, i sobre internaments no 

voluntaris en matèria d'incapacitat. 

 

 

Objectiu 2.5. Difondre investigacions en matèria de drets humans i llibertats públiques. 

 

Indicador 1. Publicació de la revista Drets 

 

Amb la publicació al desembre del número 4 de la Revista Drets (Revista valenciana 

de reformes democràtiques)  s'ha aconseguit el 100% d'execució.  

 

 

Indicador 2. Publicació de monogràfics.  

 

S'ha publicat un treball realitzat en col·laboració amb la Universitat de València, que 

analitza la resposta integral del sistema judicial de les víctimes de violència de gènere en 

l'àmbit de la província de València. 

 

 

Objectiu 3.1. Detectar la problemàtica d'accessibilitat a les seus judicials de la Comunitat 

Valenciana 

 

Aquest objectiu s'ha executat al 100%. D'una part, amb l'informe realitzat sobre l'accés 

a la justícia de les persones amb discapacitat en la Comunitat Valenciana, que inclou propostes 

per a garantir la igualtat i no discriminació en l'accés a la justícia de les persones amb 

discapacitat. I d'una altra, amb la reunió del Fòrum de Justícia i Discapacitat de 10 de gener 

de 2020. 
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Objectiu 3.2. Millorar l'accessibilitat a la justícia en els mitjans electrònics i telemàtics 

 

Indicador 1. Emissió d'informe 

 

L'objectiu no ha sigut executat per la falta de recursos humans. 

 

 

Objectiu 3.3. Facilitar l'accés a la justícia, especialment a les víctimes de violència de gènere 

 

Indicador 1. Contracte de mitjans de transport 

 

Durant el 2020, i mitjançant la contractació oportuna es va prestar a les víctimes de 

violència de gènere amb residència en els municipis dels partits judicials de Nules i Segorbe, 

el servei de trasllat en taxi a la seu judicial de Vila-real i retorn als seus domicilis una vegada 

realitzats els corresponents tràmits. Respecte del segon dels contractes, per al trasllat de 

víctimes en tot el territori de la Comunitat Valenciana, es trobava en tramitació en finalitzar 

2020. Per tant, es considera que aquest objectiu ha aconseguit un grau de compliment del 

50%. 

 

 

Objectiu 4.1. Fomentar l'adopció de mesures que propicien la justícia restaurativa a la 

Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Emissió d'informes. 

 

L'objectiu no ha sigut executat atés que, si bé ha sigut realitzada la presentació del 

projecte, en ocasió de la celebració de la Setmana de Mediació, a data de finalització de 

l'exercici 2020 no ha pogut ser realitzat l'informe. 

 

 

Objectiu 5.1. Avaluar i modificar, en el seu cas, la normativa de la Comunitat Valenciana en 

matèria de justícia gratuïta 

 

Indicador 1. Aprovació Reglament Assistència Justícia Gratuïta. 

 

Aquest indicador no ha pogut ser executat, ja que no ha finalitzat la tramitació del 

Decret pel qual s'aprova el Reglament d'Assistència Jurídica Gratuïta. 

 

Indicador 2. Convocatòria de l'Observatori de Justícia Gratuïta. 
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A pesar que es van celebrar nombroses reunions amb els col·legis d'advocats i 

procuradors i altres parts interessades en la revisió normativa, es va considerar innecessària 

la convocatòria de l'Observatori ja que no es va aprovar el Reglament d'Assistència Jurídica 

Gratuïta, havent sigut informats complidament sobre la tramitació d'aquest. 

 

Indicador 3. Convocatòria del Consell Assessor d'Assistència Jurídica Gratuïta. No s'ha arribat 

a realitzar. 

 

 

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 

 

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, 35 cursos relacionats amb la justícia gratuïta i les matèries 

relacionades amb el torn d'ofici, menors, estrangeria i violència de gènere, atesa la gran 

demanda per part dels lletrats. 

 

Indicador 2. Concessió del benefici de justícia gratuïta a les dones víctimes de violència de 

gènere. 

 

La sol·licitud i concessió del benefici de justícia gratuïta a les dones víctimes de 

violència de gènere ha sigut elevada. S'aconsegueix el 109,58%. 

 

 

Objectiu 5.3. Gestionar les comissions de justícia gratuïta 

 

Indicador 1. Unificació de criteris i homogeneïtzar procediments 

 

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, s'han realitzat molts més informes dels previstos 

(15 sobre els 3 previstos). 

  

Indicador 2. Reunions de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta. 

 

atesa la impossibilitat de reunions presencials el mes de març i abril de 2020, i les IT 

del personal que forma part dels òrgans col·legiats, no van poder convocar-se algunes 

comissions durant aquest període, per la qual cosa el seu grau d'execució se situa alguna cosa 

per davall del 100% . 
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Indicador 3. Tramitació d'expedients  de reconeixement  de justícia gratuïta. 

 

S'ha executat per damunt del 100% en haver-se produït un augment de sol·licituds de 

Justícia Gratuïta, potser a causa d'un augment de la litigiositat. 

 

Indicador 4. Recursos i reclamacions. 

 

Estava previst un total de 1.382 recursos i reclamacions, però finalment es van 

registrar 990 impugnacions durant l'any 2020.  

 

 

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 

 

Indicador 1. Reunions de coordinació dels funcionaris responsables de les 3 comissions de 

justícia gratuïta. 

 

S'ha complit al 50%, puix que s'han realitzat 5 de les 10 reunions previstes, i no s'ha 

considerat necessari realitzar més reunions atesa la gran quantitat de protocols i informes 

realitzats, tal com s'exposa a continuació. 

 

Indicador 2. Elaboració protocols i normalització de procediments. 

 

S'ha complit al 500%, perquè s'ha augmentat l'elaboració de protocols i normalització 

de procediments, de 4 a 20, perquè s'ha augmentat també, com ja s'ha manifestat, 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 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 arriba al 301,67%. 

 

Indicador 1. Reunions amb la DGTIC. 

 

Han augmentat considerablement les reunions amb la DGTIC, passant de 8 a 22, a 

causa de l'interés de la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia en la 

implementació, millora i actualització de les aplicacions informàtiques, en nom de l'eficàcia i 

celeritat en la tramitació dels expedients de justícia gratuïta. Execució del 275%. 

 

Indicador 3. Implementació procediment electrònic. 
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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 530%. 

 

 

Objectiu 5.6. Finançar la prestació del servei públic d'assistència jurídica gratuïta 

 

En relació amb aquest objectiu, la seua execució aconsegueix el 100% per haver-se 

complit el que es disposa en els seus tres indicadors. 

 

 

Objectiu 6.1. Realitzar el pla d'actuació per a fomentar la mediació en la Comunitat Valenciana 

 

Aquest objectiu s'ha executat per damunt del 100%, en haver-se aconseguit i superat 

els valors dels seus indicadors, atés l'elevat nombre de reunions dutes a terme amb experts, 

entre els quals es troben els jutges degans dels diferents partits judicials de les províncies 

d'Alacant i València, respectivament, i al nombre d'informes i recollida de dades que han 

realitzat, d'una banda, els Serveis d'Orientació i Mediació (SOM) del Centre de Mediació de la 

Comunitat Valenciana, i d'una altra, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a través 

del conveni de col·laboració subscrit amb la Generalitat, per a dur a terme actuacions culturals 

d'impuls, divulgació i, reconeixement i investigació en matèria de drets i llibertats fonamentals, 

dret d'accés a la justícia i mediació.  

 

Objectiu 6.2. Dissenyar, executar i impulsar polítiques públiques per al foment de la mediació 

 

Respecte d'aquest objectiu, la seua execució també supera el 100%, aconseguint-se 

els valors dels seus indicadors, atés que d'una banda, s'ha ultimat la tramitació del projecte 

de decret pel qual s'aprova el Reglament de Mediació de la Comunitat Valenciana, tasca que 

ha suposat la realització de tots els informes que resulten necessaris per a la seua aprovació 

pel Consell, i, per una altra, s'han realitzat els informes de seguiment de les derivacions a 

mediació dels òrgans judicials de les tres províncies de la Comunitat Valenciana a través dels 

SOM. 

 

 

Objectiu 6.3. Posar en marxa el Centre de Mediació  en la Comunitat Valenciana 

 

Aquest objectiu ha superat el 100%, trobant-se en funcionament les unitats 

administratives que presten serveis d'orientació i mediació (SOM), en les seus judicials 

d'Alacant, Elx, Castelló i València.  
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Objectiu 6.4. Fomentar i donar a conéixer la mediació a la ciutadania i als professionals 

 

Quant a aquest objectiu, s'ha executat al 100% tots els seus indicadors, en haver-se 

realitzat el nombre d'actuacions previstes per a la difusió de la mediació a través de la pàgina 

web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de la intranet de Justícia, i 

de la difusió dels SOM a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en virtut 

del conveni de col·laboració esmentat. A més de l'assenyalat, s'ha produït un augment en el 

nombre de jornades realitzades a Alacant, Castelló i València dins de la III Setmana de la 

Mediació. 

 

 

Objectiu 6.5. Fer accessible la mediació a la ciutadania i incrementar la qualitat de l'oferta de 

serveis de mediació 

 

No s'ha aconseguit l'objectiu previst a causa de la situació de crisi sanitària ocasionada 

per la COVID-19, que va vindre a limitar d'alguna manera les possibilitats de dur a terme 

reunions amb representants de les administracions públiques i de les entitats privades, això 

ha suposat que no s'haja mantingut una de les quatre reunions previstes. 

 

 

Objectiu 6.6. Donar a conéixer el procediment per a accedir a la mediació a jutges, fiscals i 

lletrats de l'administració de justícia 

 

Igual que en l'objectiu 6.5, i per la mateixa raó, no s'han dut a terme  la totalitat 

d'actuacions previstes, la qual cosa ha suposat que es mantingueren 10 reunions i jornades, 

la qual cosa representa una execució del 83%. 

 

 

Objectiu 6.7. Afavorir el desenvolupament d'instruments i processos destinats a promoure i 

fer possible la mediació  

 

Per a aconseguir aquest objectiu, s'ha elaborat 3 protocols de derivacions judicials a 

mediació a través dels SOM de València i Alacant, respectivament, a més de l'elaboració de la 

telemàtica, la qual cosa ha suposat una execució del 75%.  

 

 

Objectiu 6.8. Promoure la qualitat dels processos de mediació 

 

La seua execució per davall del 100% es deu al fet que únicament s'han pogut realitzar 

el 70% de les enquestes de satisfacció previstes després de la realització dels procediments 

derivats a mediació intrajudicial (indicador 1). No obstant això, la recopilació de dades 

aconsegueix el 100% d'execució (indicador 2), ja que s'han elaborat els informes previstos 
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amb les dades dels procediments de mediació derivats pels òrgans judicials de València, 

Castelló, Alacant i Elx a través dels SOM. 

 

 

Objectiu 6.9. Convocar i gestionar les subvencions en matèria de mediació  

 

La falta d'execució en aquest objectiu es deu al fet que no es va poder arribar a aprovar 

en l'exercici 2020 l'ordre  per la qual es regula la concessió directa de subvencions destinades 

a persones físiques mediadores en la Comunitat Valenciana per a la mediació intrajudicial 

gratuïta. Per tant, no s'ha tramitat els expedients derivats d'aquesta ordre de subvenció i les 

seues certificacions. 

 

 

Objectiu 7.1. Prestar a les víctimes, a les persones testimonis i a qualsevol altra en situació de 

risc a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte, 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, i especialment a les dones víctimes de violència de gènere. 

 

L'objectiu s'ha executat per damunt del 100%, ja que s'han superat en tots els 

indicadors la previsió d'assistències. Fins i tot amb la situació sanitària provocada per la COVID-

19 i les actuacions derivades de l'estat d'alarma durant 2020, des de les Oficines d'Assistència 

a les Víctimes del Delicte s'ha continuat amb l'atenció i assistència a les víctimes i el nombre 

d'assistències ha arribat a un percentatge de 214,87 del valor de l'indicador de referència, el 

d'assistència a dones víctimes de violència de gènere ha aconseguit un percentatge d'execució 

del 217,62 i les assistències especialitzades a víctimes amb especials situacions de 

vulnerabilitat ha superat el 180% . 

 

 

Objectiu 7.2. Elaborar, validar, difondre i avaluar els protocols d'actuació que incloguen 

seccions o programes d'assistència especialitzada. 

 

Aquest objectiu s'ha executat per davall del 100%, atesa la dificultat de contactar i 

treballar en els protocols d'actuació coordinadament amb altres agents implicats en 

l'assistència a víctimes del delicte a causa de les dificultats derivades de la COVID-19. No 

obstant això, s'han finalitzat els protocols de coordinació (100% del valor indicat), s'han validat 

4 dels 5 protocols ja elaborats (un 80% del valor de l'indicador), s'han difós adequadament els 

protocols ja finalitzats (un 100% de l'indicador proposat) i s'ha realitzat l'avaluació externa de 

2 dels 3 protocols previstos, la qual cosa constitueix un 66.67% del valor de l'indicador.  
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Objectiu 7.3. Promoure accions formatives relacionades amb l'assistència a les víctimes del 

delicte. 

 

 

L'execució d'aquest objectiu està molt per damunt del que es preveu (500%). De nou, 

malgrat les dificultats derivades de la COVID-19 s'han realitzat més actuacions formatives que 

les previstes, encara que en aquesta ocasió i a causa de les circumstàncies, s'han realitzat 

mitjançant format en línia (16 actuacions formatives enfront de les 3 previstes). El mateix 

succeeix amb les reunions de coordinació externa que, encara que amb format en línia, han 

pogut ser executades pel doble del que es preveu. I respecte al tercer indicador relacionat amb 

les reunions de coordinació celebrades amb el personal de les OAVD, durant l'any 2020, ha 

sigut necessari reforçar la coordinació a causa de les circumstàncies que s'ha realitzat 

mitjançant l'ús de plataformes de videoconferència, la qual cosa ha permés planificar el treball 

en totes les OAVD fins i tot durant el període temporal en el qual estava vigent l'estat d'alarma, 

de manera que s'han realitzat 45 videoconferències de coordinació, enfront de les 6 que 

estaven previstes inicialment. 

 

 

Objectiu 7.4. Establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb diferents òrgans o entitats 

competents i amb xarxes públiques i privades que assisteixen a les víctimes 

 

La pandèmia ocasionada per la COVID-19 ha impedit que pogueren realitzar-se els 

convenis de col·laboració que estaven previstos en 2020. Si bé l'execució de l'indicador del 

nombre de convenis se situa en un 66,67%, s'ha pogut superar lleugerament la previsió en 

l'indicador que mesura la participació de professionals en les meses de Coordinació de Víctimes 

de violència de gènere en els diferents municipis de la Comunitat Valenciana, que en la majoria 

dels casos s'ha realitzat de manera telemàtica, per la qual cosa el percentatge d'execució és 

d'un 110%.  

 

 

Objectiu 8.1. Reconéixer i fer costat a les víctimes del terrorisme. 

 

S'ha signat 5 convenis de col·laboració amb entitats que treballen en l'assistència i 

suport a les víctimes del terrorisme (subvencions nominatives), la qual cosa supera en un 66% 

la xifra prevista en aquest indicador. En la mesura que no hi ha hagut cap sol·licitud 

d'indemnització d'aquest col·lectiu, no s'ha tramitat ni justificat les corresponents subvencions, 

ni s'ha tramitat la concessió de distincions a les víctimes del terrorisme. Tampoc s'ha convocat 

la Comissió de Coordinació i Seguiment d'Ajudes a Víctimes del Terrorisme. 
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Programa 121.30 “Formació i estudis” 

 

Execució: 122,89% 

PROGRAMA 12130 FORMACIÓ I ESTUDIS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Formació en competències professionals. 103,12% 

OBJECTIU 1.2 
Formació específica en matèria de contractació, assumptes 
europeus, habilitats professionals, integritat institucional, 
transparència i bon govern 

52,73% 

OBJECTIU 1.3 
Formació específica per a funcionaris/àries amb responsabilitats en 

gestió economicofinancera, inspectora o jurídica. 
58,49% 

OBJECTIU 2.1 
Cursos de formació relacionats amb polítiques d'igualtat en l'àmbit 
laboral de l'Administració pública valenciana. 

78,13% 

OBJECTIU 3.1 
Formació en línia que afavorisca l'adquisició de coneixements al 
personal de l'administració que es trobe dispers geogràficament. 
Actualització i adaptació de continguts. 

210,00% 

OBJECTIU 4.1 
Pla d'acompanyament lingüístic de valencià, i increment de 
l'activitat formativa en valencià. Formació específica d'idiomes. 

66,03% 

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. 

106,67% 

OBJECTIU 6.1 Iniciació de noves formes d'aprenentatge. 411,11% 

OBJECTIU 7.1 Formació per al personal del sector públic instrumental. 100,00% 

OBJECTIU 8.1 
Gestió de les subvencions de la formació contínua dels 
empleats/ades públics de l'Administració local. 

100,00% 

OBJECTIU 9.1 
Formació derivada de l'avaluació de l'exercici i la carrera 

professional. 
88,36% 

OBJECTIU 10.1 Atraure talent a l'Administració de la Generalitat. 100,00% 

 

 

Cal assenyalar amb caràcter general que, a causa de les mesures preventives davant 

la propagació del COVID-19, la modalitat de formació presencial va ser suspesa i que parteix 

de les accions formatives es van passar de la modalitat presencial a la modalitat telepresencial, 

intensificant-se la formació en línia. Això va dificultar la consecució dels resultats que estaven 

previstos en el cas d'alguns objectius.  

 

 

Objectiu 1.1 Formació en competències professionals 

 

Malgrat l'esmentat amb caràcter general, l'objectiu per a 2020 es va complir 

globalment, superant lleugerament el 100%. En un dels seus indicadors, els cursos organitzats 
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per a conselleries  i organismes, va arribar a duplicar-se  les previsions inicials, per l'alt interés 

a formar al personal en les matèries específiques del lloc de treball. No obstant això, no es van 

celebrar la totalitat d'accions formatives convocades. 

 

 

Objectiu 1.2 Formació específica en matèria de contractació, assumptes europeus, habilitats 

professionals, integritat institucional, transparència i bon govern 

 

D'acord amb les circumstàncies esmentats amb caràcter general, la consecució dels 

resultats previstos per a aquest objectiu ha quedat per davall del 100%.  

 

 

Objectiu 1.3 Formació específica per a funcionaris/àries amb responsabilitats en gestió 

econòmica-pressupostària, inspectora o jurídica 

 

D'acord amb les circumstàncies esmentats amb caràcter general, la consecució dels 

resultats previstos per a aquest objectiu ha quedat per davall del 100%.  

 

 

Objectiu 2.1 Cursos de formació relacionats amb polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral de 

l'Administració Pública Valenciana 

 

D'acord amb les circumstàncies esmentats amb caràcter general, la consecució dels 

resultats previstos per a aquest objectiu ha quedat per davall del 100%, ja que han afectat 

l'indicador 1 Cursos de formació relacionats amb polítiques d'igualtat, que no s'ha executat en 

el grau previst. No obstant això, indicador 2 Cursos de formació relacionats amb polítiques 

d'igualtat, sí que s'ha complit íntegrament.  

 

 

Objectiu 3.1 Formació En línia  que afavorisca l'adquisició de coneixements al personal de 

l'administració que es trobe dispers geogràficament. Actualització i adaptació de continguts 

 

Després de la irrupció de la COVID-19 es va decidir intensificar la formació impartida 

a través d'internet a fi de possibilitar que la formació arribara al màxim nombre de persones. 

Per això, es va superar àmpliament el grau d'execució previst en aquest objectiu, tant en 

l'indicador 1 com l'indicador 2. En 2020, els cursos en línia van aconseguir un 160% respecte 

a l'objectiu previst i les accions formatives en la modalitat autoformativa un 260% respecte de 

les previsions. 
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Objectiu 4.1 Pla d'Acompanyament Lingüístic i increment de l'activitat formativa en valencià. 

Formació específica d'idiomes. 

 

D'acord amb les circumstàncies esmentats amb caràcter general, la consecució dels 

resultats previstos per a aquest objectiu ha quedat per davall del 100%.  

 

 

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. 

 

L'execució de l'objectiu 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 va superar el grau previst.  

 

 

Objectiu 6.1 Iniciació de noves formes d'aprenentatge 

 

L'execució d'aquest objectiu està molt per damunt del que es preveu, ja que supera el 

400% en el seu conjunt, i respon a una bona execució en cadascun dels seus indicadors. 

 

Es van incorporar a la web de l'IVAP i es van organitzar per matèries les PÍNDOLES 

formatives, un format d'aprenentatge de curta duració per a adquirir coneixements de manera 

ràpida i eficaç sobre una matèria molt concreta per a la realització de determinades tasques 

corresponents al lloc de treball. Es van realitzar moltes més de les previstes (22 enfront de 3, 

respectivament). 

  

Respecte a l'elaboració de material divulgatiu, es va publicar com a ANOTACIONS els 

continguts d'activitats realitzades en el marc del pla formatiu, que es van posar a la disposició 

de tot el personal empleat públic, haguera assistit o no a aquestes. Aquesta activitat es va 

executar molt per damunt del que es preveu inicialment, perquè s'han quadruplicat les 

expectatives inicials.  

 

Amb la denominació de MATINALS es van celebrar sessions informatives per 

videoconferència, d'una hora de duració màxima, a primera hora del matí, dedicades a temes 

rellevants o nous, d'interés per a l'administració. El seguiment d'aquest nou recurs pel personal 

empleat públic ha sigut altíssim. S'ha valorat positivament tant el contingut de les ponències 

com el format utilitzat, que facilita en gran manera la participació sense interrupció de la 

jornada de treball. 

 

  



 

258 

 

 

Objectiu 7.1 Formació per al personal del sector públic instrumental 

 

Aquest objectiu s'ha complit amb el grau d'execució previst.  

 

 

Objectiu 8.1 Gestió de les subvencions de la formació contínua dels empleats públics de 

l'Administració Local. 

 

Aquest objectiu s'ha complit amb el grau d'execució previst.  

 

 

Objectiu 9.1 Formació derivada de l'avaluació de l'exercici i la carrera professional. 

 

D'acord amb les circumstàncies esmentats amb caràcter general, la consecució dels 

resultats previstos per a aquest objectiu ha quedat per davall del 100%.  

 

 

Objectiu 10.1 Atraure talent a l'Administració de la Generalitat 

 

Aquest objectiu s'ha complit amb el grau d'execució previst.  

 

 

Programa 221.30 “Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències”   

 

Execució:106,67% 

 

PROGRAMA 22130 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I 

RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Desenvolupament normatiu. 50,00% 

OBJECTIU 1.2 
Control de seguretat d'espectacles públics, activitats recreatives i 
socioculturals i establiments públics. 

174,67% 

OBJECTIU 1.3 Control del compliment de la normativa pels titulars o organitzadors. 316,79% 

OBJECTIU 1.4 Òrgans consultius d'assessorament i control. 50,00% 

OBJECTIU 1.5 Aplicació normativa sobre pirotècnia. 55,56% 

OBJECTIU 1.6 Aplicació normativa sobre seus festeres. 133,33% 
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PROGRAMA 22130 AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I 

RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.7 Formació. 0,00% 

OBJECTIU 1.8 Servei específic d'admissió. 73,00% 

 

 

Objectiu 1.1. Desenvolupament normatiu. 

 

Indicador 1 Aprovació reglamente formació socorrisme en piscines. 

 

El reglament de formació socorrisme en piscines està finalitzat en totes les seues fases 

administratives a costa que es donen instruccions per a la seua aprovació. 

 

Indicador 3 Elaboració reglamente Premis Secretaria Autonòmica 

 

No s'ha executat perquè s'ha considerat amb posterioritat que no era necessària la 

seua tramitació. 

 

Indicador 5. Previsió normativa bous al carrer: figura del veterinari. 

 

Aquesta previsió normativa no s'ha dut a terme perquè no se celebra aquest tipus de 

festejos des del mes de març passat de 2020. 

 

 

Objectiu.1.3. Control del compliment de la normativa pels titulars i organitzadors. 

 

Indicador 1. Incoació procediments sancionadors per infraccions greus i molt greus tipificades 

en la Llei 14/2010 

 

Indicador 3. Obertura i tramitació Actuacions Prèvies de procediments sancionadors 

 

El servei d'espectacles i establiments públics ha sigut l'òrgan administratiu assignat, 

dins de l'organigrama de la Generalitat, per a la tramitació dels procediments sancionadors 

oberts per la vulneració de la normativa de prevenció contra la COVID-19. 

 

Per aquest motiu, s'ha incrementat exponencialment les xifres referides a aquests 

indicadors, d'una banda, i, d'una altra, s'han reduït els valors dels indicadors de l'Objectiu 1.7 

de Formació i s'ha produït el dràstic descens del nombre d'aspirants presentats a les proves 

d'avaluació formatives SEA (Indicador 3 de l'Objectiu 1.8 Servei específic d'admissió). 
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 100%  

 

 

Programa 121.40. ”Funció Pública” 

 

Execució: 42,82% 

PROGRAMA 12140 FUNCIÓ PÚBLICA   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Reestructurar i reordenar el personal empleat públic, i també 
optimitzar la gestió, aplicant criteris de racionalització en 
l'organització administrativa. 

87,50% 

OBJECTIU 5.1 
Evitar la precarietat en la relació jurídica dels empleats/ades de la 
Generalitat, i també la provisionalitat en la provisió de llocs de treball 

38,46% 

OBJECTIU 6.1 
Garantir la màxima protecció jurídica a les empleades públiques 
víctimes de violència de gènere. 

2,50% 

 

Es pot ressenyar que aquest programa ha aconseguit els objectius previstos en la seua 

majoria i que la motivació de no aconseguir íntegrament algun dels objectius establits ha sigut 

degut a les circumstàncies esdevingudes en el passat exercici derivades de la crisi sanitària 

produïda per la COVID-19. 

 

 

Objectiu 1.1. Reestructuració i reordenació del personal empleat públic, així com optimitzar la 

gestió, per a aplicar criteris de racionalització en l'organització administrativa. 

 

Indicador 1. II Pla d'Igualtat de l'Administració de la Generalitat. Comissions de Seguiment. 

 

En l'exercici 2020 es van celebrar dues reunions de la Comissió de Seguiment de l'II 

Pla d'Igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, de les quatre previstes (el 

27 de febrer i el 23 de novembre).  

 

Si bé la periodicitat prevista en el Pla d'Igualtat és trimestral, cal considerar que, a 

més de la situació de pandèmia, s'ha donat la circumstància que la duració del Pla finalitzava 

el març de 2020 i s'estan iniciant els treballs per a posar en marxa el III Pla. 

 

Indicador 2. Informe d'Impacte de Gènere de l'Oferta d'Ocupació Pública. 

 

Informe d'Impacte de Gènere: el corresponent informe relatiu a l'OPO 2020 va ser 

signat pel director general de Funció Pública el 03 de novembre de 2020. 
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Indicador3. Introduir una clàusula de desempat favorable a les dones en cas que es troben 

infrarepresentades en les convocatòries de concursos i processos selectius d'accés, provisió i 

promoció interna. 

 

En totes les convocatòries s'ha previst aquesta circumstància: 

 

• “Les convocatòries hauran d'incloure com a criteri de desempat, abans del 

sorteig o primera lletra del cognom, la resolució en favor de la dona en el cas que aquest sexe 

estiguera infrarepresentat dins del col·lectiu de persones que formen part del cos o escala 

objecte de la convocatòria”. 

 

En conseqüència, i en compliment del que es disposa en l'article 16 de la Llei orgànica 

3/2007, de 22 de març , per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, tant el Decret que aprova 

l'OPO com les convocatòries no estableixen cap mesura que puga ser discriminatòria per raó 

de sexe i és respectuós amb el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes. 

 
Indicador 4. Incorporar en els temaris matèries de llenguatge inclusiu, igualtat d'oportunitats, 

violència de gènere, assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de 

gènere. 

 

Respecte a l'objectiu, cal assenyalar que, amb caràcter general, totes les 

convocatòries, en funció del nivell, les recullen amb major o menor intensitat en l'apartat de 

temes transversals. 

 

 

Objectiu 5.1 Evitar la precarietat en la relació jurídica dels empleats i empleades de la 

Generalitat, així com la provisionalitat en la provisió de llocs de treball. 

 

Indicador 1. Processos selectius 

 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a 

la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 establia en la seua 

Disposició addicional tercera apartat 1 que «se suspenen termes i s'interrompen els terminis 

per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis 

es reprendrà en el moment en què perda vigència el present reial decret o, en el seu cas, les 

pròrrogues d'aquest». 

 

D'altra banda, de conformitat amb el que es disposa en la mesura setena “Proves 

selectives” de la Resolució de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de 

mesures excepcionals a adoptar en els centres de treball dependents de l'Administració de la 

Generalitat amb motiu de la COVID-19 aprovada el 14 de març de 2020, “les proves selectives 

dels processos en curs queden posposades pel temps que es considere imprescindible, 

garantint-se en tot cas la continuïtat d'aquests”. 
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A conseqüència de tot això, durant l'exercici 2020, l'execució final dels processos 

selectius competència d'aquesta direcció general s'han vist afectats per l'escenari de crisi 

sanitària ocasionat per la pandèmia. No obstant això, s'han publicat un total de 203 

convocatòries de proves selectives d'accés a diferents cossos de l'Administració de la 

Generalitat.  

 

Indicador 2 Selecció de personal 

 

En relació amb aquest indicador, la selecció de personal ha evolucionat en nombre 

inferior a l'objectiu inicialment previst a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la 

pandèmia. 

 

Indicador 3. Reducció del nombre d'empleats en comissió de serveis i adscripció provisional 

 

Respecte d'aquest indicador, executat al 100%, cal assenyalar que, al marge de les 

adjudicacions pel sistema de lliure designació, que també han suposat adjudicacions definitives 

a un ressenyable nombre de funcionaris de carrera, en 2020 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, A2-01, C1-01, C2-01, etc..), han afectat un important 

volum de funcionaris de carrera que han passat d'exercir els seus llocs en règim de comissió 

de serveis o adscripció provisional, a exercir-los amb caràcter definitiu. A més, durant aqueix 

mateix exercici s'han convocat uns altres que es resoldran en 2021, els quals redundaran en 

aquest objectiu. 

 

 

Objectiu 6.1 Garantir la màxima protecció jurídica a les empleades públiques víctimes de 

violència de gènere. 

 

Indicador 1. Impuls de convenis de col·laboració entre Administracions Públiques per a garantir 

la mobilitat de les emprades 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, per la qual s'aprova l'Acord per a afavorir la mobilitat 

interadministrativa de les empleades públiques víctimes de violència de gènere. Aquest conveni 

va establir en la clàusula setena que les administracions públiques locals interessades 

radicades en el territori de la Comunitat Valenciana, podrien sol·licitar la seua adhesió al 

conveni en qualsevol moment de la seua vigència. 

 

Durant l'any 2020 només s'ha adherit un Ajuntament, quan se n'havia previst 20. 

L'objectiu no s'ha pogut complir a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-

19 i l'anteriorment esmentada interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments 

administratius. 
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Indicador 2. Informe de seguiment del protocol de prevenció i actuació per a casos de violència 

de gènere. 

 

En l'exercici 2020 no s'ha emés aquest informe per no haver-se tramitat cap expedient 

de mobilitat per violència de gènere. 

 

 
 
Programa 121.90. Modernització de l'Administració pública. 

 

Execució: 66,38% 

 

PROGRAMA 12190 MODERNITZACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Dissenyar a partir d'un diagnòstic previ de situació del grau 
d'implantació de l'administració electrònica en la Generalitat, una 
estratègia estructural dirigida a potenciar tots els recursos i 
possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, reduïsca els 
desavantatges que la manca de competències digitals produeix entre 
el seu personal i reduïsca l'actual bretxa digital. 

100,00% 

OBJECTIU 1.2 

Desenvolupar accions formatives i promocionals de la cultura 
organitzativa necessària en transformació digital per a consolidar les 
competències digitals com a factor decisiu per al desenvolupament 
laboral, mitjançant formació i promoció d'aquestes. 

90,00% 

OBJECTIU 2.1 
Definir un òrgan regulador i dinamitzador de la sinergia entre el 
sector tecnològic privat i públic. 

50,00% 

OBJECTIU 2.2 

Analitzar les  manques actuals quant a millora tecnològica de 
l'Administració, definir les seues possibles solucions i facilitar la 
incorporació de les noves tecnologies per al seu desenvolupament i 
implantació. 

0,00% 

OBJECTIU 3.1 

Elaborar una metodologia de simplificació de processos i revisar, de 
forma prioritzada, els procediments administratius de la  Generalitat 
amb vista a simplificar tràmits i reduir càrregues administratives a la 
ciutadania. 

80,00% 

OBJECTIU 3.2 
Realitzar plans de detecció, correcció i millora de disfuncionalitats en 
aquells processos que es consideren claus en l'organització. 

50,00% 

OBJECTIU 3.3 
Dissenyar una estratègia dirigida a implementar eines per a gestionar 
el coneixement dins de l'organització. 

100,00% 

OBJECTIU 3.4 
Coordinar la implantació i ús del Sistema d'Informació del Mercat 
Interior Europeu (IMI) en l'àmbit de l'Administració valenciana, 
impartint formació i assegurant el seu adequat manteniment. 

100,00% 

OBJECTIU 4.1 

Disposar d'un catàleg d'eines d'administració electrònica que, 
després d'avaluar el seu possible i/o real utilitat, promoga la seua 
efectiva implantació en les aplicacions de gestió que manegen els 
diferents departaments de la Generalitat. 

100,00% 

OBJECTIU 4.2 

Elaborar un pla d'acció que, basat en els diagnòstics de situació 
realitzats (vegeu objectius en els punts 1.1 i 2.2), promoga una 
implantació efectiva de l'administració electrònica en els diferents 
processos de la Generalitat. 

25,00% 

OBJECTIU 4.3 
Implantació de solucions bàsiques d'expedients i documents 
electrònics com a elements essencials per a l'adaptació al nou 
paradigma d'administració electrònica. 

12,50% 

OBJECTIU 4.4 
Promoure, en col·laboració de la *DGTIC, el desenvolupament 
de  aquells elements clau d'administració electrònica establits en les 
normes d'aplicació (lleis 39/2015 i 40/2015) per a permetre l'exercici 

0,00% 
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PROGRAMA 12190 MODERNITZACIÓ EN L'ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
de les obligacions i  drets, tant de la  administració com de la 
ciutadania i les empreses, en les seues relacions (objectiu condicionat 
al desenvolupament que faça l'Administració General de l'Estat dels 
elements comuns) 

OBJECTIU 5.1 

Liderar i promoure la millora de la qualitat dels serveis públics a 
través de l'elaboració de plans específics de millora de la qualitat i de 
l'impuls i coordinació dels instruments establits en el Decret 41/2016, 
de 15 d'abril, del Consell (sistema de queixes, suggeriments i 
agraïments, avaluacions de qualitat, cartes de serveis, el sistema de 
reconeixements i la xarxa de qualitat). 

57,00% 

OBJECTIU 5.2 
Col·laborar i cooperar de manera efectiva, en matèria de qualitat, 
amb altres òrgans de la Generalitat i amb altres administracions 
públiques. 

100,00% 

OBJECTIU 6.1 
Realitzar actuacions d'inspecció amb la finalitat d'exercir un efectiu 
control de legalitat, eficàcia i eficiència de l'activitat de l'Administració 
de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. 

97,50% 

OBJECTIU 6.2 
Desenvolupar accions, programes i estratègies de prevenció 
d'irregularitats i males pràctiques administratives. 

100,00% 

 

 

Objectiu 1.1. Dissenyar, a partir d'un diagnòstic previ de situació del grau d'implantació de 

l'administració electrònica en la Generalitat, una estratègia estructural dirigida a potenciar tots 

els recursos i possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, que reduïsca els desavantatges 

que la manca de competències digitals produeix entre el seu personal i l'actual bretxa digital. 

 

Per a aconseguir aquest objectiu es va realitzar un diagnòstic previ del grau d'avanç la 

transformació digital i la implantació real de l'administració electrònica en la Generalitat. 

Aquest diagnòstic es complementaria amb l'elaboració d'una norma que regulara la capacitació 

digital del funcionari en línia amb el Marc Europeu de capacitació digital, DIGCOMP, que encara 

que no s'ha pogut dur a terme per la falta d'estructura, que no s'ha creat, i la no cobertura 

dels llocs existents, sí que s'ha  implementat en la intranet corporativa un centre de 

competències digitals amb una enquesta inicial i la possibilitat de realitzar píndoles formatives 

en relació amb les deficiències extretes del resultat de l'enquesta. 

 

Com a part també de la  millora de la formació en coneixement i competències 

tecnològiques i comunicació, s'ha posat en marxa, en col·laboració amb la DGTIC una nova 

Intranet corporativa dirigida a centrar la comunicació interna de la Generalitat, a través de 

consolidar un canal efectiu i de referència que millore la labor del funcionari i la imatge interna 

de l'organització. Cal assenyalar que s'ha millorat la previsió en aquest apartat, aconseguint-

se el 100%, de la implantació de la intranet corporativa, Funcion@ enfront del 50% que era el 

que es preveu per a 2020.  

 

 

Objectiu 1.2 Desenvolupar accions formatives i promocionals de la cultura organitzativa 

necessària en transformació digital per a consolidar les competències digitals com a factor 

decisiu per al desenvolupament laboral, mitjançant formació i promoció d'aquestes . 
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Per a aconseguir aquest objectiu es va realitzar una anàlisi funcional del sistema de 

gestió de l'IVAP de l'oferta formativa actual en col·laboració amb l'IVAP, per a identificar 

necessitats i planificar i desenvolupar un pla d'estudis que reforce la cultura de la transformació 

digital que capacite el seu personal. 

 

Una vegada realitzat l'anàlisi, i basant-se en les seues conclusions i les necessitats de 

l'IVAP, per a la consolidació de les competències digitals mitjançant la formació, es va començar 

l'estudi i anàlisi de les eines formatives disponibles en el mercat per a la seua conversió en 

una plataforma electrònica global com a sistema integral de formació, que unifique tota l'oferta 

formativa de la Generalitat en matèria de competències digitals dirigides als funcionaris. 

Aquest estudi està sense concloure. 

 

Finalment, en relació amb el previst Pla de xoc de formació intern en l'Administració 

pública de les aplicacions d'administració electrònica existents, cal assenyalar que s'ha 

implementat en col·laboració amb l'IVAP i la DGTIC un portal d'entrenament en competències 

digitals, en el qual es van introduint píndoles de formació en l'ús de noves tecnologies. A data 

31 de desembre s'han introduït 30 píndoles formatives. 

 

 

Objectiu 2.1. Definir un òrgan regulador i dinamitzador de la sinergia entre el sector tecnològic 

privat i públic 

 

Com a òrgan regulador i dinamitzador entre el sector tecnològic privat i públic, en 2020 

es va crear mitjançant Decret 26/2020, de 21 de febrer, del Consell, la Comissió 

Interdepartamental per a la Modernització de l'Administració Pública (CIMAP). 

 

Aquest òrgan té com a objecte la coordinació, impuls i supervisió del disseny i 

desenvolupament de la política de la Generalitat en matèria de modernització, gestió del 

coneixement i millora dels processos, i qualitat dels serveis públics. 

 

Per motius de la pandèmia declarada per la COVID-19, la CIMAP no s'ha pogut 

constituir encara. Per igual motiu, no s'ha establit com a objectiu prioritari a desenvolupar de 

moment la planificació i estudi de la posada en marxa d'un Institut tecnològic per a 

l'Administració pública. 

 

 

Objectiu 2.2. Analitzar les manques actuals quant a millora tecnològica de l'Administració, 

definir les seues possibles solucions i facilitar la incorporació de les noves tecnologies per al 

seu desenvolupament i implantació. 

 

La falta d'estructura i personal, tant en creixement com en cobertura de les places 

disponibles, no ha permés el desenvolupament d'aquest objectiu, l'objectiu principal del qual 
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estava previst en la realització d'un diagnòstic de situació que analitze les actuals manques 

transversals existents en la GVA quant a modernització de l'Administració basada en 

transformació digital i que ens permeta identificar i proposar noves solucions tecnològiques. 

 

 

Objectiu 3.1 Elaborar una metodologia de simplificació de processos i revisar, de forma 

prioritzada, els procediments administratius de la Generalitat amb vista a simplificar tràmits i 

reduir càrregues administratives a la ciutadania. 

 

S'ha aconseguit el grau de desenvolupament pretés per a enguany amb l'elaboració 

d'una metodologia de simplificació i reducció de càrregues, el Manual de Simplificació 

Administrativa i un Check-list per a la normativa que pose en marxa nous procediments, amb 

la pretensió de ser un document imprescindible de consulta tant per a l'avaluació i reducció de 

càrregues administratives en els procediments existents com en els nous que es vagen a 

publicar. 

 

 

Objectiu 3.2. Realitzar plans de detecció, correcció i millora de disfuncionalitats en aquells 

processos que es consideren claus en l'organització. 

 

Per a aprofundir més en la simplificació i reducció de càrregues, es va posar en marxa 

en 2020 el Pla Agilita, destinat a identificar, corregir i millorar disfuncionalitats en procediments 

complexos per la seua extensió, per la intervenció de diversos departaments o administracions, 

etc. En 2020 es va llançar el Pla Agilita Indústria i el Pla Agilita Urbanisme. 

 

També es va considerar la implantació de tecnologies emergents i disruptives que 

pogueren ser aprofitades en el si de l'administració de la Generalitat per a l'eliminació de les 

disfuncionalitats detectades, però la falta d'estructura i personal ha impedit identificar, estudiar 

i planificar la implantació d'aquestes tecnologies. 

 

 

Objectiu 3.3. Dissenyar una estratègia dirigida a implementar eines per a gestionar el 

coneixement dins de l'organització. 

 

En aquest any 2020 s'ha procedit al disseny, mitjançant una anàlisi funcional, d'una 

eina dirigida a identificar, desenvolupar, compartir i utilitzar de manera efectiva el coneixement 

dins de l'organització. S'ha aconseguit el grau de desenvolupament inicial per a la implantació 

d'una nova eina transversal a tota l'organització, SICPRO, Sistema Integrat de Control de 

Procediments, que contindrà el conjunt de processos i procediments de tots els departaments, 

els indicadors i mètriques associats que contribuïsquen al control de l'execució i la presa de 

decisions, el suport bàsic per a relacionar els procediments amb les aplicacions de gestió, la 

codificació necessària per a aconseguir la integració plena amb altres mòduls interns i d'altres 

administracions, la informació bàsica sobre els formularis i documents electrònics amb les 
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metadades necessàries per a la seua incorporació en la sèrie documental, així com per a l'arxiu, 

si escau, d'acord amb la política de gestió documental de la Generalitat, etc. 

 

 

Objectiu 3.4. Coordinar la implantació i ús del Sistema d'Informació del Mercat Interior Europeu 

(IMI) en l'àmbit de l'Administració Valenciana, per a impartir formació i assegurar el 

manteniment adequat. 

 

La gestió de la implantació i ús del Sistema d'Informació del Mercat Interior Europeu 

(IMI), consisteix a donar altes d'autoritats competents, mantindre operatives i amb informació 

actualitzada les autoritats registrades i atendre totes les sol·licituds d'informació i de suport o 

suport tècnic rebudes. Gestionar el registre d'autoritats competents i perfils d'usuari en el 

nostre àmbit, assegurant el seu eficaç funcionament. La pandèmia ha minorat el nombre de 

peticions i d'intervencions en la gestió de l'IMI, que han sigut ateses íntegrament. 

 

 

Objectiu 4.1. Disposar d'un catàleg d'eines d'administració electrònica que, després d'avaluar 

el seu possible i/o real utilitat, promoga la seua efectiva implantació en les aplicacions de 

gestió que manegen els diferents departaments de la Generalitat. 

 

Encara que no s'ha pogut coordinar amb la DGTIC el treball de l'elaboració d'un catàleg 

d'eines d'administració electrònica disponibles, perquè puga ser difós i conegut amb la finalitat 

que siguen implantades en les diferents aplicacions de gestió, el Servei de Qualitat i 

Simplificació Administrativa ha elaborat aquest catàleg. 

 

 

Objectiu 4.2. Elaborar un pla d'acció que, basat en els diagnòstics de situació realitzats (veure 

objectius en els punts 1.1 i el 2.2), promoga una implantació efectiva de l'administració 

electrònica en els diferents processos de la Generalitat. 

 

Encara que s'han elaborat les actuacions preparatòries (elaboració i redacció de plecs 

tècnics), està pendent d'aprovació per part dels òrgans superiors la realització d'un contracte 

major, per a la realització d'un mapa que identifique i classifique els processos de gestió en 

cada departament.  

 

Fins que no es dispose del mapa de processos, no és avaluable la possibilitat d'impulsar 

i coordinar l'execució de plans sectorials específics que facen efectiva la implantació de 

l'administració electrònica en els processos clau identificats. 

 

 

Objectiu 5.1 Liderar i promoure la millora de la qualitat dels serveis públics a través de 

l'elaboració de plans específics de millora de la qualitat i de l'impuls i coordinació dels 

instruments establits en el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell (sistema de queixes, 
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suggeriments i agraïments, avaluacions de qualitat, cartes de serveis, el sistema de 

reconeixements i la xarxa de qualitat) 

 

Des de l'IGS s'ha assegurat un adequat funcionament del sistema de queixes, 

suggeriments i agraïments, incrementant la seua utilització, i s'ha elaborat l'informe anual que 

l'avalua (Informe de data 17/7/2020, publicat el 28/7/2020). Addicionalment, s'ha elaborat un 

altre Informe de les queixes rebudes per l'IGS l'any 2019 (Informe de data 15/6/2020). S'han 

atés totes les queixes presentades per incompliment del deure de resposta i aquelles que han 

afectat diverses conselleries en el termini establit en la carta de serveis d'aquesta unitat. 

 

El disseny i elaboració de plans de millora de la qualitat, d'Autoavaluacions i 

Avaluacions de Qualitat i de Cartes de Serveis, que estava previst, s'ha posposat a 

conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per la COVID-19, situació que ha 

impossibilitat el normal desenvolupament d'aquests instruments de millora de la qualitat que 

requereixen una participació activa dels diferents departaments, impossible d'aconseguir 

durant la pandèmia. 

 

S'ha elaborat l'ordre que ha de regular el futur sistema d'acreditació i certificació de la 

qualitat de la Generalitat, quedant arracada d'iniciar la seua corresponent tramitació que s'ha 

posposat a 2021. 

 

 

Objectiu 5.2. Col·laborar i cooperar de manera efectiva, en matèria de qualitat, amb altres 

òrgans de la Generalitat i amb altres administracions públiques. 

 

S'ha mantingut el contacte i la col·laboració amb la Xarxa Interadministrativa de 

Qualitat dependent de l'AGE, encara que amb les limitacions derivades de la situació viscuda 

per la pandèmia, que ha imposat una lògica de relació a distància i per via telemàtica. 

 

De la mateixa manera s'ha mantingut la col·laboració amb els òrgans de la Generalitat 

competents en matèria de formació del personal empleat públic, atenent les demandes de 

formació en línia  que ens han sigut sol·licitades, i impartint dues edicions de cursos en línia  

en matèria de qualitat durant els mesos de maig i juny de 2020, a través de l'IVAP i de la 

EVES, respectivament (formació impartida a un total de 175 persones). 

 

 

Objectiu 6.1. Realitzar actuacions d'inspecció amb la finalitat d'exercir un efectiu control de 

legalitat, eficàcia i eficiència de l'activitat de l'administració de la Generalitat i el seu sector 

públic instrumental. 

 

El Pla de la inspecció general de serveis per al període 2020-2021 va ser aprovat amb 

data 4/2/2020 i publicat en el DOGV (número 8757 de 9/3/2020), en la pàgina web de la 

Generalitat Valenciana i el portal de Transparència GVA-Oberta. 
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Així mateix, a fi de complir el mandat contingut en 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 a 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 va publicar l'informe final d'avaluació 

dels resultats del Pla de l'IGS 2018-2019. Aquest informe d'avaluació, després de la seua 

remissió al Consell i posterior trasllat a les Corts i a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 

Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, va ser publicat en la pàgina Web de la respectiva 

Conselleria i en el portal de transparència GVA-Oberta 

(http://www.gvaoberta.gva.es/va/inspeccion-general-de-servicios). 

 

El projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, 

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 ha sigut elaborat, havent-

se emés el corresponent informe després de la finalització de la fase d'al·legacions.  

 

En relació amb les actuacions d'elaboració i execució del pla assenyalades en els 

indicadors de compliment, la valoració global dels resultats aconseguits és del 90%, 

percentatge que es considera satisfactori i compleix amb els objectius previstos inicialment. 

 

Així mateix, la Inspecció General de Serveis, fent efectiu el compromís amb la 

transparència i rendició de comptes davant la ciutadania, ha vingut publicant durant tot l'any 

2020, a través del portal de transparència GVA-Oberta i la pàgina Web de la seua Conselleria 

d'adscripció, resums individualitzats de totes les seues actuacions (80 fitxes publicades en 

2020). 

 

El sistema de gestió dels processos desenvolupats per la inspecció general de serveis 

ha sigut implantat en l'atenció i tramitació de denúncies i actuacions extraordinàries, i ha 

començat la posada en marxa de l'aplicació informàtica GEISER a la fi de l'exercici.  

 

Finalment, cal assenyalar que, encara que no s'han produït reunions presencials amb 

els òrgans sectorials d'inspecció per motiu de la COVID-19, el mes de març es van mantindre 

contactes específics amb les inspeccions de Sanitat i Serveis Socials, a fi de facilitar la seua 

adequada coordinació amb aqueix motiu (inspeccions a Centres Residencials de Serveis 

Socials). 

 

 

Objectiu 6.2. Desenvolupar accions, programes i estratègies de prevenció d'irregularitats i 

males pràctiques administratives. 

 

En relació amb la consolidació del sistema d'alertes automatitzades per a la prevenció 

d'irregularitats i males pràctiques administratives, han continuat els avanços en la millora de 

http://www.gvaoberta.gva.es/va/inspeccion-general-de-servicios
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la utilització de la informació existent en els sistemes de gestió dels procediments 

administratius, així com d'informació externa obtinguda d'altres entitats i àmbits, de manera 

particular a través de: 

 

• La utilització de l'eina d'anàlisi de dades (Magellan Data Discovery) per a poder 

explotar la informació de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP). S'ha 

automatitzat la descàrrega periòdica de dades, encara amb algunes manques (informació de 

licitadors, per exemple) i grans inconsistències, i s'està a l'espera que la Subdirecció General 

del Ministeri, de la qual depén la PCSP, incorpore tota la informació. 

• La integració en el sistema d'alertes d'informació en matèria de subvencions i 

contractes de la Generalitat, està suspesa temporalment a l'espera que s'aprove i publique el 

Reglament de l'IGS. 

• La integració d'informació d'alts càrrecs (OCCI) i del registre de contractes en 

la base de dades de grafs, per a poder automatitzar les consultes de possibles conflictes 

d'interessos o relacions entre empreses adjudicatàries, acció que s'està realitzant en 

col·laboració amb la DGTIC. 

• La utilització del BORME i la Base de dades de Titularitats Reals del Consell 

General del Notariat per a identificar incompatibilitats i conflictes d'interessos. 

 

A més, s'ha dissenyat, amb el suport d'una empresa de serveis, un model metodològic 

per a l'avaluació de riscos d'irregularitats, males pràctiques administratives i ineficiències en 

la gestió, que ha sigut assajat i validat a través de la realització de 3 experiències pilot en les 

àrees de subvencions, contractació i gestió de personal, en tres entitats del Sector Públic 

Instrumental. Com a resultat de tot això, actualment existeix una metodologia pròpia de la 

GVA que està disponible per a realitzar autoavaluacions de riscos. 

 

 

 

Programa 462.60 “Processos Electorals i Consultes Populars”  

 

Execució: 46% 

 

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 de la Generalitat 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana. 

46,00% 

 

 

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.  
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Indicador 1. Finançament partits polítics. 

 

Aquest indicador s'ha executat al 100%comprenent des de la resolució d'inici de 

l'expedient fins a la completa comptabilització de la despesa. 

 

Indicador 2. Subvencions per despeses electorals 

 

Aquest indicador, que s'ha executat al 100%, correspon a la liquidació de la subvenció 

per despeses electorals derivades de les eleccions d'abril de 2019 i abonades amb càrrec al 

pressupost de 2020. 

 

Indicador 3. Web Informació electoral eleccions. 

 

Respecte a aquest indicador s'ha completat la primera fase d'anàlisi del contingut de 

la informació del lloc, així com part de l'actualització. Està pendent de completar i publicar. 

 

Indicador 4. Emissió normativa electoral. 

 

Durant l'exercici 2020 no s'ha emés cap normativa de caràcter electoral. 

 

Indicador 5. Anàlisi i implantació de noves tecnologies en processos electorals. 

 

S'ha posat en marxa el desenvolupament de la plataforma de gestió electoral 

SIGELECV en col·laboració amb la DGTIC. A 31 de desembre de 2020 estava en un 15% 

l'execució de la fase d'anàlisi i disseny. Aquesta plataforma permetrà gestionar l'administració 

de les eleccions a les Corts de manera telemàtica mitjançant una aplicació de gestió web, 

tenint com a principals clients els ajuntaments, juntes electorals i altres col·lectius implicats. 

El projecte està previst que estiga operatiu en l'últim trimestre de 2021 i suposarà una 

agilitació dels processos de gestió i l'eliminació de les càrregues administratives en paper. 
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CONCLUSIÓ 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria de Justícia, 

Interior i Administració Pública mostra que es van aconseguir els seus objectius en un 125%, 

de mitjana, en relació amb el que estava previst. 

 

No obstant això, el grau d'execució dels programes presenta una àmplia disparitat, 

derivada, de les diferents circumstàncies per les quals ha travessat l'activitat dels 

departaments i del major o menor encert en l'elaboració de les previsions, i es registren en 

conseqüència valors que s'allunyen en un sentit o en un altre, de les previsions inicials.  

 

Agrupant per trams d'execució, l'execució mostra que el 62,50% dels programes han 

finalitzat l'exercici havent aconseguit els seus objectius per damunt del que es preveia, mentre 

que la resta dels programes, el 37,5%, han registrat una execució mitjana inferior al 80%. 

 
 
 
Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 

 

Quant a l'anàlisi per centres gestors, la Direcció General de Modernització i Relacions 

amb l'Administració de Justícia (317,34%), la Direcció General de Reformes Democràtiques i 

Accés a la Justícia (146,27%) i la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències 

(106,67%), se situen en un percentatge superior al 100%, mentre que no aconsegueixen 

aconseguir-lo la Sotssecretaria (98,88%), i la Direcció General de Funció Pública (82,85%) i 

la Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració 

Pública (66,38%), tal com s'observa en el següent gràfic.  

  

37,50%

0,00%

62,50%

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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Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I 

ESPORT EXERCICI 2020 

 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Educació,  

Cultura i Esport, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2020, mostra que es van 

aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 94,27 % 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 233,13 % del programa 421.10, “Direcció i serveis 

generals” i el 48,84 % del programa 422.70 “Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.” 

 

Atenent el seu nivell de realització, els programes pressupostaris es classifiquen en 

tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució del 100 % o 

superior. En aquest grup es troben els programes següents: programa 421.10 “Direcció i 

serveis generals” amb una execució  del 233,13 %; programa 421.40 “Administració educativa 

i cultural” amb una execució  del 130,87 %; el programa 421.70 “Infraestructures educatives” 

amb una execució  del 105,53 %; el programa 422.20 «Ensenyament Primari» amb una 

execució  del 104,08 %; 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 421.80 "Administració general 

d’ensenyament i relacions sindicals” amb una execució  del 99,67 %; el programa 422.40 

“Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial” amb una execució  del 98,98 %; el 

programa 457.10 “Foment de l’activitat esportiva” amb una execució  del 97,54 %; el programa 

421.30  “Ordenació educativa” amb una execució  del 95,40 %; el programa 452.10 “Llibre, 

arxius i biblioteques” amb una execució  del 92,27 %; el programa 454.10 “Promoció cultural, 

patrimoni artístic i museus” amb una execució  del 92,18 %; el programa 421.50 “Avaluació, 

innovació i qualitat educativa” amb una execució  del 85,80 %;  el programa 421.20 

“Administració de personal” amb una execució  del 85,32%; el programa 421.60 “Formació del 

professorat” amb una execució  del 80,00 %. 

 

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

Dins d’aquest grup es troba el programa 42230 “Ensenyament Secundari amb una execució  

del 79,32%; el programa 453.50 “Museu de Belles Arts” amb una execució  del 58,17 %; el 

programa 422.50 “Promoció del valencià i gestió del multilingüisme” amb una execució  del 

53,00 %; el programa 422.90 “Inclusió Educativa” amb una execució  del 50,96 %; el 

programa 422.70 “Consell Escolar de la Comunitat Valenciana” amb una execució  del 48,84 

%.  
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Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 
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Programa  421.10 “Direcció i serveis generals”  
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PROGRAMA 42110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  
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% 

EJECUCION 

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. 

239,10% 

OBJECTIU 2.1 
Racionalització i modernització dels procediments interns de 
tramitació i gestió. 

139,88% 

OBJECTIU 2.2 
Informar en tots aquells aspectes de l'àmbit competencial de la 
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PROGRAMA 42110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 3.2 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu, en els textos administratius. 

800,00% 

 

Cal destacar les actuacions en matèria de polítiques públiques d’igualtat de dones i 

homes, on l’educació és un dels àmbits que major regulació presenta. Trobem gran quantitat 

de normes legals que insten el sistema educatiu a treballar de manera activa per a aconseguir 

un model d’escola coeducativa i que eduque en el desenvolupament integral de les persones, 

al marge dels estereotips i rols en funció del sexe i en el rebuig a tota classe de discriminació 

i violència.  

 

El mesurament dels resultats en relació amb aquestes actuacions s'emmarquen en els 

objectius 3.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Conselleria i 3.2 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i 

inclusiu, en els textos administratius. 

 

Quan una norma està en procés d'elaboració i ja estan perfilats els seus aspectes 

fonamentals, els òrgans directius poden sol·licitar de la Unitat d'Igualtat el corresponent 

assessorament per a elaborar els informes preceptius sobre impacte de gènere. La Unitat 

d'Igualtat presta el dit assessorament. 

 

En aquest sentit, les unitats directives que han elevat normes amb rang de llei, decrets 

o ordres, han elaborat informe d’impacte de gènere en tots els casos. La Unitat d’Igualtat n’ha 

intervingut en la revisió sempre que les unitats directives ho han requerit. Durant el 2020 s’ha 

assessorat en l’elaboració d’un informe redactat per la Direcció General d’Esports. El nombre 

de projectes normatius amb informe d’impacte de gènere ascendeix a 13 durant aquest any. 

 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha anat incorporant a totes les seues 

polítiques públiques la perspectiva de gènere, així com la implantació de manera general de la 

utilització d'un llenguatge no sexista en els documents administratius. 

 

La utilització d'un llenguatge no sexista en els textos administratius s'ha aconseguit 

pràcticament al 100 % durant el 2020. S'ha promogut que la Unitat d'Igualtat d'aquesta 

conselleria vetle pel compliment d'aquest principi, revisant aquells informes i documents que 

específicament li són encomanats, de manera que la seua vigilància garantisca el compliment 

total del principi. Per tot això, i encara que la quantificació del total de documents, fitxes i 

informes revisats per aquesta unitat d’igualtat és difícil, podem estimar que és major de 75 

sense cap dubte, superant-se àmpliament les previsions inicials. 

 

Entre els documents revisats i, ateses les funcions pròpies de la Unitat d’Igualtat, 

trobem: 
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a. Les fitxes per al compliment de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat 

per a la igualtat de dones i homes i de les lleis contra la violència contra les dones (seguiment 

II Pla d’igualtat), en relació al seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment 

de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes. La Unitat d'Igualtat 

distribueix entre els centres directius la fitxa i instruccions per al seu ompliment, assessorant-

los davant dels dubtes. 

 

b. Informe d’impacte de gènere dels pressupostos. La Unitat d'Igualtat distribueix 

entre els centres directius la fitxa d’impacte de gènere amb l’annex dels seus indicadors i les 

instruccions per al seu ompliment, i els assessora davant dels dubtes. La Unitat d'Igualtat 

arreplega i revisa les fitxes omplides i les remet a la Direcció General de Pressupostos. 

 

c. Informació estadística generada per l’activitat de la conselleria (Pla valencià 

d’estadística 2019-2022) i assessorament en relació a la seua elaboració. 

 

 

Programa  421.40 “Administració educativa i cultural”  

 

Execució:  130,87 %; 

 

PROGRAMA 42140 ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I 

CULTURAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1 Millorar permanentment l'eficàcia i l'eficiència del departament. 
142,35% 

OBJECTIU 1.2 Coordinar la gestió econòmica de la Conselleria. 
230,26% 

OBJECTIU 1.3 
Gestionar els crèdits per a despeses de personal i inversions, així 
com la gestió de la contractació del departament. 108,41% 

OBJECTIU 1.4 Dur a terme la gestió patrimonial de la Conselleria. 
121,73% 

OBJECTIU 1.5 
Gestionar despeses de funcionament i de serveis bàsics en els 
immobles i serveis dependents del departament. 90,00% 

OBJECTIU 2.1 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 
75,00% 

OBJECTIU 3.1 
Dur a terme la coordinació i el control del Registre Unificat de 

Factures. 148,33% 

 

 

Objectiu 1.3. Gestionar els crèdits per a despeses  de personal i inversions, així com la gestió 

de la contractació del departament 

 

Dins d'aquest objectiu, l'activitat de contractació es mesura a través de tres indicadors: 

 



278 

 

Indicador 6. Tramitació expedients contractació i Indicador 10. Expedients de contractació 

publicats en la "Plataforma de Contractació del Sector Público” 

 

Executats en un percentatge del 38 % i 272 %, respectivament. 

 

S'ha calculat tenint en compte tots els expedients tramitats tant per ser contractes 

majors com menors, sent el nombre total d'expedients majors de 79 i la resta fins a 245 són 

contractes menors. 

 

La Plataforma de Contractació del Sector Públic recull tots els expedients majors i 

menors que són objecte de publicació en la Plataforma de contractes del sector públic. La llei 

9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 

Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana estableixen 

com a obligació la publicació dels expedients en el perfil de contractant de l'òrgan de 

contractació 

 

Indicador 7. Meses de contractació 

  

S’ha calculat tenint en compte una mitjana de cinc mesos de contractació per 

procediment i discriminant respecte dels contractes basats en aquells que no tenen licitació 

posterior. 

 

 

Objectiu 2.1. 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. 

 

Executat en un percentatge del 100 %, recull tots els expedients ja que tots ells 

inclouen criteris de desempat de caràcter social. 

 

Indicador 2: Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte clàusules socials, sobre el 

total de contractes adjudicats 

 

Executat en un percentatge del 50 %, s’ha obtingut comptabilitzant aquells expedients 

que feien esment a alguns criteris d'adjudicació de caràcter social, com en matèria d'inserció 

laboral i inclusió social, com el compromís d'ocupar persones amb dificultats d'accés al mercat 

laboral o en situació de risc d'exclusió social, persones amb discapacitat, compromís 

d'incorporar personal tècnic especialitzat, compromís d'incorporar joves que accedeixen a la 

seua primera ocupació, o menors de 30 anys, compromís d'incorporar víctimes de violència de 

gènere.  
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Programa  421.70 “Infraestructures educatives”  

 

Execució: 105,53 % 

 

PROGRAMA 42170 INFRASTRUCTURAS EDUCATIVES  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1.- 

Millorar la xarxa d'infraestructures educatives públiques de 
titularitat de la Generalitat de tots els nivells educatius, 
mitjançant obres de gestió pròpia consistents en ampliacions, 
adequacions, grans rehabilitacions, i construcció de nous centres 
en funció de les necessitats que es desprenguen de la planificació 
educativa. 

73,68% 

OBJECTIU 1.2.- 

Millorar la xarxa d'infraestructures educatives públiques de 
titularitat de la Generalitat de tots els nivells educatius, 
mitjançant la delegació de competències als ajuntaments (Pla 
Edificant) d'actuacions consistents en ampliacions, adequacions, 
grans rehabilitacions, i construcció de nous centres en funció de 
les necessitats que es desprenguen de la planificació educativa. 

153,28% 

OBJECTIU 1.3.- 

Aconseguir que els centres públics aconseguisquen els estàndards 
constructius adequats, segons el codi tècnic d'edificació, adequant 
els centres existents als canvis normatius mitjançant actuacions 
de diversa índole i complexitat. Eliminació de fibrociment i 
barreres arquitectòniques. Tot això mitjançant obres de gestió 
pròpia. 

66,67% 

OBJECTIU 1.4.- 

Aconseguir que els centres públics aconseguisquen els estàndards 
constructius adequats, segons el codi tècnic d'edificació, adequant 
els centres existents als canvis normatius mitjançant actuacions 
de diversa índole i complexitat. Eliminació de fibrociment i 
barreres arquitectòniques. Tot això mitjançant la delegació de 
competències en ajuntaments (Pla Edificant). 

97,04% 

OBJECTIU 2.1.- 
Atendre els requeriments de les administracions públiques sobre 
elaboració d'informes urbanístics. 

174,00% 

OBJECTIU 3.1.- 
Atendre les sol·licituds d'autorització o modificació 
d'ensenyaments dels centres privats en relació amb les 
infraestructures educatives. 

68,51% 

 

 

 

Programa  422.20 “Ensenyament primari” 

 

Execució: 104,08 % 

 

PROGRAMA 42220 ENSENYAMENT PRIMARI  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1 

Escolaritzar adequadament a 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. 

100,36% 

OBJECTIU 2.1 Millorar la qualitat de l'educació. 96,91% 

OBJECTIU 2.2 
Millorar les infraestructures educatives i la dotació de l'equipament 
escolar en centres de titularitat de la Generalitat. 

114,97% 
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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 en 

centres públics i privats. 

 

En aquest objectiu s'ha aconseguit un nivell d'execució general d'aproximadament el 

100 % en tots els àmbits educatius d'aquest programa, per la qual cosa es pot concloure que 

les previsions realitzades han sigut adequades i han evolucionat conforme a les expectatives. 

 

Cal assenyalar que ha disminuït el nombre d’alumnat escolaritzat en Infantil i Primària 

en centres de titularitat de la Generalitat, com a conseqüència, fonamentalment, de la mateixa 

evolució de la població i de la baixada de l’índex de natalitat. Aquesta qüestió també ha 

repercutit en el nombre de llocs escolars subvencionats pel programa del bo infantil, en escoles 

i centres d’Educació Infantil de primer cicle, situació que s’ha vist agreujada per la pandèmia 

ocasionada per la COVID-19. No obstant això, el nombre d’escoles i centres d’Educació Infantil 

de primer cicle de titularitat de corporacions locals i privats s’ha mantingut, gràcies en gran 

part a les ajudes extraordinàries concedides pel Decret llei 2/2020, de 3 d’abril, de mesures 

urgents, que la Conselleria va destinar per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària 

provocada per la COVID-19, destinades a facilitar la reactivació dels centres d’Educació Infantil 

i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana. 

 

També s’ha d’assenyalar que s’ha superat la previsió del nombre d’alumnat matriculat 

en aules 2-3 anys en col·legis públics, conseqüència de l’habilitació de noves unitats 2-3 en 

CEIPS, i a més també el nombre de places escolars subvencionades en tram 2-3 anys en 

escoles infantils de primer cicle titularitat de corporacions locals, amb la gratuïtat de 

l’escolarització. 

 

A més també s’ha superat la previsió del nombre d’alumnat beneficiari del servei de 

menjador i transport, conseqüència de l’increment pressupostari en la convocatòria del curs 

escolar, la qual cosa ha permés incrementar el nombre d’ajudes, també, en aquest cas, la 

nova aplicació informàtica ha permés un recompte més depurat d’aquestes dades. 

 

 

Objectiu 2.1. Millorar la qualitat de l'educació 

 

En aquest apartat també s'ha aconseguit una execució aproximada del 100 % en tots 

els indicadors.  

 

La participació de l'alumnat en el programa de gratuïtat de llibres de text ha aconseguit 

xifres paregudes a les d'exercicis anteriors (Indicador 4), tenint en compte que hi ha una 

menor participació en els centres concertats, en els quals la participació en aquest programa 
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és voluntària. També s’han mantingut dades paregudes en les ajudes de menjador (Indicador 

8), tot i que aquestes dades es troben afectades per allò indicat en l’objectiu anterior, respecte 

a l’evolució de l’alumnat d’aquest nivell educatiu. 

 

 

Objectiu 2.2. Millorar la dotació de l'equipament escolar en centres de titularitat de la 

Generalitat 

 

La previsió de reposició del material homologat (Indicador 1) per a l'exercici 2020 ha 

aconseguit pràcticament els nivells inicialment previstos (93 %), amb un increment en primària 

que s’ha donat per les peticions dels centres conseqüència de la reorganització dels espais per 

la situació d’emergència provocada per la COVID-19. Aquests indicadors es troben lligats a la 

tramitació i al grau d’execució dels expedients de contractació d’equipament, així com els 

d’infraestructures.  

 

La renovació del material esportiu (Indicador 2) ha sigut molt major del que es preveu 

(214 %), ja que s’ha aconseguit recuperar els retardaments acumulats en primària com a 

conseqüència de l’adjudicació tardana de l’expedient. 

 

Quant a la dotació d'equipament escolar de centres nous (Indicador 3), hi ha 

disminució respecte de les previsions inicials amb una execució del 38 %, fonamentalment per 

l’evolució de les infraestructures dins del Pla edificant. 

 

 

Programa  453.40 “Arts Plàstiques i Escèniques” 

  

Execució:  100,00 % 

 

PROGRAMA 45340 ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

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% 

 

El programa 453.40 “Arts Plàstiques i Escèniques” està configurat per a la gestió de 

les transferències al sector públic cultural de la Generalitat Valenciana. D’aquesta forma podem 

afirmar que els objectius s’han complit al 100 % perquè s’ha gestionat la totalitat de les 

transferències, que són de pagament mensual, que corresponen a l’Institut Valencià de 

Cultura, el Consorci de Museus, l’Institut Valencià d’Art Modern, la Fundació Palau de les Arts, 
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l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació i, el Patronat del Misteri d’Elx. 

Sobre totes aquestes entitats es realitzen transferències del capítol 4, així com del capítol 7, 

excepte el Consorci de Museus i el Patronat del Misteri d’Elx, que només perceben del capítol 

4. En definitiva, els 10 expedients s’han tramitat eficaçment. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 % 

 

 

Programa 421.80 “Administració general d’ensenyament i relacions sindicals” 

 

Execució:  99,67 %  

 

PROGRAMA 42180 ADMINISTRACIÓ GENERAL 

D'ENSENYAMENT I RELACIONS SINDICALS 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1 
Facilitar l'eficàcia i l'eficiència de la Secretaria Autonòmica 
d'Educació i Formació Professional  i de les unitats que depenen 
d'aquesta. 

100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Impulsar i gestionar coordinadament les actuacions de la Secretaria 
Autonòmica d'Educació i Formació Professional amb altres entitats 
públiques o privades. 

50,00% 

OBJECTIU 3.1 
Coordinar les unitats administratives que desenvolupen la 
Inspecció General d'Educació. 

108,33% 

OBJECTIU 4.1 
Fomentar la participació social i les relacions de les organitzacions 
sindicals amb representació en l'àmbit educatiu no universitari. 

140,00% 

OBJECTIU 5.1 
Impulsar, coordinar i fomentar la realització d'activitats d'interés 
educatiu pels sindicats de l'ensenyament de la Comunitat 
Valenciana. 

100,00% 

 

 

Programa 422.40 “Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial” 

 

Execució:  98,98 % 

 

PROGRAMA 42240 FORMACIÓ PROFESSIONAL I 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

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. 

53,30% 

OBJECTIU 1.2.- 
Elaborar els currículums educatius dels ensenyaments 
professionals i establir criteris per a la seua aplicació. 

100,00% 

OBJECTIU 1.3.- 
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. 

103,00% 

OBJECTIU 1.4.- 
Desenvolupar la formació en centres de treball que possibiliten la 
inserció laboral. 

0,00% 
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PROGRAMA 42240 FORMACIÓ PROFESSIONAL I 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.5.- 
Implementar polítiques dirigides a evitar discriminació per raó de 
genere en els estudis de Formació Professional del Sistema 
Educatiu. 

119,33% 

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.- 
Redissenyar la planificació dels ensenyaments competència 
d'aquesta Direcció General. 

100,00% 

OBJECTIU 1.8.- 
Elaborar l'estructura de la xarxa de centres que imparteixen la 
formació professional integrada amb una visió territorial i 
diferenciada segons la mena de centre. 

100,00% 

OBJECTIU 1.9.- 
Creació dels Consells Territorials de Formació Professional i 
Ensenyaments Professionals. 

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 al Catàleg Nacional, així com de la formació 
associada a aquestes. 

283,33% 

OBJECTIU 2.2.- 

Proporcionar a les treballadores i treballadors, la possibilitat 
d'obtindre el reconeixement de la competència professional 
adquirida per experiència laboral o formació no formal i 
l'acreditació de les corresponents qualificacions professionals. 

120,00% 

OBJECTIU 2.3.- 
Promoure la integració de l'alumnat de Formació Professional en 
l'àmbit laboral facilitant la possibilitat d'obtindre els 
corresponents carnets professionals. 

100,00% 

OBJECTIU 2.4.- 
Dissenyar l'estructura de Formació Professional integrada. 

100,00% 

OBJECTIU 2.5.- 
Signatura de convenis amb empreses de caràcter internacional, 
nacional o autonòmic que poden dinamitzar nous models de 
col·laboració Generalitat /empresa. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1.- 
Desenvolupar accions de Formació Professional Bàsica de segona 
oportunitat per a joves amb risc alt d'abandó primerenc del 
sistema educatiu. 

330,00% 

OBJECTIU 3.2.- 

Desenvolupar Programes Formatius de Qualificació Bàsica que 

permeten l'adquisició de competències professionals bàsiques i 
competències personals impedint el seu abandó primerenc del 
sistema educatiu, atenent de manera inclusiva la diversitat de 
l'alumnat i facilitant la màxima inserció sociolaboral. 

97,68% 

OBJECTIU 4.1.- 
Promoure l'oferta parcial d'ensenyaments de Formació 
professional del Sistema Educatiu. 

60,00% 

OBJECTIU 4.2.- 
Garantir i promoure l'assegurament de la qualitat en centres i 
processos relacionats amb els ensenyaments competència 
d'aquesta Direcció General. 

100,00% 

OBJECTIU 4.3.- 
Promoure l'acció combinada de l'estudi i treball en els cicles 
formatius: desenvolupament i implementació de la Formació 
Professional Dual. 

140,58% 

OBJECTIU 4.4.- 
Elaborar acords/convenis amb les universitats valencianes en 
relació al reconeixement de crèdits del Sistema Europeu de 
Transferència i Acumulació de Crèdits (ECTS). 

100,00% 

OBJECTIU 4.5.- 
Promoure la cultura de l'emprenedoria en la comunitat educativa 
dels ensenyaments competència d'aquesta Direcció General. 

120,00% 

OBJECTIU 4.6.- 
Elaborar i signar convenis amb empreses de la Comunitat 
Valenciana per a promoure la difusió i la millora del model de 
Formació Professional. 

20,00% 

OBJECTIU 4.7.- 
Implantar, en tot el territori, un model eficaç de digitalització a 
nivell acadèmic  ateses les necessitats de futur. 

66,67% 

OBJECTIU 5.1.- 
Desenvolupar l'ordenació acadèmica dels ensenyaments 
professionals competència d'aquesta Direcció General. 

77,78% 

OBJECTIU 5.2.- 
Millorar el coneixement dels ensenyaments professionals. 

100,00% 

OBJECTIU 5.3.- 
Millorar el funcionament acadèmic de les escoles de música i de 
música i dansa. 

101,94% 

OBJECTIU 5.4.- 
Millorar el funcionament acadèmic de les escoles de dansa. 

100,00% 
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PROGRAMA 42240 FORMACIÓ PROFESSIONAL I 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 5.5.- 
Augmentar i diversificar l'oferta d'Ensenyaments esportius 
professionals. 

25,00% 

OBJECTIU 5.6.- 
Millorar la conciliació de la vida acadèmica de l'alumnat que cursa 
Ensenyaments generals i Ensenyaments Artístics Professionals. 

220,00% 

OBJECTIU 5.7.- 
Proposar la catalogació dels llocs de treball del professorat 
d'Ensenyaments Professionals competència d'aquesta Direcció 
General. 

100,00% 

OBJECTIU 5.8.- 
Desenvolupar la planificació estratègica de l'oferta educativa dels 
ensenyaments de música. 

100,00% 

OBJECTIU 6.1.- 
Promoure la difusió dels ensenyaments competència d'aquesta 
Direcció General. 

76,67% 

OBJECTIU 6.2.- 
Promoure accions d'orientació professional i vocacional. 

50,00% 

OBJECTIU 7.1.- 
Garantir entorns saludables i assegurances a l'alumnat. 

0,00% 

 

 

 

 

Programa 457.10 “Foment de l'activitat esportiva”  

 

Execució:  97,54 %  

 

PROGRAMA 45710 FOMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1 
Desenvolupar la Llei 2/2011 de l'Esport i l'Activitat Física de la 
Comunitat Valenciana, incloent objectius d'igualtat de gènere en 
tots els àmbits d'actuació. 

83,3% 

OBJECTIU 2.1 
Potenciar i promocionar la pràctica de l'esport i l'activitat física 
entre la ciutadania, fomentat la participació igualitària i del tracte 
igualitari en la pràctica esportiva. 

75,0% 

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. 

130,9% 

OBJECTIU 2.3 
Protecció, promoció i difusió dels esports autòctons de la 
Comunitat Valenciana. 

112,2% 

OBJECTIU 3.1 
Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials 
relacionades amb l'activitat física i l'esport, fomentant la formació. 

89,0% 

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. 

94,7% 

 

La declaració de l’estat d’alarma derivat de la pandèmia de la COVID-19 ha suposat 

una situació totalment especial i inesperada d’emergència sanitària amb repercussions socials 

i econòmiques, i ha tingut com a conseqüència que no es pogueren realitzar moltes de les 

activitats i actuacions previstes durant l’any 2020, el que es reflecteix en algunes de les dades 

i dels indicadors. 
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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 

 

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. 

 

Indicadors de l’1 al 8 referits al jocs esportius: s’ha implantat un nou programa informàtic que 

possibilita la inscripció en línia i millora la gestió dels jocs esportius, s’anomena JOCSE, i ha 

implicat xicotetes variacions dels criteris i de la recollida de dades, per la qual cosa hi ha 

indicadors que han canviat respecte a la forma tradicional amb la qual s’havien obtingut. 

 

Es registren valors similars als de les previsions, a excepció de la disminució en 

l’indicador 1 d’esportistes participants i especialment la disminució en l’indicador 7, de 

campionats autonòmics, en no realitzar-se degut a les normatives i mesures derivades de la 

pandèmia de la COVID-19. 

 

Dels indicadors 2 «Jocs esportius de la Comunitat Valenciana. Equips» i 5 «Jocs esportius de 

la Comunitat Valenciana. Iniciació al rendiment per equips», cal destacar l’augment 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.  

 

Indicadors del 10 al 15, referits a campanyes d’activitats nàutiques: són els que més han 

disminuït respecte a les previsions, per les normatives i mesures derivades de la pandèmia de 

la COVID-19. Especialment dràstica ha estat la reducció en la Campanya d’Activitats Nàutiques 

a la Mar, primer pel tancament de les instal·lacions i després amb la seua reobertura per a la 

campanya d’estiu, limitada a una menor oferta d’activitats per a poder complir amb els 

protocols i les normatives d’ocupació derivades de les mesures sanitàries que limitaren 

l’aforament de les instal·lacions.  

 

La resta d’indicadors es mantenen amb les previsions que s’havien realitzat. 
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Objectiu 2.2. Donar suport a l'activitat fonamental de les federacions i dels estaments que les 

constitueixen com a vehicle per a la promoció de l'esport igualitari i inclusiu, promovent la 

progressiva implantació de plans d'igualtat dins de les federacions esportives. 

 

Indicador 1.  Esport federat 

 

En l'informe d'impacte de gènere de 2020, aprofitant la informació obtinguda en 2018 

i principis de 2019, com a conseqüència dels processos electorals que es van dur a terme 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 dones que participen en les reunions i 

assemblees de cada federació. Aquest procés electoral té lloc cada quatre anys, de manera 

que aquestes dades s'han de mantenir sense canvis durant aquest període. 

 

Dels resultats obtinguts per al nou període legislatiu 2018-2022, s'incrementa la 

participació en aquests òrgans per part de les dones, en referència a l'anterior legislatura. S’ha 

fet possible gràcies a les mesures adoptades en les bases reguladores de subvencions en les 

quals s'han introduït criteris de valoració per a la participació de les dones en el consell 

d'administració de les federacions i el que estableix la Llei 2/2011, de 22 de març, d'activitat 

esportiva i física de la Comunitat Valenciana per la qual es van presentar almenys el 40 % de 

cada sexe per a la composició de les juntes directives. 

 

També hi ha un augment de les dones federades respecte de l'objectiu inicial. 

 

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 25 %, que reflecteix la major demanda i interés de les persones esportistes d’elit per a 

aparéixer en les llistes que els donen accés a mesures de protecció i suport. Quant al gènere, 

cal destacar que, en la categoria femenina s’ha registrat un augment del 22 % en el nivell A i 

B, i d’un 20% en el nivell promoció. Es fa una lectura positiva, atés que el nombre absolut de 

llicències en categoria femenina és menor, com es veu en el seu indicador, el percentatge de 

dones esportistes amb protecció per la seua qualificació d’elit és major. 

 

Indicador 3. Suport a clubs d’elit 

 

S’ha incrementat el nombre de clubs subvencionats en un 11 %  pel que fa a igualtat 

de gènere.  

 

Indicador 4. Programes en centres de tecnificació 

 

El valor d’execució és superior al que es preveu per la incorporació dels programes  

d’atletisme i vela en el centre de Petxina. En aquest sentit ens condiciona la qualificació que 
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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 

 

S’ha produït un increment significatiu de les revisions a les esportistes, concretament 

d’un 27 %, que s’afegeix a l’increment del 50 % en 2019. Així, es reflecteix un major interés 

en el seguiment de la salut i del rendiment de les dones atletes. 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 manté el nombre de Plans d’especialització a Xest en 14. S’ha registrat un descens 

de l’alumnat esportista, que respon a criteris planificats perquè el curs 2020-21, es va 

programar amb internat en modalitat en habitació individual, per tal de previndre contagis per 

la COVID_19. Es va garantir la continuïtat dels i de les esportistes però es va reduir les places 

de nou accés per adequar-ho a aquesta realitat. 

 

Indicador 9. Serveis de suport a l’esportista 

 

Es manté en 50 el nombre d’alumnes esportistes, pròxim als 55 previstos, i suposen 

un grup de primer i un altre de segon de batxillerat. El percentatge de dones és del 48 %, 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.  

 

Indicador 10. Projectes esportius singulars 

 

Es valora positivament l’evolució des dels 7 projectes de 2018, 16 en 2019 i 26 en 

2020. 

 

Indicador 11. Campionats d’Europa i del món i 12 Competicions esportives-esdeveniments 

esportius 

 

En campionats d’Europa i del món, es registra un increment de concessió de 24 a 43 

esdeveniments, que es redueix a 25 projectes finalment justificats. Per altra banda, en 

competicions esportives-esdeveniments especials, tramitada en concurrència competitiva  es 

registra una disminució de competicions subvencionades del 32 %. Els efectes de la pandèmia 

per la COVID_19 i l’estat d’alarma de marc a juny, i les mesures posteriors, amb limitacions a 

les activitats i aforaments, han tingut un important efecte en quant a la disminució de la 

possibilitat d’organització de competicions esportives en 2020 respecte els dos indicadors.  
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Objectiu 2.3.  Protecció, promoció i difusió d'esports autòctons de la Comunitat Valenciana 

 

En aquest apartat, s’ha complit en bona mesura l’objectiu platejat de potenciar i 

promocionar la pràctica de la pilota valenciana i l'activitat física entre la ciutadania, 

especialment entre el nostre jovent, fomentant la participació igualitària i el tracte igualitari 

en la pràctica esportiva. Tot i tenir en compte les limitacions derivades de les mesures 

sanitàries. 

 

Indicadors 1 a 5 (Programa de pilota a l’escola) 

 

En aquest sentit, cal remarcar que el nombre de centres participants en pilota a l’escola 

ha baixat respecte a l’any anterior i, així, també ho ha fet el nombre de participants, així com 

també el de xiques i xiques en termes proporcionals. La participació de les xiques ha 

augmentat fins al 48.5 %.  

 

Cal advertir que no tenim dades respecte a la participació de docents. Es tindrà en 

compte per a futures edicions. 

 

Respecte al personal tècnic participant, ha disminuït la presència de dones, tot i que 

ha augmentat el nombre de tècnics participants, cosa que caldrà tenir en compte per a futures 

edicions. 

 

Respecte al personal organitzador, cal aclarir que la dada de 2019 està equivocada, es 

va mal interpretar i es van incloure també els tècnics participants. La dada de 2020 és la 

correcta i el percentatge és del 33.33  % respecte a la participació dels homes. 

 

Indicadors 6 a 8 (Programa de tecnificació)  

 

En aquest apartat, hem de considerar dos subapartats. El programa de tecnificació i el 

programa d’alt rendiment o CESPIVA. 

 

Respecte al programa general de participants, tot i els entrebancs que provoca el 

coronavirus, ha augmentat, això és perquè es treballa en grups molt reduïts i no hi ha cap 

problema, ni desconfiança per a participar-hi. 

 

Si entrem als dos subprogrames, observem que en el programa de tecnificació, el 

percentatge de dones representa un 23.3 %. Pel que respecta al personal tècnic, no hi ha cap 

dona en cap grup, ni en tecnificació ni en CESPIVA. 
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Objectiu 3.1. Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials relacionades 

amb l'activitat física i l'esport, que fomenten la formació 

 

Les dades reflecteixen un increment en nombre de cursos i en l’alumnat, però un 

descens respecte a  l’activitat de registre de cursos i de diplomes. Cal destacar el següent: 

 

Indicador 1 i indicador 3 de «Formació i ensenyaments de tècnics/iques esportius/ives» 

 

Increment tant dels valors absoluts com del nombre de cursos i de participants, en un 

31 % i 2,5 %, respectivament. En el cas de l’alumnat l’increment és compensat pel que fa al 

gènere. 

 

Indicador 4 a 6 de «Registre de diplomes d’entrenadors/ores esportius/ives» 

 

Quant a l’activitat del registre de diplomes i cursos dels indicadors 4 i 5, s’incrementen 

lleugerament, un 3.4 %, amb un fort creixement de dones titulades, 49 %. L’indicador 6 també 

s’incrementa molt. Els diplomes registrats corresponen també a més cursos registrats. 

 

Indicador 7 de «Programes de formació contínua, d’activitat física i esport» 

 

En aquest indicador, encara que la convocatòria va ser equivalent a 2020, finalment 

s’ha registrat una disminució tan de cursos celebrats, un 43 % menys, com en assistents, un 

75 % menys. Tota l’activitat de cursos i la seua organització s’ha vist afectada de forma 

important per l’estat d’alarma i les restriccions en mobilitat, reunió i instal·lacions. 

 

 

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 

 

Indicador 1. Desenvolupar el mapa de l'esport (ONESPORT) i Indicador 2. Col·laborar amb 

diputacions i ajuntaments en la construcció d'instal·lacions esportives. Percentatge certificats 

d'obra tramitades.  

 

Tots dos indicadors han aconseguit el 100 % de execució. 

 

Indicador 3.  Pla a) per a la renovació i millora d'infraestructures esportives en municipis fins 

a 5.000 habitants; b) per a la millora de trinquets i frontons. 

 

El nombre de projectes tipus a) s’ha incrementat un 11.44 % i la justificació i tramitació 

de pagaments ha estat del 94,44 %. Per contra en els projectes tipus b) s’han resolt 

positivament 27 projectes, quan la previsió era de 40, i l’execució no ha arribat al 70 %. 

Aquesta situació ha vingut donada per les conseqüències de la COVID, concretament a la 
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suspensió dels terminis administratius i a les dificultats que en general han tingut els 

ajuntaments en quant a la seua gestió. 

 

 

 

Programa 421.30  “Ordenació educativa”  

 

Execució:  95,40 % 

 

PROGRAMA 42130 ORDENACIÓ EDUCATIVA  

OBJECTIUS 
% 

 EJECUCION 

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. 

117,92% 

OBJECTIU 2.1 Promoure el plurilingüisme en l'ensenyament. 100,00% 

OBJECTIU 2.2 
Fomentar la normalització lingüística del valencià en l'àmbit 
educatiu. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 

Proposar activitats per a la formació del professorat en valencià, 
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. 

99,44% 

OBJECTIU 3.3 
Promoure cursos d'actualització lingüística per a la millora de les 
competències comunicatiu-lingüístiques en valencià. 

100,00% 

OBJECTIU 3.4 Millorar la competència plurilingüe de l'alumnat. 50,44% 

 

 

 

Programa 452.10 “Llibre, arxius i biblioteques” 

 

Execució:  92,27 % 

 

PROGRAMA 45210 LLIBRE, ARXIUS I BIBLIOTEQUES  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1 
Dotar de noves funcionalitats a la Xarxa de Lectura Pública 
Valenciana. 

95,56% 

OBJECTIU 1.2 Impuls i difusió de la producció editorial valenciana. 97,06% 

OBJECTIU 1.3 Impuls del sector llibreter valencià. 62,73% 

OBJECTIU 1.4 Promoció i difusió d'autores i autors valencians. 180,00% 
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PROGRAMA 45210 LLIBRE, ARXIUS I BIBLIOTEQUES  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

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. 

100,00% 

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 de la 
Lectura. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 
Dotació de recursos i desenvolupament de les infraestructures 
bibliotecàries i arxivístiques. 

96,00% 

OBJECTIU 3.2 Foment de pràctiques professionals en biblioteques i arxius. 100,00% 

OBJECTIU 3.3 Formació d'arxius i biblioteques. 133,33% 

OBJECTIU 3.4 Foment de la col·laboració públic-privat. 100,00% 

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. 

148,29% 

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. 

33,00% 

OBJECTIU 5.1 
Cooperar amb altres administracions públiques i institucions per a 
l'organització, conservació, desenvolupament i coneixement de fons 
documentals i serveis arxivístics. 

110,00% 

OBJECTIU 5.2 
Pla de catalogació i descripció de fons d'Arxius i Biblioteques de la 
Comunitat Valenciana. 

80,00% 

OBJECTIU 6.1 
Implantació progressiva del Sístema Arxivístic Valencià en Xarxa 
(SAVEX) en tot el Sistema Arxivístic Valencià. 

37,50% 

OBJECTIU 6.2 
Dotar de noves funcionalitats a l'aplicació informàtica del Sistema 
Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX) 

98,89% 

OBJECTIU 6.3 
Pla de digitalització, restauració i millora de les instal·lacions del 
Sistema Arxivístic Valencià. 

99,29% 

OBJECTIU 6.4 
Col·laboració en el desenvolupament i implantació de la e-
administració en la Generalitat. 

50,00% 

OBJECTIU 6.5 Potenciar el Sistema Arxivístic Valencià. 83,33% 

OBJECTIU 6.6 Desenvolupament de la normativa arxivística. 100,00% 

 

En relació amb aquest programa, durant l’exercici de 2020, el compliment dels 

objectius vinculats a les activitats de promoció i difusió d’autores i autors, així com el foment 

de la participació del sector llibrer en fires nacionals i internacionals, s’ha vist afectat per la 

situació de l’emergència sanitària a causa de la COVID-19. Així, objectius com el 2.1. “Política 

de lectura. Desenvolupament del Pla de foment de la lectura”, s’ha vist fortament afectat a 

causa del tancament de biblioteques i les limitacions a la mobilitat per raons sanitàries, que 

han produït la cancel·lació de fires i esdeveniments culturals de forma presencial, no obstant, 

la Direcció General de Cultura i Patrimoni ha implementat el desenvolupament de noves 

fórmules tecnològiques de foment lector, com ara el reforçament de la plataforma e-biblio, així 

com el desenvolupament d’accions creatives per reforçar el suport a l’organització d’activitats 

per part d’entitats culturals. 
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Per tal de coadjuvar en la recuperació dels sectors del llibre, arxius i biblioteques, s’han 

duplicat esforços en allò que té a veure amb la gestió d’ajudes i subvencions. I, encara que en 

tractar-se d’ajudes per concurrència competitiva, el càlcul de les quals depén del nombre de 

sol·licituds presentades, i la determinació prèvia dels indicadors corresponents és difícil de 

preveure, es pot observar un augment en els indicadors 1 Impulsar la producció i difusió del 

llibre en valencià i 2. Afermar la producció en castellà del sector editorial valencià en l'àmbit 

nacional i internacional de l’objectiu 1.2. «Impuls i difusió de la producció editorial valenciana». 

Als quals cal sumar una nova línia extraordinària de concessió directa de subvencions urgents 

al sector del llibre per la COVID-19, que ha estat gestionada en l’exercici 2020, amb un valor 

de 130 entitats beneficiàries, la qual ha suposat, sense dubte, un impacte socioeconòmic 

important pel sector del llibre. 

 

El mateix augment es pot observar en els indicadors referents a les ajudes a 

biblioteques i arxius. 

 

Malgrat la situació d’emergència sanitària, i com a resultat del treball proactiu de 

posada en marxa de les eines tècniques necessàries, els indicadors i objectius d’aquest 

programa han mantingut un bon grau d’execució. 

 

 

 

Programa 454.10 “Promoció cultural, patrimoni artístic i museus”  

 

Execució:  92,18 %  

 

PROGRAMA 45410 PROMOCIÓ CULTURAL, PATRIMONI 

ARTÍSTIC I MUSEUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1 
Estendre i millorar la xarxa d'infraestructures culturals d'ús públic 
en tota la Comunitat Valenciana. 

106,72% 

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. 

102,11% 

OBJECTIU 2.2 
Implicació dels diferents agents socials i econòmics en la 
conservació, finançament, i difusió del patrimoni cultural i 
museístic. 

75,00% 

OBJECTIU 3.1 
Modernització i aplicació de noves tecnologies en la producció, 
difusió i promoció de la cultura. 

77,78% 

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. 

93,17% 

OBJECTIU 4.2 Actualització de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. 85,00% 

OBJECTIU 4.3 Pla de recuperació del patrimoni cultural. 121,38% 

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. 

45,00% 
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PROGRAMA 45410 PROMOCIÓ CULTURAL, PATRIMONI 

ARTÍSTIC I MUSEUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

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% 

 

 

En relació amb aquest programa, el compliment dels objectius vinculats a la 

dinamització cultural s’ha vist afectat per la situació de l’emergència sanitària a causa de la 

COVID-19.  

 

Així, objectius com el 2.2. “Implicació dels diferents agents socials i econòmics en la 

conservació, finançament, i difusió del patrimoni cultural i museístic”, s’han vist fortament 

afectats a causa del tancament d’espais culturals i les limitacions a la mobilitat per raons 

sanitàries, no obstant això, la Direcció General de Cultura i Patrimoni ha duplicat esforços en 

la coorganització i organització directa d’activitats culturals, sobretot durant l’últim 

quadrimestre de l’any, per tal de coadjuvar en la recuperació del sector artístic i escènic. En 

aquest sentit, cal assenyalar  l’augment significatiu d’activitats en els indicadors 8. Visites 

virtuals  i 9. Difusió d'activitats culturals d’aquest objectiu, i també en l’indicador 3 Realització 

d'activitats culturals pròpies des de la direcció general de l’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”. 

 

Malgrat l’anterior, i la situació d’emergència sanitària, la resta d’objectius no han sofrit 

una davallada d’execució, ans al contrari. D’aquesta manera, els indicadors i objectius vinculats 

a la protecció del patrimoni cultural immoble han vist una major intensitat administrativa: 

indicadors 2. Gestió del Pla inversió productiva referit a infraestructures culturals en municipis 

amb població inferior a 10.000 habitants. 5. Gestió i supervisió de projectes i obres i  6. Emissió 

d'informes de l’objectiu 1.1 “Estendre i millorar la xarxa d'infraestructures culturals d'ús públic 

en tota la Comunitat Valenciana”; indicadors de l’objectiu 4.1 ”Investigació, protecció, 

restauració, manteniment i posada en valor del patrimoni cultural”; i indicadors 3 Ajudes a 

ajuntaments per a la recuperació del patrimoni i 4 Ajudes a entitats per a la recuperació del 

patrimoni d’Ajudes a entitats per a la recuperació del patrimoni cultural.” 

 

Per últim, es destaca que els indicadors vinculats a la gestió d’ajudes i subvencions 

s’han vist incrementats. La determinació prèvia d’aquest indicador és una previsió perquè 

escapa de la capacitat de càlcul de la direcció general en tant que són ajudes atorgades per 

concurrència competitiva i depén del nombre de sol·licituds entrants i de la qualitat dels 

projectes presentats. No obstant, malgrat la situació d’emergència sanitària la Subdirecció 

General de Patrimoni Cultural i Museus ha sabut i pogut gestionar la totalitat de les ajudes, de 

mode que, com a resultat global els expedients tramitats i també ajudes atorgades han 
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augmentat en 2020, la qual cosa repercuteix en el teixit social, i associatiu del País Valencià. 

Això s’observa en indicadors 3. Ajudes a societats musicals per a construcció i remodelació de 

les seues infraestructures i a entitats titulars d'espais escènics i 4. Ajudes per a la 

modernització d'espais escènics de l’objectiu 1.1 “Estendre i millorar la xarxa d'infraestructures 

culturals d'ús públic en tota la Comunitat Valenciana”; indicadors 1. Ajudes singulars per 

activitats culturals d'entitats de qualsevol tipus i 4. Ajudes per la realització d'activitats 

culturals i artístiques de l’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”; indicadors 2.  Ajudes a museus i col·leccions museogràfiques, 3. 

Ajudes a ajuntaments per a la recuperació del patrimoni i 4. Ajudes a entitats per a la 

recuperació del patrimoni de l’objectiu 4.3 “Pla de recuperació del patrimoni cultural; indicador 

1. Recuperació de les construccions en pedra en sec i creació d'itineraris de l’objectiu 6.1 

“Exploració i experimentació de noves formes de valoració i ús del patrimoni. 

 

 

 

Programa 421.50 “Avaluació, innovació i qualitat educativa”  

 

Execució:  85,80 %   

 

PROGRAMA 42150 AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT 

EDUCATIVA 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1 
Avaluar el grau d'adquisició dels ensenyaments establits en els 
currículums de la Comunitat Valenciana. 

14,29% 

OBJECTIU 1.2 Avaluació de la situació educativa dels centres docents. 50,00% 

OBJECTIU 1.3 
Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions 
en matèria d'avaluació  i gestió de la qualitat. 

100,00% 

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. 

0,00% 

OBJECTIU 2.2 
Impulsar el desenvolupament d'investigacions, estudis i actuacions 
per a la millora de la qualitat educativa. 

100,00% 

OBJECTIU 2.3 Impulsar la  gestió de qualitat en els centres. 100,00% 

OBJECTIU 2.4 Dinamitzar les biblioteques escolars i fomentar la lectura. 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. 

100,00% 

OBJECTIU 3.2 
Promoure accions innovadores i programes en favor de l'educació 
en valors i intercultural. 

100,00% 

OBJECTIU 4.1 
Promoure l'actualització didàctica,  i metodològica del professorat 
no universitari, en col·laboració amb  la Subdirecció General de 
Formació del Professorat. 

100,00% 

OBJECTIU 5.1 
Assessorar i fer un seguiment de les actuacions realitzades per la 
Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació. 

100,00% 

OBJECTIU 6.1 
Promoure plans d'actuació per a la millora de l'alumnat i programes 
que donen resposta a les necessitats de compensació i desigualtats. 

100,73% 
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PROGRAMA 42150 AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT 

EDUCATIVA 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 6.2 Promoure accions per a evitar el fracàs i abandó escolar. 100,00% 

OBJECTIU 6.3 
Aplicar actuacions per a incrementar el número d'alumnat que obté 
la titulació en Educació Secundària Obligatòria. 

107,72% 

OBJECTIU 7.1 Fomentar la participació  de la comunitat educativa. 100,00% 

 

Es detalla a continuació les accions més rellevants desenvolupades en funció dels 

objectius i indicadors descrits en el pressupost de 2020. 

 

 

Objectiu 1.1. Avaluar el grau d'adquisició dels ensenyaments establits en els currículums de 

la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Proves d'avaluació 3r primària, indicador 2. Aplicació en centres Educació 

Primària, indicador 3. Proves d'avaluació 6é de primària, indicador 4. Aplicació en centres 

Educació Primària, indicador 5. Proves d'avaluació 4t Educació Secundària Obligatòria i 

indicador 6. Aplicació en centres Educació Secundària. 

 

La situació de confinament a causa de la pandèmia provocada per la COVID ha suposat 

la suspensió de totes les activitats d’avaluació diagnòstica que es desenvolupen normalment 

durant els mesos de març, abril i maig del curs escolar, per tant, no s’han pogut assolir cap 

dels indicadors referents a l’avaluació diagnòstica, atesa la impossibilitat d’accedir als centres. 

Cal esmentar que aquest suspensió fou una decisió del Ministeri d’Educació i afecta a tot l’Estat. 

 

Indicador 7. Avaluació de la taxa de promoció en Primària i Secundària dels ensenyaments 

establits en els currículums de la Comunitat Valenciana 

 

Sí que s’ha dut a terme l’avaluació de la taxa de promoció en Primària i Secundària. 

 
 

Objectiu 1.2.- Avaluar la situació educativa dels centres docents 

 

Indicador 1. Elaboració del sistema d'indicadors per a avaluar la situació educativa d'un centre 

docent, indicador 2. Avaluació de la situació educativa dels centres docent, indicador 3. Mapa 

d'indicadors de context dels centres educatius, i indicador 4. Avaluació de context dels centres 

educatius. 

 

S’ha realitzat l’estudi per a realitzar l’avaluació de context a partir d’un conjunt 

d’indicadors de context i on s’avalua la situació educativa i el context dels centres docents, 

però degut a la situació de pandèmia i de confinament ha estat impossible accedir als centres 
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educatius i aplicar l’avaluació, per la qual cosa no s'ha elaborat ni el mapa d’indicadors de 

context en cada centre ni informació sobre resultats de l’avaluació de context. 

 

 

Objectiu 1.3. Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria 

d'avaluació  i gestió de la qualitat 

 

Indicador 1. Avaluació d'àmbit estatal. Participació en avaluacions promogudes per l'Institut 

d'Avaluació Educativa i participació en avaluacions de caràcter internacional, i indicador 2. 

Conferència sectorial d'educació. Grups de treball. 

 

En l’any 2020 s’ha desenvolupat les tasques de preparació d’estudis internacionals 

(PIRLS-2021). L’estudi PIACC-2020 s’ha pogut preparar i desenvolupar, s’està a l’espera dels 

resultats. Sobre l’estudi PISA-18 s’ha treballat en el processament de dates i l’estudi PISA-21 

que s’hauria d’haver desenvolupat durant l’any 2020 ha quedat ajornat per raó de la pandèmia. 

 

Sobre la Conferència Sectorial d’Educació s’ha continuat col·laborant amb el grup de 

treball per tal d’actualitzar les dades del sistema educatiu valencià en les plataformes estatals. 

 

 

Objectiu 1.4. Publicar i difondre els resultats de les avaluacions, estudis i projectes d'innovació 

 

Indicador 1. Informe avaluació del sistema educatiu 

 

S’han elaborat els informes a partir de plantejaments d’estudis mostrals per a esbrinar 

la situació dels centres educatius respecte a l’ensenyament a distància derivats de la situació 

de confinament. 

 

 

Objectiu 2.1. Aportar propostes d'aplicació dels resultats obtinguts en les avaluacions i estudis 

 

Indicador 1. Elaboració i difusió d'informes generals de les avaluacions 

 

Degut a la situació de pandèmia no s’ha realitzat cap avaluació, per tant no s’han 

elaborat els informes associats a les avaluacions corresponents. 

 

 

Objectiu 2.2. Impulsar el desenrotllament d'investigacions, estudis i actuacions per a la millora 

de la qualitat educativa 

 

 Indicador 1. Cooperació altres entitats (universitats, instituts d'investigació, instituts 

d'avaluació, etc.). 
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S’han cooperat amb institucions universitàries i amb la xarxa Euridyce per a realitzar 

estudis d’avaluació i investigació referents als sistema educatiu valencià. 

 

 

Objectiu 2.3. Impulsar la  gestió de qualitat en els centres 

 

Indicador 1. Establir i difondre la qualitat dels centres educatius de la Comunitat Valenciana 

 

S’han difós a través de les jornades d’escola de tardor actuacions de qualitat dels 

centres educatius. 

 

 

Objectiu 2.4. Dinamitzar les biblioteques escolars i fomentar la lectura 

 

Indicador 1. Promoció i desenrotllament de programes i accions  que dinamitzen les 

biblioteques escolars i  fomenten la lectura a través de recursos, formació i suport tècnic i 

didàctic 

 

S’han publicat les resolucions del programa de dinamització de biblioteques: 

 

• RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura 

i Esport, per la qual es convoca el Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars 

i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat.  

 

• RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2020, de la directora general d’Innovació 

Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria del Programa per a la dinamització 

de les biblioteques escolars i el foment de la lectura en els centres docents de titularitat pública 

de la Generalitat. 

 

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. 

 

Indicador 1. Convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes d'investigació i innovació 

educativa 

 

S’han publicat les resolucions d’ajudes per a projectes d’innovació i investigació: 

 

• RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, de la directora general d’Innovació 

Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per 

a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres educatius sostinguts 

amb fons públics de la Comunitat Valenciana, durant el curs acadèmic 2020-2021. 

 

• RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2020, de la directora general d’Innovació 
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Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions i assignacions 

econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa en centres 

docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2020-

2021.  

 

Indicador 2. Jornades i trobades d'innovació per a la millora de la qualitat educativa 

 

S’han realitzat 5 accions formatives relacionades amb la innovació educativa. 

 

 

Objectiu 3.2. Promoure accions innovadores i programes en favor de l'educació en valors i 

intercultural 

 

Indicador 1. Convocatòria ajudes  econòmiques per a incentivar accions i programes educatius 

innovadors que promouen l'educació en valors i intercultural 

 

S’ha publicat les resolucions d’ajudes per a accions, programes i materials educatius 

innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors desenvolupats per entitats 

privades sense ànim de lucre: 

 

• RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 

per la qual es convoquen subvencions destinades a accions, programes i materials educatius 

innovadors que promoguen l’educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats 

privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2019-2020 

 

• RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2020, de la directora general d’Innovació 

Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria de subvencions destinades a accions, 

programes i materials educatius innovadors que promoguen l’educació intercultural i en valors, 

desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs 

escolar 2019-2020. 

 

 

Objectiu 4.1. Promoure l'actualització didàctica,  i metodològica del professorat no universitari, 

en col·laboració amb  la Subdirecció General de Formació del Professorat 

 

Indicador 1.  Desenrotllament i difusió de  metodologies proactives, indicador 2. 

Desenrotllament i difusió de mètodes innovadors d'avaluació, indicador 3. Accions formatives 

en metodologies innovadores que milloren la qualitat de l'ensenyament. 

 

S'han executat al 100 %. S’han realitzat accions de difusió a través de la plataforma 

de nova creació «RebostDigital» i accions formatives dirigides a treballar aspectes de 

metodològics i de treball cooperatiu i per àmbits a l’aula. 
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Objectiu 5.1. Assessorar i fer un seguiment de les actuacions realitzades per la Direcció General 

d'Innovació Educativa i Ordenació 

 

Indicador 1. Assessorament i seguiment de les actuacions i projectes realitzats per la Direcció 

General d'Innovació Educativa i Ordenació 

 

S'ha executat al 100 %. S'ha realitzat assessorament i acompanyament als centres 

durant totes les convocatòries de la Direcció General relacionades amb la innovació educativa. 

 

 

Objectiu 6.1. Promoure plans d'actuació per a la millora de l'alumnat i programes que donen 

resposta a les necessitats de compensació i desigualtats 

 

 

S’han dut a terme totes les actuacions referides al Pla d’actuació i millora en relació 

amb la resposta a les necessitats de compensació de les desigualtats, el que ha quedat reflectit 

en l'execució dels 11 indicadors associats a aquest objectiu, i s’han aconseguit els valors 

previstos en la quasi totalitat d'aquests. 

 

 

Objectiu 6.2. Promoure accions per a evitar el fracàs i abandó escolar 

 

 

S’han dut a terme totes les actuacions referides al Pla d’actuació i millora en relació 

amb la prevenció del fracàs i l’abandonament escolar primerenc, el que ha quedat reflectit en 

l'execució dels 6 indicadors associats a aquest objectiu, i s’ha aconseguit els valors previstos 

en la totalitat d'aquests. 

 

 

Objectiu 6.3. Aplicar actuacions per a incrementar el nombre d'alumnat que obté la titulació 

en Educació Secundària Obligatòria 

 

 

S’han dut a terme totes les actuacions referides al Pla d’actuació i millora per a 

promoure que l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria assolisca una titulació acadèmica, 

el que ha quedat reflectit en l'execució dels 7 indicadors associats a aquest objectiu, i s’han 

aconseguit els valors previstos en la quasi totalitat d'aquests. 
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Objectiu 7.1. Fomentar la participació de la comunitat educativa 

 

S’ha assignat recursos per a la posada en marxa dels diferents programes d’atenció a 

l’alumnat i de compensació educativa. S’ha publicat les resolucions d’ajudes corresponents. 

 

Indicador 1. Convocatòria de subvenció a confederacions, federacions i associacions de mares 

i pares d'alumnes i alumnes 

 

• RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de la participació, 

associació i formació de mares i pares de l’alumnat, realitzades per les associacions de mares 

i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts 

amb fons públics, les seues federacions i confederacions. 

 

• RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació 

Educativa i Ordenació, de concessió d’ajudes per a finançar el foment d’activitats de 

participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes, realitzades per les associacions 

de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana 

sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions. 

 

Indicador 2. Convocatòria de subvenció a federacions i associacions d'estudiants no 

universitaris 

 

• RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 

per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de participació, associació 

i formació de l’alumnat, realitzades per les associacions d’alumnes de centres docents no 

universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions.  

 

• RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació 

Educativa i Ordenació, de concessió d’ajudes per a finançar el foment d’activitats de 

participació, associació i formació de l’alumnat, realitzades per les associacions d’alumnes de 

centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les 

seues federacions.  

 

Indicador 3. Convocatòria de subvenció a associacions d'alumnes de formació de persones 

adultes 

 

• RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 

per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de participació, associació 

i formació de l’alumnat de formació de persones adultes (FPA), realitzades per les associacions 

d’alumnes d’FPA de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts 

amb fons públics i les seues federacions.  
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• RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació 

Educativa i Ordenació, de concessió d’ajudes per a finançar el foment d’activitats de 

participació, associació i formació de l’alumnat de Formació de Persones Adultes (FPA), 

realitzades per les associacions d’alumnes d’FPA de centres docents no universitaris de la 

Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics i les seues federacions. 

 

 
 

Programa 421.20 “Administració de personal”  

 

Execució:  85,32 %  

 

PROGRAMA 42120 ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

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. 80,97% 

OBJECTIU 2.1 
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. 75,00% 

OBJECTIU 2.2 
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. 100,00% 

 

 

 
Programa 421.60 “Formació del professorat”  

 

Execució:  80,00 %. 

 

PROGRAMA 42160 FORMACIÓ DEL PROFESSORAT  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

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/as 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. 

0,00% 

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. 

100,00% 
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La finalitat última de la formació permanent del professorat és la millora de la qualitat 

educativa i la consegüent repercussió en el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Aquesta 

formació permanent ha d'orientar-se a la millora integral de l'ensenyament i l'assoliment de 

l'equitat educativa. La Subdirecció General de Formació desenvolupa les competències per a 

dur-la a terme per mitjà dels centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRES): 

 

Al llarg de l'any 2020 i en relació amb l'execució dels indicadors inclosos en el 

Pressupost de l'any 2020 cal assenyalar que els objectius 1.1, 1.2 2.3 i 3.9 s'han anat complint 

al 100 % dels valors previstos. I s'han aconseguit els objectius marcats arribant a un grau 

d'execució del 100 % de tots els indicadors. 

 

L’excepció s'ha donat en el compliment de l'objectiu 1,4 “Dissenyar i promocionar 

estades formatives del professorat en l’estranger, així com programes d’immersió lingüística 

en altres comunitats autònomes”, a causa de l'estat d'alarma declarat mitjançant Reial decret 

463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020). Aquest incloïa limitacions 

a la llibertat de circulació i la posterior situació de pandèmia, el que va provocar l'anul·lació 

del programa d'estades.  

 

A més a més, la situació de pandèmia va obligar a modificar les metodologies de treball 

i adaptar-les a la nova situació per a dur a terme la consecució dels objectius, la qual cosa es 

va fer i s’ajustaren les actuacions de la formació permanent del professorat duent a terme 

totes les accions formatives programades. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 % 

 

 

Programa 422.30 “Ensenyament secundari “ 

 

Execució: 79,32 % 

 

PROGRAMA 42230 ENSENYAMENT SECUNDARI  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.2 

Escolaritzar adequadament a l'alumnat d'Educació Secundària 
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional en centres de 
titularitat de la Generalitat, i a l'alumnat de concerts de règim 
singular. 

89,02% 

OBJECTIU 1.3 
Planificar adequadament i atendre les necessitats específiques de 

l'alumnat de Règim Especial. 
96,65% 
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PROGRAMA 42230 ENSENYAMENT SECUNDARI  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 2.1 Millorar la qualitat de l'educació. 95,54% 

OBJECTIU 2.2 

Garantir el manteniment i atendre les necessitats d'equipament 

escolar dels centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen 
Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional 
i Règim Especial. 

36,07% 

 

Objectiu 1.2. 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 

 

En aquest objectiu s'ha aconseguit un nivell d'execució d'aproximadament el 90 % en 

tots els àmbits educatius inclosos en el programa pressupostari, amb l’excepció respecte a 

l’alumnat de Batxillerat en centres de la Generalitat i centres privats concertats, qüestió que 

haurà de tenir-se en compte als efectes de futures previsions. 

 

Cal indicar que la xifra real de centres privats concertats que imparteixen educació 

postobligatòria és molt diferent de la previsió donada, possiblement per una errada en la dada 

donada com a previsió inicial. 

 

 

Objectiu 1.3. Planificar adequadament i atendre les necessitats específiques de l'alumnat de 

Règim Especial 

 

En aquest objectiu s'ha aconseguit un nivell d'execució d'aproximadament del 100 %, 

tant en la consolidació de l'oferta de places a les escoles oficials d'idiomes com en el nombre 

de conservatoris municipals i centres autoritzats d'ensenyaments elementals o professionals 

de Música i Dansa que han participat en la convocatòria anual, amb una diferència de només 

un centre. 

 

 

Objectiu 2.1. Millorar la qualitat de l'educació 

 

En aquest apartat també s'ha aconseguit una execució d'aproximadament el 100 %, a 

excepció de l'alumnat participant en el programa de gratuïtat de llibres de text perquè 

finalment en Educació Secundària ha participat un menor percentatge d'alumnat, sobretot, per 

efecte dels centres privats, en els quals és voluntària la seua participació. 
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Objectiu 2.2. Garantir el manteniment i atendre les necessitats d’equipament escolar dels 

centres de titularitat de la Generalitat que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, 

Batxillerat, Formació Professional i Règim Especial 

 

La previsió de renovació del material esportiu (Indicador 2) per a l'exercici 2020 ha 

sigut menor a causa del retard de la fase 4 de renovació de JCBA en IES, a causa de la situació 

d’emergència provocada per la COVID-19. Pel que respecta a la renovació de material 

homologat (indicador 1) i la dotació d'equipament escolar de centres nous (indicador 3), també 

ha estat menor a allò estimat. En el cas de la creació de nous centres, ha sigut per l’evolució 

de les infraestructures dins del Pla edificant, fonamentalment. 

 

 

Programa 453.50 “Museu de Belles Arts de València”   

 

Execució: 58,17 % 

 

PROGRAMA 45350 MUSEU DE BELLES ARTS  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1.- 
Estendre i millorar la percepció social i l'ús del Museu per part del 
ciutadans. 

74,80% 

OBJECTIU 1.2.- 
Aconseguir la vinculació efectiva entre els historiadors de l'art i el 
Museu. 

76,67% 

OBJECTIU 1.3.- Aconseguir la vinculació entre els restauradors d'art i el Museu. 0,00% 

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. 

75,00% 

OBJECTIU 3.2.- 
Restauració i conservació preventiva de les diverses col·leccions 
que s'integren en el Museu. 

57,14% 

OBJECTIU 3.3.- Elaboració de plans de difusió del tresor artístic del Museu. 66,67% 

OBJECTIU 3.4.- Elaboració de criteris d'enriquiment de les col·leccions. 100,00% 

OBJECTIU 4.1.- 
Pla de potenciació de la presència d'artistes valencians en les 
col·leccions del Museu. 

100,00% 

OBJECTIU 4.2.- 
Modernització i aplicació de noves tecnologies en la producció, 
difusió i promoció de la cultura. 

66,67% 

OBJECTIU 4.3.- Coordinació i gestió d'exposicions i altres activitats culturals. 55,56% 

OBJECTIU 5.1.- 
Desenvolupament dels diversos programes que integren el Pla 
Museològic. 

100,00% 
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PROGRAMA 45350 MUSEU DE BELLES ARTS  

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 6.1.- 
Desenvolupament de plans d'actualització de les instal·lacions de 
climatització i de Baixa Tensió en el Museu. 

50,00% 

OBJECTIU 6.2.- 
Desenvolupament de plans de renovació de la maquinària dels 
tallers de restauració. 

0,00% 

 

Aquest programa està configurat per atendre la gestió del Museu de Belles Arts de 

València. El objectius estan dividits en 6 grans apartats i 14 epígrafs que desenvolupen les 

diverses àrees d’activitat. 

 

Quant l’apartat 1 que té a veure amb la projecció social del Museu, s’han assolit la 

major part d’objectius consignats, en la mesura que el tancament d’espais culturals i 

restriccions a la mobilitat ocasionades per la pandèmia de COVID19 ho han permés. 

Destaquem la presència del Museu en les xarxes socials, així com la continuació dels tallers 

didàctics per a escolars i famílies.  

 

L’apartat 2 es refereix a la implicació dels agents socials i econòmics. En aquest sentit, 

s’han celebrat les jornades de difusió que estaven previstes, i s’ha aconseguit una execució 

del 100 %, per contra, no ha sigut així quant a l'obtenció de mecenatges i patrocinis. 

 

En relació amb el tercer grup d’objectius, dedicat a les tasques d’investigació i 

conservació, han estat desenvolupades amb un grau relativament satisfactori en el compliment 

dels indicadors, tot i tenint en compte l’escassa dotació de personal en l’àmbit de la restauració 

i les circumstàncies pandèmiques ja descrites. 

 

Els objectius agrupats en el quart grup són el referents a les àrees expositives i de 

divulgació. El nivell de consecució dels objectius s'ha aconseguit en la major part dels 

indicadors, lligats a la presència d'artistes valencians, la utilització de sistemes moderns de 

transmissió de dades, la millora de continguts web, o les activitats de difusió vinculades a 

exposicions.  

 

En l’apartat 5 de continguts sobre el pla museològic també s’han assolit els objectius. 

 

Per últim, quant al grup 6 dels objectius referit a les infraestructures del Museu, s’està 

a l’espera de l’execució del projecte de la millora en el sistemes de climatització, obres que 

s’iniciaran l’any 2021. 

 

Com a consideració general, cal assenyalar que alguns dels objectius que consten en 

el annex de la Llei de pressuposts referits al Museu de Belles Arts haurien de ser modificats o 

suprimits. Son objectius d’impossible compliment anual, com els referits a l’adquisició 
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d’equipament o la renovació de tallers didàctics, que no s’haurien de renovar en cada anualitat. 

D’altres no depenen de la gestió del Museu, com la convocatòria de beques per a persones 

acabades de graduar o són d’impossible consecució en l’actualitat com el conveni amb el 

ministeri per actualitzar el programa Domus. 

 

 

 
Programa 422.50 “Promoció del valencià i gestió del multilingüisme”  

 

Execució: 53,00 % 

 

PROGRAMA 42250 PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ I GESTIÓ DEL 

MULTILINGÜISME. 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

OBJECTIU 1.1.- Garantir l'ús del valencià en l'administració de la Generalitat. 11,11% 

OBJECTIU 1.2.- Dinamitzar l'ús del valencià en altres administracions públiques. 84,38% 

OBJECTIU 1.3.- 
Assegurar la formació lingüística del personal de l'Administració 
de la Generalitat. 

53,58% 

OBJECTIU 1.4.- 
Conéixer la realitat de l'ús de les dues llengües oficials en les 
administracions públiques. 

141,67% 

OBJECTIU 1.5.- 
Garantir l'ús del valencià com a llengua vehicular de les 
institucions valencianes. 

76,03% 

OBJECTIU 2.1.- Donar publicitat als valors de l'ús del valencià en tot el territori. 50,00% 

OBJECTIU 2.2.- 
Incrementar l'ús del valencià en els diferents sectors socials: 
empresarial, cultural, associatiu, etc. 

87,07% 

OBJECTIU 2.3.- Millorar el coneixement del valencià en la població adulta. 45,41% 

OBJECTIU 2.4.- 
Conéixer la realitat de l'ús de les dues llengües oficials en l'àmbit 
social. 

55,71% 

OBJECTIU 3.1.- 
Promoure les escoles oficials d'idiomes com a centres públics 
d'ensenyament d'idiomes. 

55,43% 

OBJECTIU 3.2.- 
Difondre els programes europeus d'aprenentatge de llengües en 
l'àmbit educatiu. 

33,33% 

OBJECTIU 3.3.- 
Consolidar el multilingüisme com a objectiu educatiu en 
l'ensenyament públic. 

12,61% 

OBJECTIU 3.4.- 
Participar en projectes europeus que afavorisquen l'aprenentatge 
d'idiomes i l'adquisició de bones pràctiques. 

0,00% 

OBJECTIU 4.1.- 
Col·laborar amb institucions públiques i privades que fomenten el 
multilingüisme. 

95,71% 

OBJECTIU 4.2.- 
Fomentar els valors del multilingüisme autocentrat en els 
diferents sectors socials: empresarial, cultural, esportiu, etc. 

100,00% 

OBJECTIU 4.3.- 
Incorporar-se als fòrums l'objectiu dels quals siga el foment de la 
diversitat lingüística. 

16,67% 

OBJECTIU 4.4.- Promoure l'ús institucional i social de la llengua de signes. 100,00% 

OBJECTIU 4.5. 
Fomentar els valors del multilingüisme autocentrat en el sector 
acadèmic i especialitzat. 

0,00% 

OBJECTIU 5.1.- 
Desenvolupar la normativa que garantisca el ple gaudi dels drets 
lingüístics. 

14,67% 

OBJECTIU 5.2.- 
Consolidar els instruments públics per a garantir els drets 
lingüístics. 

24,00% 

OBJECTIU 5.3.- 
Crear i coordinar els fòrums de participació la comesa de la qual 
siga la garantia d'aqueixos drets. 

55,56% 
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Programa 422.90 “Inclusió educativa”   

 

Execució: 50,96 % 

 

PROGRAMA 42290 INCLUSIÓ EDUCATIVA  

OBJECTIUS 
% 

 EJECUCION 

OBJECTIU 1.1.- Avaluar la inclusió en els centres educatius. 41,50% 

OBJECTIU 1.2.- 
Publicar i difondre materials, protocols i guies per a la 
inclusió. 

22,22% 

OBJECTIU 2.1.- 

Promoure accions divulgatives (cursos, seminaris i altres 
accions formatives) per a la promoció del model d'escola 
inclusiva i la sensibilització de la comunitat educativa, en 
col·laboració amb la Subdirecció General de Formació del 
Professorat. 

55,74% 

OBJECTIU 2.2.- 
Impulsar el desenvolupament d'investigacions i estudis per 
a la millora de la igualtat, la convivència escolar i la 
compensació de les desigualtats. 

41,67% 

OBJECTIU 3.1.- 
Incorporar de forma pilot nous perfils professionals per a 
millorar la relació dels centres educatius amb el seu entorn 
(PAM). 

0,00% 

OBJECTIU 3.2.- 
Dissenyar respostes per a l'atenció a l'alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu i implementar 
les mesures previstes en el Decret 104/2018. 

100,00% 

OBJECTIU 3.3.- 
Cooperar amb altres administracions, institucions i 
organitzacions en matèria d'inclusió. 

23,33% 

OBJECTIU 3.4.- 
Preveure possibles indemnitzacions del personal no docent 
adscrit a centres i unitats d'educació especial i el pagament 

de costes judicials. 
88,90% 

OBJECTIU 4.1.- 
Promoure l'orientació educativa, psicopedagògica, 
professional i la tutoria. 

81,82% 

OBJECTIU 4.2.- 
Facilitar l'adequada avaluació psicopedagògica i 
escolarització de l'alumnat. 

100,00% 

OBJECTIU 5.1.- 
Impulsar l'aplicació de serveis per a la sistematització de 
procediments. 

66,67% 

OBJECTIU 5.2.- 
Desenvolupar el Pla de Prevenció de la Violència i Promoció 
de la Convivència Escolar (Pla PREVI). 

75,00% 

OBJECTIU 6.1.- 
Promoure accions per al desenvolupament curricular de 
l'educació sexual dirigides a totes les etapes dels 
ensenyaments no universitaris. 

0,00% 

OBJECTIU 6.2.- Impulsar programes i accions de coeducació 42,86% 

OBJECTIU 7.1.- 
Promoure accions per a evitar l'abandó escolar prematur i la 
compensació de desigualtats. 

26,67% 

OBJECTIU 7.2.- Promoure accions per a evitar l'absentisme escolar. 100,00% 

OBJECTIU 8.1.- 

Promoure acords de col·laboració amb entitats sectorials i 
especialitzades per a l'impuls d'accions orientades a 
visibilitzar als col·lectius LGTBI i persones amb diversitat 
funcional. 

0,00% 

 

 

Objectiu 1.1. Avaluar la inclusió en els centres educatius 

 

Indicador 1. Elaboració del sistema d'indicadors per a avaluar la inclusió en els centres 

educatiu, indicador 2. Elaboració de l'instrument d'avaluació, i indicador 3. Avaluació de la 

situació de la inclusió en els centres educatius. 
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Després d’elaborar el sistema d’indicadors per a l’esmentada avaluació, es va elaborar 

l’instrument i es va provar en 15 centres educatius dels 200 previstos, a causa de la situació 

de crisi sanitària provocada per la COVID-19 que va provocar que aquesta actuació va quedar 

interrompuda. 

 

Indicador 1.Guia de la inclusió educativa i indicador 2. Jornada de difusió de la guia d'inclusió 

educativa 

 

En conseqüència amb l'anteriorment esmentat, si bé estava previst realitzar una Guia 

d'inclusió educativa durant l’exercici 2020, es va poder dur a terme pel fet que estava previst 

elaborar-la a partir de les bones pràctiques en matèria d’inclusió educativa arreplegades de 

l’avaluació de la situació de la inclusió en els centres educatius. 

 

 

Objectiu 1.2. Publicar i difondre materials, protocols i guies per a la inclusió 

 

Indicador 1. Guies  

 

Durant l’exercici 2020, s’han publicat les guies següents: Guia d’acompanyament 

emocional, Guia de l’escola inclusiva en temps de la COVID, Guia d’accessibilitat digital i Guia 

de patis coeducatius. 

 
Indicador 2. Recursos educatius 

 

Durant l’exercici 2020, s’han publicat els recursos educatius següents: infografies 

explicatives sobre el Programa experimental de centres d’educació especial com a centres de 

recursos amb criteris d’accessibilitat, infografies sobre ciberbontracte, recursos educatius 

sobre la pràctica de la calma i recursos educatius sobre el dol. 

 

Indicador 1. Protocols 

 

Durant l’exercici 2020, s’han elaborat els protocols següents: Protocol d’absentisme i 

Protocol de comunicació de situacions de violència en temps de COVID. 

 

 

Objectiu 2.1. Promoure accions divulgatives (cursos, seminaris i altres accions formatives) per 

a la promoció del model d'escola inclusiva i la sensibilització de la comunitat educativa, en 

col·laboració amb la Subdirecció General de Formació del Professorat 

 

Durant l’exercici 2020, s’han realitzat: 

 

• 4 accions divulgatives per al desenvolupament i la formació en noves 

metodologies, dirigides a les UET. 
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• 3 accions divulgatives dirigides a la Inspecció d’Educació sobre el Pla 

d’intervenció amb alumnat amb alteracions greus de conducta i pilotatge del protocol 

d’autolesions.  

• 2 jornades de divulgació dirigida als equips directius sobre centres de recursos 

i sobre inclusió educativa. 

• 2 jornades de formació sobre autolesions, dirigida als equips d’orientació. 

• 10 accions divulgatives dirigides al professorat sobre actualització normativa, 

estudis postobligatoris, la funció directiva, indicadors d’inclusió i llenguatge igualitari. 

• 1 acció divulgativa sobre dol dirigida al personal de les UAI. 

• 1 acció divulgativa sobre absentisme escolar dirigida al personal de centres 

educatius singulars. 

• 2 activitats de formació del professorat en coeducació. 

 

A més, s’han realitzat diverses col·laboracions amb altres administracions i entitats: 

 

• Jornada de personal sanitari (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) 

• Jornada sobre segregació a càrrec de Secretariat Gitano 

• Jornada de mediació escolar (CEFIRE) 

• Webinar sobre convivència escolar (MEFP) 

• Jornada sobre l’absentisme escolar (CEECV) 

 

 

Objectiu 2.2. Impulsar el desenvolupament d'investigacions i estudis per a la millora de la 

igualtat, la convivència escolar i la compensació de les desigualtats 

 

Durant l’exercici 2020, s’han dut a terme col·laboracions amb el  Ministeri d’Educació i 

Formació Professional (grup de convivència), el Ministeri d’Educació i Formació Professional 

(grup d’inclusió) i la Comissió d’Educació de la Coma. 

 

A més, s’ha realitzat una anàlisi i elaborat un estudi sobre les necessitats de 

compensació de desigualtats. 

 

 

Objectiu 3.2. Dissenyar respostes per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de 

suport educatiu i implementar les mesures previstes en el Decret 104/2018 

 

Durant l’exercici 2020, s’han dissenyat tots aquells procediments necessaris per a 

donar resposta a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu d’acord amb 

l’Ordre 20/2019. A més, s’han convocat subvencions per a activitats d'integració d'alumnat 

amb necessitats específiques de suport educatiu de centres d'educació especial i d'unitats 

d'educació especial. 
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Objectiu 3.3. Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria 

d'inclusió 

 

Durant l’exercici 2020, s’han realitzat diverses col·laboracions: 

 

• Amb la conselleria competent en matèria d’igualtat i serveis socials (Estratègia 

del poble gitano, Estratègia de migracions, Estratègia sobre infància i adolescència). 

• Amb la conselleria competent en matèria de sanitat (Comissió tècnica del joc, 

salut mental, Comissió de drogodependències i addiccions, Comissió de programes educatius 

de salut). 

• Amb la conselleria competent en matèria de justícia (Comissió del protocol 

d’absentisme). 

• Amb la conselleria competent en matèria de cooperació (Comissió sobre 

l’educació per a la ciutadania global). 

• Amb entitats locals (Pla COMVA -Ajuntament de València, seguiment del 

protocol de violència de gènere-Ajuntament de València, Comissió mixta la Coma (Ajuntament 

de Paterna) 

• Amb organismes estatals (Protocol de violència de gènere i Pla director per a 

la seguretat dels centres educatius) 

 

 

Objectiu 3.4. Preveure possibles indemnitzacions del personal no docent adscrit a centres i 

unitats d'educació especial i el pagament de costes judicials 

 

Durant l’exercici 2020, s’ha indemnitzat un educador d’educació especial adscrit a un 

centre d’educació especial de titularitat pública. 

 

 

Objectiu 4.1. Promoure l’orientació educativa, psicopedagògica, professional i la tutoria 

 

Durant l’exercici 2020, s’ha elaborat, dissenyat i publicat l’instrument, el formulari 

DEBA, per a la identificació de facilitadors i barreres d’alumnat en un grup-classe. 

 

 

Objectiu 4.2. Facilitar l'adequada avaluació psicopedagògica i escolarització de l'alumnat 

 

Durant l’exercici 2020, han estat en funcionament 34 serveis psicopedagògics escolars. 
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Objectiu 5.1 Impulsar l'aplicació de serveis per a la sistematització de procediments 

 

Durant l’exercici 2020, s’ha desenvolupat el mòdul d’inclusió d’Itaca3 i s’ha posat a 

l’abast dels centres educatius  un servei de detecció d’assetjament escolar i creació de xarxes 

d’amistat. 

 

 

Objectiu 5.2. Desenrotllar el Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència 

Escolar (Pla PREVI) 

 

Durant l’exercici 2020, s’han desenvolupat actuacions incloses en el Pla PREVI i s’ha 

intervingut des de les UAI (Unitat d’ Atenció i Intervenció) en els casos que se les ha 

requerides. 

 

 

Objectiu 6.1. Promoure accions per al desenvolupament curricular de l'educació sexual 

dirigides a totes les etapes dels ensenyaments no universitaris 

 

Durant l’exercici 2020 no s’ha pogut desenvolupar aquest objectiu a causa de la 

incidència de la pandèmia, atés que les guies d’educació sexual es van encarregar a personal 

docent en actiu que ha hagut d’endarrerir l’entrega dels materials. Està previst assolir aquest 

objectiu durant l’exercici 2021. 

 

 

Objectiu 6.2. Impulsar programes i accions de coeducació 

 

Durant l’exercici 2020, s’han elaborat diverses guies sobre coeducació: Guia d’ús del 

llenguatge igualitari i Guia de masculinitats igualitàries. 

 

A més, s’ha realitzat una campanya sobre l’ús no sexista dels espais educatius a partir 

de la presentació de la Guia de patis coeducatius. 

 

 
Objectiu 7.1 Promoure accions per a evitar l'abandonament escolar prematur i la compensació 

de desigualtats 

 

Durant l’exercici 2020, s’ha recollit dades sobre bones pràctiques sobre plans de 

l’entorn de 27 ajuntaments del territori valencià. 

 

Per altra banda, han estat en funcionament dos unitats educatives terapèutiques. 
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Objectiu 7.2. Promoure accions per a evitar l'absentisme escolar 

 

Durant l’exercici 2020, s’ha elaborat i dissenyat una guia sobre el protocol 

interinstitucional contra l’absentisme escolar i s'ha realitzat una campanya de sensibilització 

contra l'absentisme escolar. 

 

 

 

Programa 422.70 “Consell Escolar de de la Comunitat Valenciana”   

 

Execució: 48,84 % 

 

PROGRAMA 42270 CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

OBJECTIUS 
% 

EJECUCION 

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. 

53,90% 

OBJECTIU 1.2 Garantir el compliment de la funció participativa. 43,77% 

 

 
 
 
 

 
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 94,27 %, 

d’acord amb el que s’ha previst. 

 

El grau d’execució dels programes presenta una heterogeneïtat dins d’un ampli 

interval, marcat en els seus extrems per dos programes, un (48,84 %) molt per sota de la 

mitjana i l’altre (233,13 %) molt per damunt d’aquesta. 

 

En síntesi, la dinàmica de l’execució per programes (gràfic 2) mostra que nou, quasi la 

meitat d’aquests (47,37 %),  finalitzen l’exercici havent assolit els seus objectius entre el 80 

% i el 100 %. El percentatge restant es reparteix per igual entre els programes que assoleixen 

els seus objectius per damunt del que s’ha previst (26,32 %) i els programes que assoleixen 

els seus objectius en un percentatge inferior al 80 % (26,32 %). 
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Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 

 

Quant a l’anàlisi per centres gestors,  cal assenyalar que tres d'aquests registren un 

grau mitjà d'execució entorn del 100 %: Direcció General d’Infraestructures Educatives  

(105,53  %), Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial 

(98,98 %) i Direcció General de l'Esport (97,54 %). Molt per damunt d'aquests valors es troba 

l'execució corresponent a la Sotssecretaria (182 %). 

 

Amb un bon nivell d'execució, però per davall dels valors anteriors es troben la Direcció 

General de Centres Docents (91,70 %), la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació 

(90,60 %), la Direcció General de Cultura i Patrimoni (85,65 %) i la Direcció General de 

Personal Docent (85,32 %). S'allunyen d'aquests valors l’Administració General d'Ensenyament 

(76,17 %), i, en major mesura, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del 

Multilingüisme (53 %)i la Direcció General d'Inclusió Educativa (50,96 %). 

 

Tot això queda reflectit en el gràfic 3. 

  

26,32%

47,37%

26,32%
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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Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME D'EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT 

UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA. EXERCICI 2020. 

 

 

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 2020, mostra que 

en general es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors, i assoleixen 

un grau d'execució mitjà del 100,60%.  

 

No obstant això, l'execució no va ser homogènia entre els programes pressupostaris, 

Atesos els diferents graus d'execució es poden classificar els programes pressupostaris en tres 

grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100%.  

En aquest grup es troben els programes següents 412.29 “Informació per a la Salut” amb una 

execució de 214,09%; 411.50 “Investigació en Ciències de la Salut” amb una execució de 

139,86%; 412.24 “Prestacions externes” amb una execució de 133,95%; 411.10 “Direcció i 

serveis generals” amb una execució de 130,01%; 412.27 “Prestacions externes 

complementàries” amb una execució de 125,05%; 411.70 “Inspecció” amb una execució de 

116,15%; 412.26 “Personal sanitari resident” amb una execució de 114,38%. 

 

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

80% i el 100%. En aquest grup es troben els programes 413.10 “Salut pública” amb una 

execució de 97,64% i 411.60 “Planificació i atenció al pacient” amb una execució de 87,53% 

 

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

aquest grup es troben els programes 411.30 “Administració de Recursos Humans” amb una 

execució de 78,52%; 412.23 “Prestacions farmacèutiques” amb una execució de 78,10%; 

313.20 “Drogodependències i altres addiccions” amb una execució de 76,54%; 412.28 “Salut 

Mental i Atenció Sanitària de mitjana i llarga estada” amb una execució de 74,51%; 412.25 

“Serveis generals de la Secretaria Autonòmica” amb una execució de 73,33%; 411.40 “Escola 

Valenciana d'Estudis per a la Salut” amb una execució de 71,71%; 412.10 “Centres de Salut 

Pública” amb una execució de 71,40%; 412.22 “Assistència sanitària” amb una execució de 

65,07%; 411.20” Administració econòmica financera” amb una execució de 63,04%. 
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Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

 

  

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució superior al 100%. 

 

 

Programa 412.29 “Informació per a la Salut”  

 

Execució: 214,09% 

 

PROGRAMA 41229 INFORMACIÓ PER A la SALUT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Suport als sistemes d'informació d'àmbit ambulatori 133,33% 

OBJECTIU 1.2 Suport als sistemes d'informació d'àmbit hospitalari. 583,18% 

OBJECTIU 1.3 Suport als sistemes d'informació per a la gestió farmacèutica 150,00% 

OBJECTIU 2.1 Definició i establiment del sistema HSE. 300,00% 

OBJECTIU 3.1 
Evolució, millora i homogeneïtzació dels sistemes per a la 
gestió economicoadministrativa 

300,00% 

OBJECTIU 4.1 
Definició i homogeneïtzació de sistemes basats en 
intel·ligència de negoci. 

100,00% 

OBJECTIU 6.1 
Suport a la gestió de les funcions d'assegurament i ordenació 
sanitària. 

100,00% 

130,01%

71,71%

139,86%

116,15%

63,04%

78,52%

65,07%

133,95%

114,38%

74,51%

73,33%

78,10%

125,05%

214,09%

87,53%

71,40%

97,64%

76,54%

100,60%

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00%

41110 .- Dirección y Servicios Generales

41140 .- Escuela Valenciana de Estudios para la Salud

41150.- Investigación en Ciencias de la Salud

41170 .- Inspección

41120.-  Administración Económico Financiera

41130 .- Administración de Recursos Humanos

41222 .- Asistencia Sanitaria

41224 .- Prestaciones Externas

41226 .- Personal Sanitario Residente

41228 .- Salud Mental y Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia

41225 .- Servicios Generales de la Secretaría Autonómica

41223 .- Prestaciones Farmacéuticas

41227 .- Prestaciones  Externas Complementarias

41229 .- Información para la Salud

41160 .-Planificación y Atención al Paciente

41210 .- Centros de Salud Pública

41310 .- Salud Pública

31320 .- Drogodependencias y Otras Adicciones

41190.- Servicios Generales….....

Total Conselleria
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PROGRAMA 41229 INFORMACIÓ PER A la SALUT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.2 Suport als sistemes de salut pública 866,67% 

OBJECTIU 6.3 
Suport a la gestió de les funcions d'ordenació, avaluació, 
investigació, qualitat i atenció al pacient. 

150,00% 

OBJECTIU 6.5 Suport a sistemes Web 100,00% 

OBJECTIU 6.6 

Integrar la informació sanitària recollida en els diferents 
sistemes d'informació, inclosos els de concessions 
administratives, per a oferir una visió d'historial clínic 
electrònic únic. 

0,00% 

OBJECTIU 7.1 Millora, adequació i suport a la infraestructura comuna. 0,00% 

OBJECTIU 7.2 Millora, adequació i suport a la infraestructura distribuïda. 0,00% 

 

 

 

Programa 411.50 “Investigació en Ciència de la Salut”  

 

Execució: 139,86% 

 

PROGRAMA 41150 INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA 

SALUT  

OBJECTIUS  
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Donar suport estratègic, de coordinació i financer a l'activitat 
R+D+I biomèdica, sanitària i de salut pública dels centres 
d'investigació de la Comunitat Valenciana. 

199,59% 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar la investigació sanitària i de salut pública amb 
perspectiva de gènere. 

120,00% 

OBJECTIU 1.3 
Impulsar els plans d'igualtat en els centres d'investigació de 
la Comunitat Valenciana. 

100,00% 

 

 

El compliment dels indicadors dels pressupostos per al 2020 corresponents a les línies 

pressupostàries d'investigació en Ciències de la Salut és, en general, òptim respecte a les 

previsions que es van fer, aconseguint més del 100% de les previsions en molts dels indicadors 

proposats. Tal com s'ha informat en anys anteriors, cal destacar la captació de fons europeus 

per part de les entitats implicades en la investigació sanitària. Fins i tot durant l'anualitat 2020, 

que ha sigut un any difícil a causa de la pandèmia de la Covid-19, s'ha obtingut més 

finançament del previst. 

 

Les dades del retorn obtingut del programa Horitzó 2020 (H2020) s'extrauen de la 

base de dades del CDTI. Segons l'últim informe extret d'aqueixes dades, durant tot el 

programa (2014–2020), la Comunitat Valenciana ha sigut la tercera comunitat autònoma en 

captació de fons en l'àrea de salut, només després de Madrid i Catalunya. 
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Aquesta dada el veiem reflectit en l'indicador 5, on s'analitza l'obtingut en el 

subprograma del Repte Salut H2020, incloent-hi totes les entitats de la Comunitat Valenciana, 

això és, fundacions, universitats i empreses, i que ha aconseguit un 168% d'execució sobre el 

previst. 

 

 Durant l'anualitat 2020, s'han obtingut 7,6 milions d'euros, dada molt superior a la 

previsió realitzada. Les empreses que en 2020 han participat en aquest subprograma han sigut 

fonamentalment spin-off sorgides de les fundacions d'investigació sanitària o universitats. 

També hi ha hagut gran participació per part de les universitats, però les que més retorn han 

obtingut han sigut les fundacions d'investigació sanitària. 

 

A més del subprograma Salut, les fundacions d'investigació han participat en altres 

subprogrames relacionats amb la sanitat (biotecnologies, medi ambient, TIC, etc.) així com 

altres programes internacionals, com el de Salut Pública, i això es reflecteix en l'indicador 6. 

Ací s'analitzen els retorns de les fundacions en tots els programes competitius de la UE, on 

s'han obtingut en total 5,58 milions d'euros durant l’any 2020, un 140% sobre el que es 

preveu. Com hem indicat anys anteriors, aquest és el càlcul aproximat de retorn per anualitat 

atés que els projectes són 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 2020, a més, s'han realitzat nombrosos registres de patents per part de les 

fundacions d'investigació. 

  

 Cal apuntar, finalment que la situació de la pandèmia que ens ha sobrevingut ha afectat 

en particular la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, és per això que ha de tindre's 

en compte per a tots els programes, a l'hora de valorar l'execució dels indicadors, que aquesta 

valoració desvirtua la seua comparació amb la resta d'exercicis.  

 

 

Programa 412.24 “Prestacions externes”  

 

Execució: 133,95% 

 

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. 

61,68% 

OBJECTIU 2.1 
Possibilitar el tractament específic de qualsevol patologia per 
complex o especial que siga dins dels límits marcats per la 
legislació vigent. 

233,87% 

OBJECTIU 3.1 Reduir les llistes d'espera de cirurgia programada. 126,35% 
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PROGRAMA 41224 PRESTACIONS EXTERNES  
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.2 
Reduir les llistes d'espera de proves diagnòstiques i 
terapèutiques no quirúrgiques. 

113,89% 

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). 

 

 

 

 

Programa 411.10 “Direcció i Serveis Generals”  

 

Execució: 130,01% 

 

PROGRAMA 41110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS 
 

OBJECTIUS  
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.3 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques sanitàries 
públiques de la Conselleria. 

100,00% 

OBJECTIU 1.4 
Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius. 

82,69% 

OBJECTIU 1.5 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Modernització, simplificació i reducció de càrregues dels serveis i 
procediments administratius 

194,83% 

OBJECTIU 2.2 Assegurar el correcte funcionament dels serveis generals. 324,28% 

OBJECTIU 2.3 
Suport tècnic i administratiu als diferents òrgans de la 
Conselleria. 247,25% 

OBJECTIU 2.4 
Aplicació de la normativa de transparència, bon govern i 
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana i normativa 
concordant en l'àmbit de la Conselleria. 

100,00% 

OBJECTIU 2.5 
Impulsar l'adequació de la senyalística dels centres sanitaris de 
la Comunitat al Manual d'estil de Presidència. 

6,67% 

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. 

63,16% 

OBJECTIU 3.3 Impulsar i coordinar les actuacions de comunicació necessàries. 129,26% 

OBJECTIU 3.4 Difondre missatges sanitaris a través dels mitjans de comunicació 120,00% 

OBJECTIU 4.1 
Actuacions tendents a la determinació de responsabilitat sanitària 
i patrimonial 

106,46% 

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. 

115,52% 
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D'aquest programa s'assenyalen a continuació els aspectes més destacats de l'execució 

dels indicadors dels seus objectius durant l'exercici 2020. 

 

Objectiu 1.3 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Conselleria; i Objectiu 1.4 Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no 

sexista i inclusiu en els textos administratius. 

 

Durant l'any 2020 l'elaboració de normativa subjecta a l'obligatorietat d'informes 

d'impacte de gènere ha disminuït respecte a anys anteriors. És una de les conseqüències de 

la situació de pandèmia i per això s'ha passat d'una mitjana de 15 informes d'impacte de 

gènere anuals a 5. No obstant això, els indicadors de l'objectiu 1.3 es consideren compliments, 

ja que totes les bases de convocatòries d'ajudes o projectes normatius remesos i els informes 

sol·licitats s'han revisat i informat íntegrament. 

Pel mateix motiu que en l'objectiu anterior, en l'objectiu 1.4 l'elaboració d'estratègies, 

plans o altres publicacions també ha experimentat una disminució al llarg de l'any 2020, la 

qual cosa ha impossibilitat arribar al 100% dels valors inicials que s'havien consignat en l'annex 

d'indicadors per objectius. 

 

 

Objectiu 1.5. Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació 

 

Per al compliment de l'objectiu s'ha utilitzat dos indicadors que s'han executat al 100%, 

en els quals s'ha mesurat, d'una banda, el percentatge de plecs que han inclòs en les clàusules 

que es prioritze, en cas d'empat, a les empreses que disposen de plans d'igualtat; i, d’una 

altra, el percentatge de contractes adjudicats en els quals s'ha tingut en compte els criteris de 

priorització de les clàusules d'igualtat de gènere sobre el total de contractes adjudicats. 

 

Objectiu 2.1. Modernització, simplificació i reducció de càrregues dels serveis i procediments 

administratius 

En 2020 s'ha incorporat aquest objectiu en matèria de modernització, simplificació i 

reducció de càrregues dels serveis i procediments administratius. 

 

La finalitat és la completa i progressiva integració de la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública en l'administració electrònica, tenint en compte l'objectiu marcat en la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Els indicadors de simplificació i de tramitació telemàtica dels procediments 

competència de la Conselleria s'han sobrepassat àmpliament. 

 

No obstant això, no ha sigut possible aconseguir el percentatge objectiu pel que fa a 

implantació de la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat (PAI) en els procediments 

simplificats. 
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Objectiu 2.2. Assegurar el correcte funcionament dels serveis generals. 

 

Ha continuat disminuint, el nombre d'actuacions en matèria d'arrendaments 

d'immobles, ja que progressivament, com ja 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 

propietat de la Generalitat, o es tracta de cessions de locals municipals per a la prestació de 

l'assistència sanitària ambulatòria, confirmant-se així la tendència a descendir d'aquesta mena 

d'actuacions. Per contra, dins del mateix apartat, han augmentat lleugerament les actuacions 

relatives a vehicles oficials, que de 63 actuacions han passat a 268, sobretot relacionades amb 

la tramitació de l'impost de vehicles de tracció mecànica. 

 

El nombre d'actuacions en matèria de telefonia, enfront del percentatge d'execució del 

115,94% en 2019, ara s'ha aconseguit el 160,44%, degut en molt bona part a l'alta demanda 

de mòbils provocada per les necessitats derivades de la lluita contra la pandèmia de COVID-

19. Han sigut ateses, no obstant això, totes les actuacions requerides. 

 

En actuacions relatives a manteniments generals, en aquest exercici 2020 s'ha 

aconseguit un percentatge pràcticament del 100% de les actuacions previstes. D'altra banda, 

ha experimentat un augment el nombre total de gestions relatives a la contractació amb 

incidència tant en despesa corrent com en inversions, arribant-se a un percentatge del 

136,66% per augmentar les contractacions no relacionades amb manteniments generals, tot 

això amb xifres i percentatges molt semblants als de l'exercici de 2019. Es manté, com en 

l'exercici pressupostari anterior, encara que amb xifres absolutes una mica superiors, el menor 

nombre de les gestions realitzades en matèria de facturació respecte de la quantitat prevista, 

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 s'ha arribat a un percentatge d'execució 

en 2020 del 94,85% enfront del percentatge del 91,18% que va resultar en 2019. 

 

 

Objectiu 2.3. Suport tècnic i administratiu als diferents òrgans de la Conselleria  

 

La pandèmia causada per COVID-19 ha influït notablement en el grau de compliment 

del present objectiu, la qual cosa ha comportat una execució dispar dels indicadors assignats. 

Això s'ha traduït, en termes generals, en un augment significatiu dels assumptes sotmesos al 

Consell, i en un lleuger descens de l'activitat de producció normativa respecte dels objectius 

inicialment identificats. D'altra banda, el nombre de convenis tramitats s'ha vist lleugerament 

incrementat. 

 

D'aquesta manera, els assumptes sotmesos a l'aprovació del Consell han sigut 144, la 

qual cosa ha suposat un augment del 360% respecte de l'indicador inicialment establit (40), i 

del 257,14% respecte dels tramitats en 2019 (57). La majoria d'aquests assumptes porten 
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causa de la declaració d'emergència de contractes de subministraments, serveis i obres per a 

combatre la COVID-19, a l'empara del marc normatiu estatal bàsic i autonòmic establit a 

l'efecte. D'altra banda, han tingut també incidència, entre altres casos, els acords que 

autoritzen expedients d'enriquiment injust, i les autoritzacions de contractació per quanties 

iguals o superiors a 12 milions d'euros, així com un lleuger increment de les autoritzacions de 

subscripció de convenis (34 autoritzacions del Consell enfront de les 23 de 2019). 

 

Quant a la tramitació de disposicions de caràcter general, de nou la situació de 

pandèmia iniciada en el primer trimestre del 2020 ha sigut determinant en la consecució dels 

objectius, atés que l'activitat administrativa ha hagut de centrar els seus esforços en l'adopció 

i execució de mesures administratives, més que en la producció normativa. D'aquesta manera, 

s'ha aconseguit el 93% de l'objectiu inicialment establit, amb un total de 28 disposicions 

tramitades enfront de les 30 inicialment previstes. 

 

En l'indicador relatiu a tramitació d'instruccions de servei, queixes i suggeriments, ha 

sigut molt rellevant el percentatge d'execució, ja que s'ha incrementat exponencialment el 

nombre de queixes relacionades amb l'assistència sanitària a les quals ha sigut necessari donar 

curs, tot això a causa de la pandèmia de la COVID-19. 

 

Finalment, en 2020 s'han tramitat 49 convenis de col·laboració i cooperació, la qual 

cosa suposa un grau d'execució del 140% respecte al valor previst. 

 

Objectiu 2.4. Aplicació de la normativa de transparència, bon govern i participació ciutadana 

de la Comunitat Valenciana, i normativa concordant en l'àmbit de la Conselleria. 

 

En tots els indicadors d'aquest objectiu s'ha aconseguit el 100% d'execució respecte 

de les sol·licituds presentades, si bé en matèria de reutilització de dades s'han realitzat les 

actuacions previstes, però no s'ha produït un augment d'aquesta activitat, a causa de la 

complexitat i falta de recursos per a abordar nous objectius. 

 

Objectiu 2.5. Impulsar l'adequació de la senyalística dels centres sanitaris de la Comunitat al 

manual d'estil de Presidència. 

 

En relació amb la renovació senyalística, a causa de la situació de pandèmia, no s'ha 

pogut realitzar el seu seguiment en els diferents departaments de salut. Únicament s'han 

modificat determinades plaques de senyalització sol·licitades pel departament corresponent, a 

causa de la seua deterioració. 
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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 2020 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 d'associacions 

subvencionades per aquesta Conselleria, han disminuït un 11,4% sobre el total previst. Això 

ha sigut, sens dubte, conseqüència de la pandèmia que ha alentit aquest tipus d'accions de 

comunicació, publicitat, publicacions i campanyes, almenys durant els mesos de març a juny. 

A partir del mes de setembre s'ha anat normalitzant el ritme de sol·licituds. 

Respecte de la distribució de les publicacions, i degut també a la pandèmia, es van 

tancar tots els centres escolars i es van imposar restriccions d'accés, excepte per motius 

estrictament sanitaris, als centres d'atenció primària, especialitzada, hospitals, etc. En 

conseqüència, les ordres per a la distribució de publicacions i altres materials de suport a les 

campanyes de salut pública van quedar paralitzades per al període adés esmentat, i aquestes 

s’han reduït en un 66,40% sobre l'objectiu previst. Així mateix, i d'acord amb la disminució 

d'expedients de publicacions, les altes d'existències en magatzem també han disminuït en un 

32,80%. 

 

 

Objectiu 3.3. Impulsar i coordinar les actuacions de comunicació necessàries. 

 

Quant a les maquetacions, s'ha incrementat el nombre de sol·licituds a causa de les 

noves necessitats que han anat apareixent aquest últim any. De les 16 maquetacions 

realitzades, 11 s'han fet mitjançant contractació, 3 a través de mitjans propis i 2 mitjançant 

encàrrecs a Presidència. 

 

Respecte de les impressions no s'ha arribat a l'objectiu previst perquè en 2020 les 

circumstàncies i necessitats han canviat. La majoria de les informacions que es donaven a la 

ciutadania s'han fet a través del web i de les xarxes socials (canals telemàtics), i no a través, 

per exemple, de la impressió de cartells. 

 

 

Objectiu 3.4. Difondre missatges sanitaris a través dels mitjans de comunicació: campanyes i 

insercions publicitàries 

 

En relació amb les campanyes i insercions publicitàries, s'ha superat l'objectiu previst 

i ha variat el seu contingut. De les 18 realitzades, 14 tenen relació amb la Covid-19: mesures 

adoptades per a frenar-la, símptomes, testimoniatges de persones que l’han patida, etc. 
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Objectiu 4.1. Actuacions tendents a la determinació de responsabilitat sanitària i patrimonial. 

 

D'una banda, es manté un volum de nombre d'expedients similar al d'anys anteriors. 

De fet, les dades des que en 2012 es van efectuar delegacions de competències d'expedients 

de menor quantia en els Departaments de Salut, han sigut 337 el primer any, sent en els 

successius 316, 375, 364, 365, 387, 390, 377 i 352 en l'exercici 2020. 

D'altra banda, la modificació de funcionalitats del 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 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 459 expedients en 2020, és a dir, una xifra molt superior al 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, donada la problemàtica que 

planteja la inexistència de paràmetres específics, entre ells la inexistència d'un barem de danys 

sanitaris, o de compatibilitat/incompatibilitat de prestacions públiques, persones legitimades, 

etc. 

 

Especial esment cal realitzar la modificació de funcionalitats de la Comissió de Valoració 

del Mal Corporal, per via d'incloure en el seu reglament organitzatiu, mitjançant Ordre 6/2020, 

de 26 d'octubre, que aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la CVDC (DOGV 

núm. 8940, de 30.10.2020), 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 on habitualment existeixen informes 

contradictoris. 

 

No obstant això, per a disminuir el temps de tramitació dels expedients, és necessari 

mantindre la relació amb el mercat assegurador, tenint en compte, a més, que es continua 

comptant amb la col·laboració d'un implant tècnic de l'empresa AON, que coadjuva en la 

tramitació dels expedients. 

 

 

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 de contractació i/o pròrroga del contracte 

d'assegurança, igual que en exercicis anteriors. 
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Al seu torn, com és lògic, es detecta un increment d'actuacions de pagament no 

imputables a pòlisses d'assegurances, en concret un 14,28% (de 154 a 176), 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 una reducció d'un 35,13% (de 74 a 48) en els tràmits de 

contestació a jutjats i tribunals en la fase de pagament d'interessos. 

 

D'altra banda, aquestes actuacions executives venen 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, en haver comportat una 

dràstica eliminació de tota mena d'incidències que requeien en el 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 utilització de vehicles per 

raó del servei. 

 

 

 

Programa 412.27 “Prestacions externes complementàries”  

 

Execució: 125,05%. 

 

PROGRAMA 41227 PRESTACIONS EXTERNES 

COMPLEMENTÀRIES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Gestionar de manera eficient la prestació exoprotètica. 160,42% 

OBJECTIU 1.2 Gestionar de manera eficient la prestació endoprotètica. 117,57% 

OBJECTIU 2.1 
Gestionar i coordinar el reintegrament de despeses de l'assistència 
sanitària. 

111,11% 

OBJECTIU 3.1 
Tramitar i resoldre les ajudes de transport no concertat i dietes de 
persones usuàries per a millorar l'equitat en l'accés als serveis 
sanitaris. 

111,11% 
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Programa 411.70. “Inspecció” 

  

Execució: 116,15%  

 

PROGRAMA 41170 INSPECCIÓ 
 

OBJECTIUS 
 

% 
EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Inspecció i avaluació dels concerts vigents, informant de 
l'adequació del seu compliment. 

80,00% 

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 

128,00% 

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. 

90,00% 

OBJECTIU 1.4 
Inspecció de les prestacions sanitàries amb mitjans aliens 
derivades pel servei sanitari públic. 

98,00% 

OBJECTIU 2.1 
Control sanitari de la prestació d'incapacitat temporal. 
Coordinació d'acords de col·laboració amb l'INSS/MATEPSS en 
aquestes matèries. 

70,87% 

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. 

40,00% 

OBJECTIU 2.3 
Desenvolupar programes destinats a la vigilància del compliment 
de la normativa sobre prestació farmacèutica. 

265,38% 

OBJECTIU 3.1 
Actuacions tendents a la determinació de responsabilitat sanitària 
i patrimonial. 

70,15% 

OBJECTIU 3.2 Valoració mèdica del mal corporal. 105,91% 

OBJECTIU 3.3 
Elaboració d'informes tècnics sanitaris en els procediments de 
responsabilitat patrimonial. 

12,66% 

OBJECTIU 4.1 
Millora dels sistemes informàtics corporatius i implantació de 
noves eines de la Inspecció de Serveis Sanitaris. 

398,50% 

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. 

34,29% 

 

 

Objectius afectats per la pandèmia: 

 

 

Objectiu 2.1. Control sanitari de la prestació d'incapacitat temporal. Coordinació d'acords de 

col·laboració amb l'INSS/MATEPSS en aquestes matèries. 

 

Indicador 6. Formació en matèria d’IT a personal facultatiu d'Atenció Primària. 

 

No s'ha sigut pogut dur a terme per prevenció enfront de COVID-19, ja que la formació 

suposava la realització de reunions presencials amb els facultatius. 
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Objectiu 2.2. Desenvolupament de les actuacions que avaluen i contribuïsquen a millorar les 

condicions i resultats de l'assistència sanitària, incloent les prestacions complementàries i la 

seua adequació als concerts que la regulen. 

 

Indicador 3. Inspecció de l'aplicació de les bones pràctiques clíniques en investigació sanitària. 

 

Ha quedat suspesa l'activitat. 

 

Indicador 4. Reunions comissió departamental de seguiment de teràpies respiratòries. 

 

No s'ha sigut pogut dur a terme les reunions per prevenció enfront de la COVID-19. 

 

 

Objectiu 2.3. Desenvolupar programes destinats a la vigilància del compliment de la normativa 

sobre prestació farmacèutica.  

 

Indicador 1. Inspecció de la facturació farmacèutica. Revisió receptes facturades. 

 

S'ha aconseguit revisar un total de 652.267,00 €, import molt superior al previst 

(200.000 €), que suposa un compliment del 326%, ja que s'ha dedicat aquest any més temps 

a aquesta activitat, compensant altres activitats a les quals se'ls ha dedicat menys. 

 

 

Objectiu 3.3. Elaboració d'informes tècnics sanitaris, en els procediments de responsabilitat 

patrimonial 

 

 

Indicador 2. Reducció temps mitjà de realització d'informes respecte a l'any anterior. 

 

A causa de l'elevat nombre d'activitats que s'han realitzat relacionades amb la 

pandèmia COVID-19, el temps d'elaboració dels informes tècnics de responsabilitat patrimonial 

no s'ha aconseguit disminuir en el 10% que era l'objectiu, únicament s'ha arribat a un 0,71%. 

 

 

Objectiu 4.1. Millora dels sistemes informàtics corporatius, implantació de noves eines de la 

Inspecció de Serveis Sanitaris 

 

Indicador 1. Assistència a les incidències, dels sistemes d'informació corporatius en matèria 

d'inspecció.  

 

L'execució d'aquest indicador està molt per damunt del que es preveu (697%) a causa 

de l'elevat nombre de consultes d'Incapacitat Temporal derivades de la situació de pandèmia 

provocada per la COVID-19. 
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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. 

 

Indicador 1. Revisió o desenvolupament de Procediments Normalitzats de Treball; i Indicador 

2. Acords de col·laboració en matèries comunes amb els departaments. 

 

No s'ha aconseguit aconseguir els objectius previstos en aquests indicadors per trobar-

se el personal immers en altres activitats. 

 

Cal fer constar que durant 2020, els inspectors han realitzat un total de 896 inspeccions a 

residències de la tercera edat. D'altra banda, la inspecció ha participat com a membre de les 

Comissions Departamentals de Centres Residencials enfront de la COVID-19 en els 24 

departaments de salut de la Comunitat Valenciana, acudint a un total de 1.127 reunions. 

 

 

 

Programa 412.26 “Personal Sanitari Resident” 

 

Execució: 114,38% 

 

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. 

114,38% 

 

 

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 2019-2020” 

 

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” 

 

Es computa el total de llocs que consten en el Sistema de Registre de Llocs i Gestió de 

Personal exercits per personal resident, havent de ressenyar-se que s'ha complit íntegrament 

amb l'objectiu de mantindre, com a mínim, les places acreditades i oferides amb què ja es 

comptava en el sistema, la qual cosa ha quedat traduït, fins i tot, en un increment de places. 
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En el curs 2019-2020 la Comunitat Valenciana disposava d'un total de 1.050 places 

acreditades per a la formació sanitària especialitzada, de les quals 857 eren d'especialitats 

mèdiques. S'ha produït, doncs, un increment de 111 places acreditades respecte del curs 2018-

2019, increment que també s'ha reflectit en l'oferta de places, que han sigut 107 més. Aquest 

és un aspecte a tindre en compte perquè suposa una incidència positiva en l'ampliació de les 

opcions d'accés al sistema d'especialistes susceptibles de prestar serveis en les categories més 

deficitàries a l'efecte de cobertura.  

 

Indicador 3 “Personal sanitari en formació” 

  

Igual que ha ocorregut amb l'indicador previ, però ara referit a personal resident 

d'infermeria, s'ha superat l'objectiu previst segons full Excel, ja que s'ha complit amb l'objectiu 

de mantindre les places acreditades i oferides ja existents. 193 han sigut les places 

d'especialitats d'infermeria acreditades en l'esmentat curs; s'ha produït un increment en 64 

places, amb una plaça addicional oferida respecte de la correlació de l'oferta de l'any anterior. 

    

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80% i el 100%.  

 

 

Programa 413.10 “Salut pública”  

 

Execució: 97,64% 

 

PROGRAMA 41310 SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Contribuir al desplegament del Pla de Salut. 0,00% 

OBJECTIU 1.2 
Donar suport al desenvolupament de Salut en totes les 
polítiques 143,13% 

OBJECTIU 1.3 Conéixer l'estat de salut de la població (enquestes de salut). 100,00% 

OBJECTIU 2.1 Promoure la salut en els diferents entorns i etapes de la vida. 59,38% 

OBJECTIU 3.1 
Previndre les malalties en els diferents entorns i etapes de la 
vida. 

94,11% 

OBJECTIU 3.2 
Planificar, desenvolupar i gestionar els programes de garbellat 
poblacional 

66,33% 

OBJECTIU 4.1 
Protegir la salut dels consumidors per mitjà de l'adequada 
planificació de la seguretat i els controls alimentaris. 

100,00% 

OBJECTIU 4.2 
Millorar el compliment de la normativa d'higiene alimentària en 
els establiments alimentaris. 

95,69% 
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PROGRAMA 41310 SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.3 
Garantir que els aliments continguen la informació exigible de 
seguretat alimentària. 

49,61% 

OBJECTIU 4.4 
Reduir l'exposició dels consumidors als riscos biològics i químics 
presents en els aliments. 

97,02% 

OBJECTIU 4.5 Dur a terme l'avaluació del risc alimentari. 50,00% 

OBJECTIU 4.6 Gestionar les alertes i les denúncies alimentàries. 100,00% 

OBJECTIU 4.7 
Promoure una alimentació saludable i sostenible en l'àmbit 
públic educatiu, sanitari i sociosanitari. 

20,84% 

OBJECTIU 5.1 Vigilar i controlar els riscos ambientals per a la salut. 82,51% 

OBJECTIU 6.1 
Promoure i protegir la salut en els centres de treball i vigilar els 
danys a la salut d'origen laboral. 

112,70% 

OBJECTIU 6.2 Vigilar i controlar els productes químics amb risc per a la salut. 127,69% 

OBJECTIU 7.1 Vigilar i controlar les malalties transmissibles. 53,41% 

OBJECTIU 7.2 Vigilar les malalties cròniques. 194,40% 

OBJECTIU 7.3 
Gestionar les alertes epidemiològiques i ambientals en salut 
pública. 

100,00% 

OBJECTIU 7.4 Vigilar altres problemes de salut d'interés per a la salut pública. 85,27% 

OBJECTIU 8.1 Gestionar el Sistema d'Informació en Salut Pública. 122,36% 

OBJECTIU 8.2 Gestionar l'Observatori Valencià de Salut. 425,97% 

OBJECTIU 8.3 
Analitzar i difondre la informació epidemiològica i de salut 
pública. 

100,00% 

OBJECTIU 9.1 
Garantir una adequada capacitat analítica en els laboratoris de 
salut pública. 

101,72% 

OBJECTIU 10.1 
Atendre les necessitats de formació dels professionals en salut 
pública. 

101,83% 

OBJECTIU 10.2 Contribuir a la investigació i innovació en salut pública. 50,00% 

OBJECTIU 11.1 
Promoure la qualitat en el desenvolupament de funcions i 
activitats de salut pública. 

0,00% 

OBJECTIU 11.2 Cuidar de l'equipament i instal·lacions de salut pública. 100,00% 
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Programa 411.60 Planificació i Atenció al Pacient 

 

Execució: 87,53% 

 

 

PROGRAMA 41160 PLANIFICACIÓ I ATENCIÓ Al PACIENT   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Mantindre i millorar la gestió dels diferents registres d'anàlisis de 
queixes, suggeriments i agraïments de pacients. 100,00% 

OBJECTIU 1.2 

 
Analitzar la qualitat de les respostes oferides als pacients després 
de la presentació de queixes. 
 

100,00% 

OBJECTIU 2.1 Coordinar l'activitat dels SAIP dels departaments de salut. 100,00% 

OBJECTIU 3.1 
Facilitar l'activitat de les associacions per a la realització de 
programes d'ajuda mútua i autoajuda de pacients amb cronicitat 
i l'activitat del voluntariat en les institucions sanitàries. 

100,00% 

OBJECTIU 3.2 
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 4.1 
Gestionar i fomentar el Registre de Voluntats Anticipades en la 
Comunitat Valenciana. 

100,00% 

OBJECTIU 5.1 
Gestionar el dret a la lliure elecció de professional i centre sanitari 
i a la 2a opinió mèdica proporcionant la informació adequada. 

100,00% 

OBJECTIU 6.2 
Facilitar l'elaboració de la Carta de serveis en centres, serveis i 
establiments sanitaris com a instrument de millora de la qualitat. 0,00% 

OBJECTIU 6.3 
Facilitar el desenvolupament i implantació de projectes específics 
impulsats des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 

100,00% 

OBJECTIU 6.4 
Normalitzar les funcions en matèria de qualitat assistencial i 
seguretat de pacients en els Departaments de Salut. 

100,00% 

OBJECTIU 6.6 

Potenciar la notificació d'incidents i esdeveniments adversos, 
garantint anonimat i 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 6.8 
Potenciar el sistema que facilite l'intercanvi d'experiències i la 
transferència de coneixement en matèria de Qualitat Assistencial 
i Seguretat del pacient. 

0,00% 

OBJECTIU 7.1 
Realitzar anualment l'Enquesta d'Opinió del Pacient a 
pacients/familiars atesos en el Sistema Valencià de Salut. 

100,00% 

OBJECTIU 7.3 
Difondre entre professionals i població general resultats de 
l'Enquesta d'Opinió. 

100,00% 

OBJECTIU 9.1 
Potenciar que els comités de Bioètica Assistencial siguen referent 
en matèria d'assessorament davant situacions de conflicte ètic 
durant la labor assistencial 

96,55% 

OBJECTIU 10.1 
Facilitar la formació dels professionals en matèria de qualitat 
assistencial, seguretat del pacient i bioètica. 

100,00% 

OBJECTIU 11.1 

Consolidar la implementació 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. 

0,00% 
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PROGRAMA 41160 PLANIFICACIÓ I ATENCIÓ Al PACIENT   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 12.1 
Realitzar enquestes per a conéixer el nivell de satisfacció en 
personal sanitari i no sanitari. 

0,00% 

OBJECTIU 13.1 
Comprendre els processos de gestió clínica per al 
desenvolupament de propostes de millora que ajuden a la presa 
de decisions eficient. 

100,00% 

OBJECTIU 13.2 
Analitzar, avaluar i optimitzar la capacitat del nostre sistema 
sanitari 

100,00% 

OBJECTIU 13.3 
Analitzar, avaluar i desenvolupar propostes per a millorar la gestió 
i control de les llistes d'espera 

100,00% 

OBJECTIU 13.4 
Analitzar, avaluar i desenvolupar propostes per a reduir les llistes 
d'espera 

100,00% 

OBJECTIU 13.5 
Analitzar, avaluar i desenvolupar propostes per a millorar 
comunicació amb els pacients en llista d'espera 

100,00% 

OBJECTIU 14.1 
Realitzar propostes sobre la funcionalitat de l'eina informàtica que 
permet la gestió del Sistema d'Informació Poblacional de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

133,33% 

OBJECTIU 14.2 

Realització de processos de Gestió Continuada necessaris per al 
manteniment de la Base de dades poblacional SIP amb la finalitat 
de mantindre la identificació única de persones, les seues dades 
de localització, assignació de recursos en el Mapa Sanitari de la 
Comunitat Valenciana (MSCV) i el nivell de cobertura definit a 
cada moment en el SNS. Inclou els processos de verificació 
d'identitat i empadronament de la població protegida pròpia i de 
la població assistida però no resident en la CV a l'efecte de 
compensació (FOGA). 

133,33% 

OBJECTIU 14.3 

Garantir a la població el dret a cobertura sanitària pública 
universal i l'accés acreditat al Sistema Sanitari Públic mitjançant 
la garantia de qualitat, actualització i integració corporativa de les 
dades dels ciutadans inclosos en SIP. 

100,00% 

OBJECTIU 14.4 

Ordenació i manteniment en SIP del Mapa Sanitari de la 
Comunitat Valenciana, garantint la delimitació continuada de 
departaments i zones bàsiques, l'assignació inicial de recursos 
sanitaris integrats en el MSCV i fent efectiu el dret de lliure elecció 
en atenció primària i en assistència especialitzada. 

100,00% 

 

Aquest programa és gestionat per la Direcció General de Planificació Eficiència 

Tecnològica i Atenció al Pacient, d'acord amb el que s'estableix en l'article 15 del Decret 

185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, comprenent els serveis següents: 

 

- Servei d'Atenció i Comunicació amb el Pacient. 

 

Els indicadors relacionats amb l'activitat d'aquest servei són els corresponents als 

objectius 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 i 5.1. Cal assenyalar que s'han complit tots els objectius 

marcats, sense desviacions. 

 

- Servei d'Avaluació de la Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient  

 

Els indicadors relacionats amb l'activitat d'aquest servei són els corresponents als 

objectius 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 7.1, 7.3, 9.1, 10.1. S'han complit tots els objectius sense 
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desviacions, excepte en el cas dels objectius 6.2, 6.8 i 9.1. En el cas de l'Objectiu 9.1, la 

desviació només s'ha produït en l'indicador que mesura el percentatge de Comités de Bioètica 

Assistencials (CBA) que remeten memòria anual sobre el total de CBA”, desviació que ha sigut 

molt xicoteta, ja que s'ha aconseguit un valor del 93,10%, en haver remés memòria un total 

de 27 dels 29 CBA. 

 

Objectiu 11.1. Consolidar la implementació del Decret 64/2016, de 27 de maig, del Consell, 

pel qual es regulen les bases per a la designació de les UR del sistema sanitari públic de la CV. 

 

Indicador 1. Àrees específiques d'atenció susceptibles de ser designades Unitats de referència 

 

Des de la DG d'Assistència Sanitària, que és la competent per a iniciar el procés de 

Designació, proposant unitats, no ha realitzat cap proposta al llarg del 2020 i, per tant, s'ha 

paralitzat el procés de designació d'Unitats de Referència. 

 

Objectiu 12.1. Realitzar enquestes d'opinió per a conéixer el nivell de satisfacció i detecció de 

la síndrome de desgast professional (síndrome de Burnout) en personal de la Conselleria. 

 

No s'ha aprovat cap concurs públic per a la realització de les enquestes. 

 

- Servei d'Assegurament Sanitari  

 

Els indicadors relacionats amb l'activitat d'aquest servei són els corresponents als objectius 

14.1, 14.2, 14.3 i 14.4, i per a tots ells s'ha complit amb les previsions que s'havien 

realitzat o bé s'han superat (és el cas dels dos primers objectius). 

 

- Servei de Garantia d'Accessibilitat i Gestió dels Temps d'Espera. 

 

És evident que la crisi sanitària del coronavirus ha provocat, durant l'any 2020, un 

trastorn sense precedents en el nostre sistema de salut. Les mesures organitzatives adoptades 

relacionades amb l'activitat quirúrgica, que afecten la llista d'espera, es resumeixen 

bàsicament en la suspensió de les consultes presencials, interrupció de l'activitat 

quirúrgica programada (incloent-hi la cirurgia sense ingrés i la realitzada per autoconcert), 

excepte per a aquelles condicions urgents no ajornables ni derivables. 

 

D'altra banda, es van paralitzar els enviaments de pacients de pla de xoc des dels 

departaments. No obstant això, des dels Serveis Centrals de la Conselleria, sí que es van 

derivar pacients si es considerava necessari. 

 

Els indicadors relacionats amb l'activitat d'aquest servei són els corresponents als 

objectius 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 i 13.5. 
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A més dels indicadors dels objectius del programa 411.60, en altres programes 

(programes 412.12 i 412.24) s'estableixen objectius que estan relacionats amb els del Servei 

de Garantia d'Accessibilitat i Gestió de Temps d'Espera.  

 

Així, en el Programa 412.22, estan els objectius 5.1 Establir programes en els 

departaments de salut per a la gestió i reducció de llistes d'espera, i 5.3. Incrementar 

l'assignació pressupostària del programa d'autoconcert.S’hi es van complir les previsions 

marcades.  

 

D'altra banda, el programa 412.24, té l'objectiu 3.1. Reduir la llista d'espera en cirurgia 

programada, que és un objectiu totalment relacionat amb les funcions del Servei de Garantia 

d'Accessibilitat i Gestió dels Temps d'Espera, perquè l'indicador que el mesura fa referència a 

“Pacients que es deriven a centres privats per a intervenció quirúrgica per llista d'espera”. 

Encara que es van paralitzar els enviaments de pacients de pla de xoc des dels departaments, 

des dels Serveis Centrals de la Conselleria, sí que es van derivar pacients, si es considerava 

necessari, i l'execució d'aquest indicador supera les previsions en aconseguir un 126%. 

 

 

 

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

 

 

 

Programa 411.30 “Administració de Recursos Humans” 

 

Execució: 78,52% 

 

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 2020. 20,00% 

OBJECTIU 1.2 
Implementar els continguts del Pla d'Igualtat per a l'exercici 
2020. 

90,00% 

OBJECTIU 1.3 Estudi de la Plantilla del Servei Valencià de Salut 51,75% 

OBJECTIU 1.4 
Garantir l'aplicació del protocol de mobilitat de les 
treballadores per violència de gènere. 

100,00% 

OBJECTIU 1.5 Millorar la presència de dones en alts càrrecs. 100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Execució de les convocatòries recollides en les OOP 2.017 i 
2.018, d'acord amb els compromisos del Pla per l'Estabilitat en 
l'ús de la Conselleria. 

106,99% 
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OBJECTIU 2.2 
Elaborar i aprovar les OOP de 2020 segons la taxa de reposició 
corresponent. 100,00% 

OBJECTIU 2.3 
Consolidar els processos de convocatòria pública de tots els 
nivells directius en situació de nomenament provisional. 

2,00% 

OBJECTIU 3.1 
Incorporar als sindicats en els processos de presa de decisions 
estratègiques en matèria de RH, més enllà dels preceptius 
acords que requerisquen negociació col·lectiva. 

100,00% 

OBJECTIU 3.2 
Implantar el procediment d'avaluació per a la carrera 
professional. 

50,00% 

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. 

100,00% 

OBJECTIU 4.3 
Fer costat als departaments de salut en matèria de gestió de 
recursos humans i assessorament jurídic. 

100,00% 

 

 

Objectiu 1.1 Implementar els continguts del Pla d'Ordenació dels Recursos Humans (PORH), 

d'acord amb les obligacions plantejades per a l'exercici 2020. 

 

Els objectius marcats pel PORH s'han vist afectats sensiblement per les enormes 

repercussions que ha tingut la pandèmia en la gestió dels recursos humans, impedint que 

s'aconseguiren els valors previstos en els seus cinc indicadors, excepte el relatiu a l'elaboració 

de propostes per al Pla de Formació Anual 2020.  

 

Entre les actuacions dutes a terme en 2020 cal assenyalar que es va publicar l'Ordre 

1/2020, de 14 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual 

s'acorda la creació de la comissió de seguiment del pla d'ordenació de recursos humans del 

personal de gestió directa de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat (PORH). 

 

Indicador 1. Reunions de treball de l'equip tècnic encarregat de l'elaboració de les ràtios de 

referència per a les categories majoritàries; i Indicador 2. Reunions per a l'establiment de 

criteris i per a l'elaboració de les ràtios de referència per a les categories majoritàries 

 

L'elaboració de ràtios de referència, previstos en el PORH per a la seua elaboració 

2020, sí que ha sigut abordada en la seua fase preparatòria, si bé per la interrupció de 

l'activitat assistencial i de gestió produïda per la pandèmia, no s'ha arribat a formalitzar en el 

si de l'equip tècnic interdepartamental corresponent, que requereix tant la participació de la 

D.G. de Recursos Humans, com de la S.G. d'Assistència Sanitària. 

 

Indicador 3. Elaboració dels descriptors de llocs de treball tipus per agrupació de categories, 

de les categories professionals majoritàries. 
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El 9 de gener de 2020 es va constituir el grup de treball per a l'elaboració i validació 

dels Descriptors de llocs de treball tipus amb participació de les organitzacions sindicals. Es va 

acordar en la reunió abordar la recollida d'informació i posterior estudi de la categoria de 

fisioterapeutes, així com la composició dels participants en el procés, per al que es va iniciar 

l'estudi de requeriments per al desenvolupament d'una aplicació informàtica. L'activitat 

d'aquest grup de treball es va haver d'interrompre davant la necessitat assistencial provocada 

per l'emergència sanitària de la COVID-19. 

 

Indicador 4. Elaboració de propostes per al Pla de Formació Anual 2020. 

  

S'ha executat el que es preveu i s'ha avançat fins i tot més, ja que a causa de les 

restriccions imposades per la pandèmia per a la gestió presencial dels cursos programats, s'ha 

dut a terme una transformació dels materials curriculars per al seu ús mitjançant la plataforma 

de formació en línia  de l’EVES, la qual cosa ha permés duplicar àmpliament el nombre 

d'assistents, en no estar condicionada l'oferta pels aforaments de les aules (de 23.114 places 

en 2.019, hem passat a 64.195 en 2020). 

 

Indicador 5. Presentació del Programa de Coneixement Expert. 

 

No s'ha pogut dur a terme, entre altres motius, per la paralització de l'activitat 

ordinària provocada per la demanda de provisió i selecció de recursos humans per a reforçar 

l'activitat assistencial. 

 

 

Objectiu 1.3. Estudi de la Plantilla del Servei Valencià de Salut  

 

Indicador 1. “Incrementar la plantilla de conformitat amb les necessitats assistencials” 

 

Aquest objectiu resulta de gran rellevància per a garantir la dotació suficient de 

recursos humans en el sistema a fi d'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 31/12/2020 i aquells actius el 31/12/2019 reflecteix un increment de 34 llocs en l'exercici 

2020. És de destacar que, en aquest cas, el compliment parcial 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, i en aquest any de referència s'ha vist limitat 

de forma molt important per la irrupció de la pandèmia de coronavirus, d'ací el reduït 

percentatge d'aquest increment.  

 

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 nivell de creació, com de reconversió i amortització de llocs de treball, tramitats en el 
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servei ha ascendit a un total de 279, els quals han sigut tramitats íntegrament, sense perjudici 

que la seua resolució haja sigut lleugerament inferior a causa del fet, ja exposat, que la 

resolució d'aquests expedients depén de la seua aprovació per la Conselleria competent en 

matèria d'hisenda, ja que no han sigut autoritzats íntegrament els expedients iniciats pels 

diferents departaments de salut, que mancaven de finançament.  

 

 

Objectiu 2.1. Execució de les convocatòries recollides en les OOP 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, al desembre de 2019 es 

va iniciar 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. 

 

Les declaracions de pandèmia mundial i de l'Estat d'Alarma al març de 2020 van 

suposar la paralització de tots els terminis administratius, incloent, lògicament, els 

corresponents a les convocatòries dels processos de selecció i provisió derivats de les OOP, 

així com els referits a qualsevol sistema general de provisió de places. 

 

Indicador 1: Nombre de convocatòries publicades i recollides en les OOP 2017 i 2018 

 

Durant el primer semestre de 2020 no es va publicar cap convocatòria. Ara bé, a partir 

del mes de setembre de 2020, es va iniciar la publicació de les convocatòries, per a això i 

prèviament va ser publicada l'Ordre 2/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven els barems de mèrits d'aplicació a la fase de 

concurs dels processos selectius, a la provisió a través dels concursos de trasllats i als 

processos de mobilitat interna, de places de personal estatutari al servei d'institucions 

sanitàries del Sistema Valencià de Salut (DOGV núm. 8832, d'11 de juny de 2020), i va ser 

desenvolupada íntegrament l'aplicació informàtica corresponent a la fase d'inscripció, amb la 

finalitat de permetre fer-la de manera telemàtica en els processos selectius, incloent-hi 

pagament de taxes, registre i pujada de documentació justificativa, per a evitar la presència 

dels participants en els registres presencials. 

 

 En resum, durant l'any 2020 s'han publicat en el DOGV 46 convocatòries d'un total de 

136, la qual cosa suposa un grau d'execució del 33,8%, superior a meta establida en els 

Indicadors que era del 20%.  
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Indicador 2. Procés d'execució d'una part de les convocatòries, derivades de les OOP 2017 i 

2018. 

 

L'any 2020 es van publicar els llistats provisionals de 18 de les convocatòries corresponents a 

les OOP 2017 i 2018. Atés que el percentatge previst de compliment era del 50% (equivalent 

a 68 convocatòries), les convocatòries que s'han publicat suposen un percentatge del 26,47%, 

bastant inferior per tant al previst.  

 

Indicador 3. Processos d'execució dels concursos de trasllats previs a les OOP. 

 

 L'any 2020 han finalitzat els concursos corresponents a 4 cossos /escales (metges de Salut 

Pública, infermers de Salut Pública, veterinaris de Salut Pública i farmacèutics de salut pública) 

que ja estaven convocats en el 2019. Quant a la resta, no se n'ha convocat cap. Per tant, el 

grau d'execució és del 13%. 

 

 

 

 

Indicador 4. Desenvolupament de la plataforma informàtica per a suport digital per al procés 

de les OOP. 

 

Es troba totalment desenvolupada en la part relativa a les inscripcions. Quant a la part 

relacionada amb l'explotació de dades d'inscripció per a executar la fase d'oposició (generació 

de llistats, etc.), està executada en un 70%. La fase de concurs dels processos selectius només 

s'ha executat en un 10%, ja que s'ha donat prioritat a la fase inicial d'inscripció i explotació 

per a la fase d'oposició.  

 

Indicador 5. Plataforma informàtica per a suport digital per al procés de les borses 

 

La previsió era desenvolupar aquesta plataforma i s'ha fet en 2020. 

 

 

Objectiu 2.2. Elaborar i aprovar les OOP de 2020 segons la taxa de reposició corresponent.  

 

Indicador 1. Aprovació en taula sectorial i publicació OOP 2020. 

 

En el DOGV 8971 de 9 de desembre de 2020 es va publicar el Decret 198/2020, de 4 

de desembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2020 per a personal 

gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, després de la negociació en 

Taula Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2020. En conseqüència, el grau de compliment 

d'aquest objectiu és del 100%. 
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Objectiu 2.3. Consolidar els processos de convocatòria pública de tots els nivells directius, en 

situació de nomenament provisional.  

 

Tal com s'ha indicat anteriorment, la declaració de pandèmia mundial a conseqüència 

de la COVID-19 ha suposat al llarg de 2020, a més d'una declaració de l'Estat d'Alarma al març 

de 2020 amb la paralització de tots els terminis administratius, una situació assistencial 

delicada amb un desbordament de la situació en les Institucions Sanitàries. Amb la finalitat 

d'evitar qualsevol increment en l'òbvia situació d'estrés en els nostres Departaments de Salut, 

durant aquest exercici s'ha evitat la convocatòria de qualsevol procediment que, d'una banda, 

implicara la reunió de persones amb el consegüent perill de contagi; i, d’una altra, poguera 

sumir als nostres professionals i càrrecs directius en situacions de major incertesa.  

 

En conseqüència, al llarg de 2020, dels 100 nomenaments provisionals de càrrecs 

directius existents, se n'han convocat només 2, el que suposa el 2% de grau de compliment. 

 

 

Objectiu 3.2. Implantar el procediment d'avaluació per a la carrera professional 

 

Dins d'aquest objectiu cal destacar la incessant activitat que hi ha hagut durant la 

gestió de la pandèmia, pel que fa a reunions tant informatives com de participació estratègica 

amb els representants dels treballadors. 

 

Indicador 1. “Seguiment de la Comissió central de carrera i desenvolupament professional”; i 

Indicador 2. Seguiment de les comissions d'avaluació de departament i centre de seguiment 

de carrera i desenvolupament professional. 

 

Si bé l'indicador 1 s'ha complit al 100%, quant a l'indicador 2, cal dir que els centres i 

departaments han constituït i fet funcionar les seues respectives comissions d'avaluació de 

carrera i desenvolupament professional, a causa de raons purament pràctiques, ja que eren 

necessàries per al reconeixement de tal dret als treballadors, però no ha passat el mateix a 

nivell central, en el qual les comissions tenen un altre paper menys immediat i no van ser 

normativament configurades fins a setembre. El sobrevingut impacte en treball ocasionat per 

la crisi sanitària ha impedit, doncs, si més no la constitució de les de carrera i desenvolupament 

professional per a personal estatutari, encara que sí que ha arribat a la de Salut pública, per 

a la qual sí que s'ha fet un esforç atés que la seua constitució era necessària per a fer possible 

el procediment de reconeixement dels drets individuals reportats. Lamentablement, com 

l'avaluació de l'indicador està formulada en termes dicotòmics, el resultat no es pot mesurar 

percentualment (que seria un 33%), i llança un 0 com a percentatge d'execució. 
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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 que ho ha 

permés la connexió amb el Ministeri competent en matèria de sanitat, referent a la transmissió 

de les dades. 

 

 

Objectiu 4.2. Reduir el nombre de litigis oberts en matèria laboral pendents de solució. 

 

La resolució de reclamacions i recursos, que és l'indicador que mesura el grau de 

compliment d'aquest objectiu, continua sent una de les parcel·les més importants de l'activitat 

del servei de règim jurídic de personal, la variabilitat del qual està en funció tant de l'activitat 

legislativa i reglamentària que concerneix al personal estatutari, funcionari i laboral de gestió 

sanitària com de la doctrina jurisprudencial, servint per a homogeneïtzar la interpretació i 

aplicació de les normes en el conjunt dels departaments de Salut de la Conselleria. 

 

 Escau ressenyar la continuïtat, encara que en menor quantia respecte de l'any 2019, 

en les incidències i recursos suscitats pel personal laboral a extingir de diverses categories, 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 pròpia 

Conselleria l'1 d'abril de 2018. 

 

 Igualment es dona 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.  

 

S'ha continuat amb la tramitació de 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 ve encadenant al llarg de diversos anys una successió de nomenaments 

temporals de diversa naturalesa i durada.  

 

 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'assolir l'edat 

reglamentària de jubilació (algun dels quals acaben en seu judicial), els quals requereixen 

d'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.  



 

341 

 

 

 S'observa, alhora, un increment progressiu en el nombre de reclamacions en demanda 

d'indemnització de danys i perjudicis produïts en l'àmbit de la prestació de serveis en el lloc 

de treball, i que no tenen cabuda per a la seua substanciació, a través de l'Institut de la 

responsabilitat patrimonial. 

 

Resolució de recursos i reclamacions: Total 333 

 

a) En matèria de règim jurídic de personal: 331 

b) En matèria de compatibilitats, convenis i comissió mixta: 0 

c) En matèria de situacions administratives: 2 

       

 (En relació amb el nombre total d'expedients ha d'indicar-se que en el còmput total 

d'aquest Objectiu/Indicador, a diferència d'altres anys, no s'ha comptabilitzat els expedients 

incoats a sol·licitud d'interessat sense naturalesa impugnatòria). 

 

 

Objectiu 4.3. Fer costat als departaments de salut en matèria de gestió de recursos humans i 

assessorament jurídic. 

 

És de 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 propi personal de gestió sanitària adscrit a 

aquesta Conselleria. 

 

 Entre els informes d'especial complexitat destaquen els emesos en les matèries 

següents: 

 

Els efectes en matèria de personal que se susciten a conseqüència de la reversió del 

Departament de Salut de la Ribera, i els consegüents conflictes que genera la subrogació del 

personal laboral a conseqüència de la successió d'empreses que la pròpia reversió va portar 

aparellada en el seu moment. 

 

La jubilació i la prolongació de la permanència en el servei actiu del personal estatutari 

i funcionari de gestió sanitària.  

 

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 litigiosidad es 

presenta de forma 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, entre la qual s'inclou l'estudi detallat de la casuística generada amb la consegüent 
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elaboració dels pertinents informes jurídics, així com la pertinent aplicació i execució en aquest 

àmbit, de la normativa en matèria de transparència. 

 

 Alhora, en l'exercici 2020 van començar els treballs i estudis preparatoris del procés 

de reversió del Departament de Salut de Torrevella, una vegada finalitze el contracte de 

concessió en data 15-10-2021, especialment quant a la subrogació del personal laboral 

contractat per la pròpia concessió, i sense perjudici de la fórmula jurídica que en el seu moment 

s'adopte per l'Administració per a la continuïtat en la prestació del servei. 

 

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 provenen 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.  

 

Elaboració d'informes jurídics: Total 859  

a) En matèria de règim jurídic de personal: 133 

b) En matèria de compatibilitats, comissió mixta, informacions prèvies i altres: 101 

c) Tramitació d'expedients judicials en matèria de règim jurídic de personal i compatibilitats: 

65 

d) Tramitació d'assumptes diversos, aliens i Post-95: 527 

       

 

 El total acumulat, per tant, d'expedients de reclamacions i recursos i informes 

gestionats pel Servei de Règim Jurídic de Personal l'any 2020 és de 1.159.     

 

A la vista de l'anterior, s'ha de posar en relleu que el descens en el nombre total de 

recursos i reclamacions incoats en matèria de règim jurídic de personal obeeix, d'una banda, 

al nou còmput en els termes abans especificats, i d’una altra, a la situació derivada de l'estat 

d'alarma, que ha repercutit en una minoració significativa en la presentació d'escrits 

d'impugnació per part del personal concernit.  
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Programa 412.23 “Prestacions farmacèutiques” 

 

Execució: 78,10% 

 

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. 

81,83% 

OBJECTIU 1.2 
Garantir l'equitat farmacoterapèutica perquè totes les 
persones puguen accedir al tractament òptim per a un mateix 

problema clínic. 
48,79% 

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. 

0,00% 

OBJECTIU 1.4 
Empoderar el/la pacient i als seus cuidadors/as 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. 

75,00% 

OBJECTIU 1.6 
Posar la informació sobre medicaments al servei de la millora 
de la salut, garantint la transparència i independència 
d'aquesta. 

95,60% 

OBJECTIU 1.7 
Seguiment pressupostari i administratiu de la prestació 
farmacèutica en els diferents àmbits assistencials 

66,67% 

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, 
realitzada en la Comunitat Valenciana. 

71,33% 

OBJECTIU 2.2 
Potenciar la investigació amb medicaments i productes 
sanitaris en la Comunitat Valenciana. 

 

OBJECTIU 2.3 
Adaptar el Programa d'estudis clínics de medicaments i 
productes sanitaris en la Comunitat Valenciana a la nova 
normativa estatal. 

 

OBJECTIU 2.4 

Desenvolupar els sistemes d'informació entorn als 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. 

 

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% 
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PROGRAMA 41223 PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.2 

Realitzar 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 i sense adaptació individualitzada de productes 
sanitaris. 

100,00% 

OBJECTIU 5.1 
Garantir l'ús racional dels productes sanitaris, excloent els 
productes inclosos en assistència ortoprotètica. 

 

OBJECTIU 5.2 
Gestionar i coordinar el marc d'activitats, així com el control 
efectiu sobre ordenació de productes sanitaris. 

50,00% 

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 
Realitzar 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. 

66,67% 

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 
involucrades. 

100,00% 

OBJECTIU 8.1 
Realitzar 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. 

 

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. 

 

OBJECTIU 13.1 
Impulsar les iniciatives necessàries per a la consecució dels 
objectius assignats en el Pla de Salut de la Comunitat 
Valenciana. 

 

 

 

Cal ressaltar la incidència que en el compliment d'objectius ha tingut la pandèmia 

COVID durant l'any 2020.  
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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 2020, s'han complit les 

previsions en tres d'ells. Només s'ha aconseguit el 50% d'execució en “les publicacions de 

pautes per al tractament de les patologies més rellevants”, a conseqüència de l'adaptació i 

priorització dels sistemes d'informació de la Conselleria, i en “les iniciatives i intervencions 

corporatives emmarcades dins del model d'integració de la farmàcia comunitària en 

l'assistència”, a conseqüència de la incidència de la pandèmia, i en les actuacions realitzades 

relacionades amb els “plans estratègics sobre l'ús racional de productes farmacèutics”. 

 

Objectiu 1.2 Garantir l'equitat farmacoterapèutica perquè totes les persones puguen accedir 

al tractament òptim per a un mateix problema clínic. 

 

Indicador 1. Informes del sistema de gestió farmacèutica remesos als departaments de Salut 

En relació amb aquest indicador, s'ha passat de realitzar informes de gestió de mensual 

a informes de caràcter trimestral.  

 

Indicador 2. Augmentar el nombre de dosis de PDD subministrades en els centres públics de 

la Generalitat Valenciana. 

  

Es desconeix el nivell d'actuacions a nivell assistencial per a justificar el nombre de dosis 

aconseguit.  

 

Indicador 3. Nombre de departaments de Salut amb finançament de LARC  

 

S'ha aconseguit aconseguir els 24 departaments que estaven previstos, per la qual cosa la 

seua execució és del 100%.  

 

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.  

 

Indicador 1. Informes de seguiment de l'efecte del copagament farmacèutic i ortoprotètic sobre 

l'adherència als tractaments 

 

El seu valor d'execució és zero perquè aquests informes han deixat d'elaborar-se en 2020 pel 

fet que, després de la nova replanificació de receptes, l'abandó de tractaments no podia 

mesurar-se. 
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Objectiu 1.4 Empoderar el pacient i els seus cuidadors en l'ús racional del medicament i dels 

productes sanitaris. 

 

Indicador 1. Implantació d'un sistema d'informació sobre medicaments per a la ciutadania 

 

Ha registrat un nivell d'execució del 100% en relació amb l'objectiu marcat. 

 

Objectiu 1.5 Augmentar la qualitat del procés farmacoterapèutic per a millorar la seguretat 

dels pacients. 

 

Aquest objectiu s'avalua a través de quatre indicadors. S'ha complit amb el 100% de 

l'execució, en dos d'ells: la publicació i implantació del Programa d'Optimització d'ús 

d'antimicrobians en els centres sanitaris de la Comunitat, i en el percentatge (entorn del 90%) 

de 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. 

 

Només s'ha aconseguit el 50% d'execució en l'indicador que mesura les iniciatives i 

intervencions corporatives empreses per a reduir els problemes relacionats amb la medicació 

en pacients amb cronicitat d'alta complexitat i pacients dependents, i en l'indicador que recull 

les actuacions relacionades amb la implantació en el sistema d'informació de prescripció 

electrònica de les recomanacions de no fer-ne, a conseqüència de la incidència de la pandèmia. 

 

Objectiu 1.6 Posar la informació al servei de la millora de la salut, garantint la transparència. 

 

Compliment d'execució del 100% en els quatre dels cinc objectius marcats. Només en 

l'indicador relatiu al percentatge de les patologies d'alt impacte farmacèutic amb recollida de 

resultats en salut integrada en el procés de sol·licitud, prescripció i dispensació, l'execució és 

inferior al que es preveu, que era un 90%, però malgrat la incidència de la pandèmia s'ha 

aconseguit un 78%, excel·lent grau, si es té en compte la necessitat participativa dels equips 

assistencials 

 

Objectiu 1.7 Seguiment pressupostari i administratiu de la prestació farmacèutica en els 

diferents àmbits assistencials. 

 

En aquest objectiu, dels dos indicadors marcats per a l'any 2020, s'ha complit amb el 

100% de l'execució, en un d'ells, el nombre de controls de qualitat de la facturació de receptes 

oficials del SNS, per al qual s'havia previst 12 controls, mentre que s'ha aconseguit el 33,3% 

d'execució en 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 les necessitats de convocatòries i, una vegada més, a les 

circumstàncies de la pandèmia. 
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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 

realitzada a la Comunitat Valenciana. 

 

Aquest objectiu comprén els indicadors relacionats a continuació: Indicador 1. CAEPO. 

Tramitació sol·licituds d'estudis de postautorització, dins del termini i en la forma escaient, i 

adequat compliment del 100% de l'execució. 

 

Quant als indicadors del SERVEI D'ORDENACIÓ, CONTROL I VIGILÀNCIA DE 

PRODUCTES FARMACÈUTICS, la justificació dels que no s’han aconseguit o bé només 

parcialment: 

 

 

Objectiu 5.2 Gestionar i coordinar el marc d'activitats, així com el control efectiu sobre 

ordenació de productes sanitaris. 

 

Indicador 1. Elaboració conveni amb SEPRONA productes sanitaris il·legals 

 

Per la pandèmia COVID 19 es va decidir postposar les reunions amb la Guàrdia Civil 

(SEPRONA) per a la renovació del conveni al 2021/22. 

 

 

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 

 

Indicador 2. Reacreditació del Centre autonòmic de farmacovigilància conformement a 

l'auditoria de l'EU 

 

Per la pandèmia COVID 19, AEMPS va decidir efectuar la reacreditació dels centres de 

farmacovigilància de les CCAA en 2021/22 

 

Objectiu 8. Realitzar la gestió i coordinació del marc d'activitats, així com el control efectiu en 

matèria d'estupefaents i psicòtrops. 

 

Indicador 1. Implantació del gestor de vals electrònics amb indústria farmacèutica 

 

El desenvolupament s'ha efectuat i compta amb el vistiplau de l’AEMPS, pendent de 

reprendre pilotatge amb KERNFARMA a l'abril 2021. 
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Programa 313.20 “Drogodependències i altres addiccions” 

 

Execució: 76,54% 

 

PROGRAMA 31320 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES 

ADDICCIONS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Ampliar la xarxa valenciana de prevenció comunitària de 
conductes addictives. 

155,95% 

OBJECTIU 1.2 
Millorar la implicació de l'àmbit familiar en la prevenció de 
drogodependències des del seu propi espai de socialització i 
educació. 

198,40% 

OBJECTIU 1.3 
Donar resposta a problemàtiques emergents i demandes 
relacionades amb noves conductes de risc (tics i joc) i la seua 
incidència en la població adolescent i juvenil. 

57,71% 

OBJECTIU 1.4 

Promoure accions de sensibilització social en mitjans de 
comunicació social sobre el risc associat a determinades 
conductes addictives amb especial incidència en la població 
juvenil (alcohol, conducció de vehicles...). 

64,38% 

OBJECTIU 1.5 Incorporar estratègies d'acció preventiva en l'àmbit laboral. 0,00% 

OBJECTIU 2.1 
Treballar la detecció precoç i prevenció dels consums de major 
risc, especialment en menors i sobre consums d'alcohol i 
cànnabis. 

0,00% 

OBJECTIU 2.2 
Millorar l'atenció a menors amb consum, abús o trastorns derivats 

per drogues homogeneïtzant els canals i serveis prestats. 
28,57% 

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...) 

100,00% 

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. 

106,67% 

OBJECTIU 5.1 
Millorar la coordinació amb les administracions públiques 
implicades en la prevenció, tractament i/o reinserció del malalt 
drogodependent. 

0,00% 

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. 

83,33% 

OBJECTIU 7.1 

Actualitzar la normativa existent en matèria de 
drogodependències que millore i consensue els objectius, línies 
d'actuació i procediments que necessiten de la seua revisió i/o 
millora. 

100,00% 
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Programa 412.28 “Salut Mental i Atenció Sanitària de Mitjana i Llarga Estada” 

 

Execució: 74,51% 

 

PROGRAMA 41228 SALUT MENTAL I ATENCIÓ SANITÀRIA DE 

MITJANA I LLARGA ESTADA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 7.1 

Organització de la xarxa de salut mental com una xarxa única 
integral i integrada d'acord amb el model d'atenció comunitària i 
orientada a la recuperació i inclusió social de les persones amb 
problemes de salut mental de manera equitativa i potenciant les 
xarxes assistencials. 

100,00% 

OBJECTIU 7.2 
Adequar la xarxa d'acord amb el model comunitari, potenciant 
l'hospitalització parcial, l'atenció domiciliària i els programes 
assertiu comunitaris 

50,00% 

OBJECTIU 8.1 
Avaluar la xarxa de salut mental d'acord amb l'instrument 
d'avaluació de l'OMS de qualitat i drets 

100,00% 

OBJECTIU 9.1 

Elaborar, implementar i avaluar processos assistencials, protocols i 
programes tenint en compte la perspectiva de gènere, la variable 
edat i els grups vulnerables que garantisquen una atenció de 
qualitat i minimitzen la variabilitat clínica. 

66,67% 

OBJECTIU 
10.1 

Establir una coordinació efectiva entre salut mental i Atenció 
Primària. 

33,33% 

OBJECTIU 
11.1 

Establir una coordinació eficaç entre la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública i la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat 
i Polítiques Inclusives que garantisca una atenció a les persones 
amb Trastorn Mental Greu integral i integrada. 

100,00% 

OBJECTIU 
12.1 

Millorar la coordinació i establir actuacions conjuntes amb altres 
conselleries i altres administracions públiques implicades en els 

processos de salut mental. 
50,00% 

OBJECTIU 
12.2 

Elaborar un protocol de coordinació amb institucions penitenciàries, 
d'acord amb el protocol PAIEM (protocol d'atenció integral al Malalt 
Mental en institucions penitenciàries). 

0,00% 

OBJECTIU 
13.1 

Elaborar intervencions de promoció dirigides a població en general 
i col·lectius vulnerables en col·laboració amb altres agents implicats. 

100,00% 

OBJECTIU 
13.2 

Elaborar intervencions de prevenció dirigides a població general i 
col·lectius vulnerables en col·laboració amb altres agents implicats. 

100,00% 

OBJECTIU 
14.1 

Millorar els sistemes d'informació i la seua utilització per a la 
planificació, avaluació i atenció en salut mental. 

100,00% 

OBJECTIU 
15.1 

Eradicar l'estigma en la població general, professionals sanitaris i 
no sanitaris, i l'autoestigma  en col·laboració amb altres agents 
implicats. 

66,67% 

OBJECTIU 

16.1 
Crear mecanismes per a la participació de les/els usuaris i les 
famílies, incloent l'avaluació i planificació dels serveis. 

0,00% 

OBJECTIU 
17.1 

Potenciar línies estratègiques d'investigació. 100,00% 

OBJECTIU 

18.1 
Elaborar un pla d'acció de formació específica per a la formació 
continuada en matèria de salut mental. 

100,00% 

OBJECTIU 
20.1 

Desenvolupar en els serveis de salut mental una estratègia que 
tinga com a objectiu eliminar, o en defecte d'això disminuir al 
mínim, l'ús de la coerció en la pràctica assistencial. 

100,00% 

OBJECTIU 
21.1 

Dotar a atenció primària dels mitjans necessaris per a administrar 
intervencions psicològiques i psicosocials i evitar la medicalització 
en coordinació amb salut mental i recursos comunitaris de l'àrea 
sanitària. 

100,00% 
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Programa 412.25 “Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica” 

 

Execució: 73,33% 

 

PROGRAMA 41225 SERVEIS GENERALS DE LA SECRETARIA 

AUTONÒMICA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.3 
Definir estratègies en matèria d'avaluació dels recursos i 
seguiment dels acords de gestió. 100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Difondre en tota l'organització el Pla de Salut com a eina 
estratègica per al desenvolupament de les polítiques de salut. 100,00% 

OBJECTIU 2.2 
Adaptar el Pla de Salut en els diferents àmbits territorials: 
departamental i local. 20,00% 

 

 

 

Programa 411.40 “Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut” 

 

Execució: 71,71% 

 

 

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 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. 

50,90% 

OBJECTIU 1.3 Impulsar les activitats formatives d'igualtat i salut i gènere 100,00% 

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. 100,00% 

OBJECTIU 3.1 
Enfortir els vincles de col·laboració amb organismes acadèmics i 
científics (universitats, societats...) 100,00% 

OBJECTIU 4.1 Millora del sistema informàtic de l’EVES. 0,00% 

OBJECTIU 5.1 
Impulsar la formació per a la salut en col·lectius i associacions de 
pacients i familiars de pacients. 

72,75% 

OBJECTIU 6.1 
Elaborar el projecte de reparació de deficiències en l'edifici de 
l’EVES. 50,00% 
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Objectiu 1.1. Planificació i gestió de la formació continuada del personal de les institucions 

sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

La planificació realitzada per a l'any 2020 incloïa 600 activitats formatives presencials, 

conformant una oferta de 10.446 places. Després de la declaració de la pandèmia i l'estat 

d'alarma, es modifica la planificació prevista, eliminant les activitats presencials i reconvertint 

aquestes, en la mesura que siga possible, en activitats en línia, s'han realitzat 240 activitats 

sota aquesta modalitat. 

 

Amb aquesta reconversió de les activitats formatives a la modalitat en línia, s'adverteix 

un increment que quasi duplica la previsió del nombre de places oferides. En concret, el nombre 

de places reals de formació en línia  durant 2020 s'ha elevat a 19.000. Això es deu al fet que 

aquesta modalitat permet realitzar major nombre d'edicions de cadascuna de les activitats, i 

amb això donar resposta a l'increment de la demanda per part de les persones sol·licitants. 

Aquest increment obeeix al fet que la formació en línia resulta molt més atractiva, per la 

flexibilitat d'accés a aquesta, enfront de la formació presencial, permetent així mateix la 

conciliació familiar i laboral. 

 

Objectiu 3.1. Enfortir els vincles de col·laboració amb organismes acadèmics i científics 

(universitats, societats...) 

 

Durant 2020, l’EVES ha tramitat la renovació dels convenis relatius a les pràctiques de 

l'alumnat d'algunes de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

 

En concret, s'ha signat amb la Universitat d'Alacant el conveni de pràctiques docents 

de titulacions de Ciències de la Salut i el conveni per a la realització de pràctiques externes no 

sanitàries. Així mateix, s'ha signat amb la Universitat Jaume I  de Castelló, i amb la Universitat 

de València-Estudi General, sengles convenis per a la realització de pràctiques externes no 

sanitàries. 

També s'ha tramitat la signatura d'un conveni marc amb la Universitat de València-

Estudi General  i la companyia Glaxosmithkline, SA, per a la creació de la “Càtedra EVES-GSK 

d'avaluació d'intervencions sanitàries”. 

 

 

Objectiu 4.1 Millora del sistema informàtic de l’EVES 

 

No es va arribar a realitzar, com estava previst, la incorporació d'aplicatius informàtics 

que permeten una gestió eficient de les activitats formatives d'aquesta Conselleria. Aquesta 

necessitat queda manifesta a través de la dada del nombre de matrícules realitzades en la 

plataforma virtual de l’EVES, que ha passat de 23.500 matrícules l'any 2019, a 64.195 en 2020 

(segons informació aportada per la DGTiC), acostant-se a les 100.000 en els primers mesos 
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de 2021. Per això, s'està treballant en un plec de contractació, la publicació i la resolució del 

qual es preveu per a finals de l'any 2021. 

 

 

Objectiu 5.1 Impulsar la formació per a la salut en col·lectius i associacions de pacients i 

familiars de pacients. 

 

L'any 2020 s'ha dut a terme la posada en marxa en l’EVES del Programa de Salut per 

a la Ciutadania, en sintonia amb els programes que es realitzen en la resta de comunitats 

autònomes, impulsats des del Consell Interterritorial del Ministeri de Sanitat en el marc de les 

Escoles de Salut per a la Ciutadania.  

 

Aquest programa pretén aglutinar totes aquelles activitats que, d'una manera dispersa 

i des de diferents àmbits, es realitzaven entre col·lectius de pacients, associacions i familiars, 

amb la finalitat d'impulsar-les i dotar-les d'entitat pròpia. 

 

 

Objectiu 6.1 Elaborar el projecte de reparació de deficiències en l'edifici de l'EVES. 

 

Donada la situació generada per la pandèmia, s'ha posposat el projecte de reparació 

de les deficiències de l'edifici de l'EVES per a l'any 2021, en el qual s'executaran les obres que 

el pressupost permeta. 

 

Quant a la millora de l'equipament de les aules, s'ha substituït part del mobiliari 

deteriorat, així com els projectors audiovisuals, que estaven obsolets. 

 

 

 

Programa 412.10 “Centres de Salut Pública” 

 

Execució: 71,40% 

 

PROGRAMA 41210 CENTRES DE SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1. 
Promoure la qualitat en el desenvolupament de funcions i 
activitats de salut pública. 

0,00% 

OBJECTIU 1.2. 
Cuidar de l'equipament i instal·lacions dels centres de salut 
pública. 

100,00% 

OBJECTIU 2.1. Promoure la salut en la població. 37,50% 

OBJECTIU 3.1. 
Actuar davant els factors que produeixen danys en la salut 
de la població. 

15,00% 

OBJECTIU 3.2. Desenvolupar els programes de garbellat en la població. 64,00% 
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PROGRAMA 41210 CENTRES DE SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1. 
Desenvolupar i gestionar el Pla de Control Oficial de la 
Cadena Alimentària. 

96,03% 

OBJECTIU 5.1. Vigilar els factors ambientals de risc per a la salut. 53,31% 

OBJECTIU 6.1. Promoure la salut en els centres de treball. 89,00% 

OBJECTIU 6.2. Vigilar els danys per a la salut d'origen laboral. 74,98% 

OBJECTIU 6.3. 
Vigilar els productes químics amb risc per a la salut en la 
població. 

21,90% 

OBJECTIU 7.1. Vigilància epidemiològica de les malalties en la població. 100,04% 

OBJECTIU 7.2. 
Difondre la informació epidemiològica d'interés per a la salut 
pública. 

320,00% 

OBJECTIU 7.3. 
Difondre i promoure la utilització de l'Observatori Valencià 
de Salut. 

0,00% 

OBJECTIU 8.1. 
Analitzar riscos químics i microbiològics per a la salut en els 
laboratoris de salut pública. 

211,12% 

OBJECTIU 9.1. 
Atendre les necessitats de formació dels professionals en 
salut pública. 

52,25% 

OBJECTIU 9.2. Contribuir a la investigació i innovació en salut pública. 50,00% 

OBJECTIU 10.1. 
Contribuir a la implementació del Pla de Salut en l'àmbit 
territorial. 

0,00% 

OBJECTIU 10.2. 
Difondre les dades sobre l'estat de salut de la població que 
proporcionen les enquestes de salut. 

0,00% 

 

 

 

Programa 412.22 “Assistència Sanitària” 

 

Execució: 65,07%.  

 

PROGRAMA 41210 CENTRES DE SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1. 
Promoure la qualitat en el desenvolupament de funcions i 
activitats de salut pública. 

0,00% 

OBJECTIU 1.2. 
Cuidar de l'equipament i instal·lacions dels centres de salut 
pública. 

100,00% 

OBJECTIU 2.1. Promoure la salut en la població. 37,50% 

OBJECTIU 3.1. 
Actuar davant els factors que produeixen danys en la salut 
de la població. 

15,00% 

OBJECTIU 3.2. Desenvolupar els programes de garbellat en la població. 64,00% 

OBJECTIU 4.1. 
Desenvolupar i gestionar el Pla de Control Oficial de la 
Cadena Alimentària. 

96,03% 

OBJECTIU 5.1. Vigilar els factors ambientals de risc per a la salut. 53,31% 
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PROGRAMA 41210 CENTRES DE SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.1. Promoure la salut en els centres de treball. 89,00% 

OBJECTIU 6.2. Vigilar els danys per a la salut d'origen laboral. 74,98% 

OBJECTIU 6.3. 
Vigilar els productes químics amb risc per a la salut en la 
població. 

21,90% 

OBJECTIU 7.1. Vigilància epidemiològica de les malalties en la població. 100,04% 

OBJECTIU 7.2. 
Difondre la informació epidemiològica d'interés per a la salut 
pública. 

320,00% 

OBJECTIU 7.3. 
Difondre i promoure la utilització de l'Observatori Valencià 
de Salut. 

0,00% 

OBJECTIU 8.1. 
Analitzar riscos químics i microbiològics per a la salut en els 
laboratoris de salut pública. 

211,12% 

OBJECTIU 9.1. 
Atendre les necessitats de formació dels professionals en 
salut pública. 

52,25% 

OBJECTIU 9.2. Contribuir a la investigació i innovació en salut pública. 50,00% 

OBJECTIU 10.1. 
Contribuir a la implementació del Pla de Salut en l'àmbit 
territorial. 

0,00% 

OBJECTIU 10.2. 
Difondre les dades sobre l'estat de salut de la població que 
proporcionen les enquestes de salut. 0,00% 

 

 

 

Programa 411.20 “Administració Econòmic Financera” 

 

Execució: 63,04% 

 

PROGRAMA 41120 ADMINISTRACIÓ ECONÒMIC FINANCERA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Millorar l'eficiència en l'ús dels recursos econòmics que es 
destinen a la prestació de serveis sanitaris. 

76,19% 

OBJECTIU 1.2 
Optimitzar la gestió dels recursos econòmics dels departaments 
de salut. 

100,00% 

OBJECTIU 1.3 Millorar el sistema de control de costos sanitaris. 73,81% 

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. 

100,00% 

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. 

87,50% 

OBJECTIU 4.1 Elaborar les liquidacions definitives de les concessions sanitàries. 0,00% 

OBJECTIU 5.1 Revisió i adaptació a les noves polítiques sanitàries. 100,00% 

OBJECTIU 5.3 
Millorar el sistema de validació de la informació sobre prestacions 
assistencials de proveïdors externs prèvia a la seua facturació i 
pagament. 

100,00% 
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PROGRAMA 41120 ADMINISTRACIÓ ECONÒMIC FINANCERA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.1 
Modernitzar les infraestructures sanitàries públiques del sistema 
sanitari públic valencià. 

61,64% 

OBJECTIU 6.2 
Concretar i homogeneïtzar els serveis generals no assistencials 
de la xarxa de centres sanitaris i del seu equipament. 

50,39% 

OBJECTIU 6.3 
Gestionar i executar el Pla d'inversions en infraestructures 
sanitàries per al període 2016-2020 

0,00% 

OBJECTIU 6.4 

Revisió dels plecs tècnics en vigor per a la prestació dels 
diferents contractes de serveis i subministraments, tot 
procurant-ne el correcte desenvolupament a partir del control de 
presència, activitat i establiment d'indicadors per a mesurar la 
seua qualitat. 

36,67% 

OBJECTIU 7.1 
Minimitzar els consums energètics en les instal·lacions amb 
equips més eficients i mecanismes de gestió apropiats. 

33,33% 

 

 

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 

compta amb més projectes que són eixos fonamentals en el finançament amb càrrec a fons 

europeus, així com l'empresa amb més treballadors de la Comunitat Valenciana. Tot això, 

d'una o altra manera, es coordina des de la Direcció General d'Eficiència i Règim Econòmic. 

 

Aquesta Direcció General escomet una àmplia labor administrativa consistent en la 

comptabilització, gestió i emissió de nombrosos informes econòmics en l'àmbit de la 

Conselleria, en tots els capítols de despesa del pressupost.  

 

 

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 amb els 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 de la 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. 
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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 realitza 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 la AGE durant l'exercici 2020, són: el Pla Nacional 

de Drogues, el Pla Nacional de Trasplantaments i el Pla Nacional del Medicament el que suposa 

un emplene de l'objectiu del 100%.  

 

Quant al nombre d'actuacions declarades a la UE durant l'exercici 2020 per al seu 

cofinançament pel FEDER amb càrrec al Programa Operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020 

FEDER ascendeixen a 15 projectes seleccionats el que suposa un compliment de l'objectiu en 

un 75%.  

 

Aquests expedients, íntegrament destinats a operacions d'inversió, es corresponen 

amb els criteris d'intervenció previstos en els eixos 1, 2 i 4 del citat PO que actuen, 

respectivament, en els àmbits de R+D+I, Sistemes d'Informació i Comunicació i Eficiència 

Energètica.  

 

 

Objectiu 4.1 Elaborar les liquidacions definitives de les concessions sanitàries. 

 

 La situació pandèmica que s'ha viscut durant aquest exercici, ha impossibilitat realitzar 

comissions mixtes a fi de poder aprovar liquidacions noves, s'ha continuat treballant en la 

preparació d'aquestes, i la terminació de tots els ajustos necessaris derivats de les activitats 

realitzades durant 2019. 

 

 

Objectiu 5.1. Revisió i adaptació a les noves polítiques sanitàries, reduint el recurs a proveïdors 

externs. 

 

Aquest objectiu s'ha seguit a través de tres indicadors: Realització d'informes 

econòmics de prestacions externes, elaboració de documents de condicions econòmiques i 

administratives de prestacions externes i utilització de l'aplicació CONCERTS per al seguiment 

de l'activitat de proveïdors externs. 
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En col·laboració amb la Direcció General d'Assistència Sanitària, una vegada planteja 

els seus objectius d'internalització d'aquelles prestacions sanitàries del SNS que té 

externalitzades totalment o parcialment, a través de la Subdirecció de Recursos Econòmics es 

realitzen els informes economicoadministratius per a la tramitació dels corresponents 

expedients de contractació administrativa. En aquest sentit, tal com es va especificar en 

l'exercici anterior, l'entrada en vigor de la nova Llei de contractes de sector públic, ha retardat 

la licitació d'algun dels expedients, però s'ha treball i licitat la majoria dels proposats per la 

Direcció General, de manera que ha donat lloc al compliment de l'indicador. 

 

El compliment dels objectius ha sigut total al 100% la utilització 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 realització d'informes 

econòmics de prestacions, s'ha aconseguit l'objectiu fixat. 

 

 

Objectiu 6.1 Modernitzar les infraestructures sanitàries públiques del sistema sanitari públic 

valencià. 

 

L'exercici 2020, ha estat marcat per la Pandèmia, la qual cosa ha produït que els 

objectius marcats no s'hagen pogut complir al 100%, les obres noves han hagut de paralitzar-

se el que ha suposat un compliment dels objectius amb una mitjana d'un 33,33% Durant els 

mesos més forts de la pandèmia només s'han posat en marxa les reformes molt urgents que 

per qualsevol causa era necessari escometre-les. 

 

 

Objectiu 6.3. 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. Se’n va realitzar una avaluació sobre la base de la 

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 6.4. Revisió dels plecs tècnics en vigor per a la prestació dels diferents contractes de 

serveis i subministraments, procurant-ne el correcte desenvolupament a partir del control de 

presència, activitat i establiment d'indicadors per a mesurar la seua 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%, 

però no ha sigut així en la resta d'indicadors, relacionats amb la licitació de contractes de 

gestió de residus, contractes d'alimentació, o contractes de neteja i de bugaderia. 
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En aquest apartat, hem de matisar que la situació mundial de la Pandèmia, ha afectat 

en gran manera la contractació prevista en el pressupost inicial, pel fet que s'ha dedicat els 

recursos a realitzar expedients d'emergència necessaris per a poder fer front a totes les 

necessitats dels departaments de salut i procurar que aquests estigueren dotats tant del 

material necessari com de les inversions que cada departament precisava durant aquest 

període. És per això, que la contractació amb plecs homogenis en tots els departaments, en 

moltes ocasions s'ha hagut de deixar de costat. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Sobre la base de la informació d'execució subministrada pels indicadors que mesuren 

el grau en el qual s'han aconseguit els objectius establits en els programes pressupostaris, a 

31 de desembre de 2020, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la de major pes 

en el conjunt del pressupost de la Generalitat, ha complit, en termes globals amb els seus 

objectius en haver-se aconseguit una execució mitjana del 100,6%. 

 

Si bé després d'aqueix resultat s'observa (gràfic 2) que, a conseqüència del diferent 

comportament dels diferents programes, el 39% ha aconseguit una execució al final de 

l'exercici pressupostari per damunt del 100%, un 11% s'ha situat entre el 80% i el 100% 

d'execució, mentre que la meitat d'ells no ha superat el 80% d'execució. 

 

  

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 

 

50,00%

11,11%

38,89%
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Programas presupuestarios con un
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entre el 80% y el 100%

Programas presupuestarios con un
grado de ejecución igual o superior al
100%
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L'anàlisi per centres gestors, tal com es pot observar en el gràfic 3, ens porta a 

concloure que quatre d'ells han tingut un bon comportament quant a l'assoliment dels seus 

objectius, en registrar una execució que supera el 100%, destacant entre ells el resultat 

aconseguit per la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, 

seguit de la Direcció General d'Investigació i alta Inspecció Sanitària. 

 

 

Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME D’EXECUCIÓ D’OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, 

SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. EXERCICI 2020 

 

 

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 

2020, mostra que s’han assolit els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 130,90 

% 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, que va des del 47 % d'execució del programa 

d' ”Energia i mines” fins al 274,39 % del programa “Condicions de Treball i Administració de 

les Relacions Laborals”. 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 6 programes pressupostaris: el programa 315.10 

“condicions de treball i administració de les relacions laborals” amb un percentatge d’execució 

del 274,39 %; el programa 762.10 “Comerç Exterior” amb un percentatge d’execució del 

208,78 %; el programa 761.10 “Ordenació i Promoció Comercial i Artesana” amb un 

percentatge d’execució del 185,82 %; el programa 322.50 “Labora Servei Valencià d'Ocupació 

i Formació” amb un percentatge d’execució del 143,19 %; el programa 722.20 “Política 

Industrial” amb un percentatge d’execució del 134,12 % i el programa 322.55  Promoció 

d'Emprenedors, Cooperativisme i Economia Social, amb un percentatge d’execució de 

112,68%. 

 

 

• Programes amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al 

100 %. En aquest grup hi ha el programa 551.10 “Elaboració i Difusió Estadística” amb un 

percentatge d’execució de 99,23 %; el programa 443.10 “Protecció Persones Consumidores i 

Qualitat de Béns i Serveis ” amb un percentatge d’execució de 83,93 % i el programa 615.10 

“Planificació i Previsió Econòmica” amb un percentatge d’execució de 81,53 % 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 % 

Aquest grup està compost pel programa 721.10 “Direcció i Serveis Generals” amb una execució 

del 69,15 %, i el programa 731.10 “Energia i Mines” amb un percentatge del 47,04 %. 
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Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució per damunt del 100 % 

 

 

Programa 315.10 “Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals” 

 

Execució: 274,39 % 

 

PROGRAMA 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. 

2562,26% 

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 este àmbit (Registre Autonòmic d'Empreses Acreditades en el 
Sector de la Construcció, i la resta de Registres laborals) 

142,22% 

OBJECTIU 1.3.- 
Control del compliment dels plans de recol·locació en supòsits 
d'extincions col·lectives de contractes de treball. 

40,00% 

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. 

100,00% 

OBJECTIU 2.1.- 
Planificació i verificació, 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. 

100,00% 

OBJECTIU 2.2.- 

Seguiment i intervenció en situacions d- assetjament sexual, moral, 
psicològic i la resta de pràctiques discriminatòries en les relacions 
de treball en la Comunitat Valenciana, en el marc del conveni amb 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

185,33% 
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PROGRAMA 31510 CONDICIONS DE TREBALL I 

ADMINISTRACIÓ DE LES RELACIONS LABORALS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.3.- 
Vetlar pel benestar laboral de les treballadores i treballadors de la 
Comunitat Valenciana, incloent-hi, en el seu cas, la perspectiva de 
gènere. 

104,64% 

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 disposa la 
Llei de la Generalitat de Participació i Col·laboració Institucional de 
les Organitzacions sindicals i Empresarials Representatives en la 
Comunitat Valenciana. 

106,67% 

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 preveu la Llei de la Generalitat de Participació i Col·laboració 
Institucional de les Organitzacions sindicals i Empresarials 
Representatives a la Comunitat Valenciana. 

103,33% 

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. 

105,00% 

OBJECTIU 3.4.- 

Desenrotllar un observatori per a l'estudi i l'anàlisi del mercat de 
treball a la Comunitat Valenciana per a analitzar 
problemes,  anticipar canvis i definir necessitats per a l'adaptació 
de l'agenda 2030, de combinació, de creixement econòmic i de 
l'ocupació, aprofundint en la cohesió social  i afavorint el 
desenrotllament sostenible. 

40,00% 

OBJECTIU 4.1.- Desenvolupar i executar el Pla d'Acció contra els riscos laborals. 60,00% 

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, en el seu cas, la perspectiva de génere i el 
foment d'actuacions en este sentit. 

130,48% 

OBJECTIU 4.3.- 
Desenvolupar l'estratègia de Seguretat i Salut Laboral de la 
Comunitat Valenciana 2017-2020. 

698,00% 

OBJECTIU 4.4.- 
Acreditar a entitats prestadores de serveis de prevenció aliens en 
les empreses, així com autoritzar a les entitats que auditen 
sistemes de prevenció en les empreses. 

16,67% 

OBJECTIU 5.1.- 
Fomentar les actuacions relacionades amb el treball autònom en la 
Comunitat Valenciana. 

70,00% 

OBJECTIU 6.1.- 

Incorporar els procediments que permeten la modernització de la 
gestió de les actuacions atribuïdes a la Direcció General de Treball, 
Benestar i Seguretat Laboral, facilitant la transparència i el dret de 
lliure accés a la informació, promovent i fomentant la participació 
ciutadana. 

100,00% 

 

 

El grau de compliment dels objectius d’aquest programa en 2020 ha estat greument 

condicionat per dos factors: 1) L'extensió i intensitat de la pandèmia provocada per la COVID-

19 en l'àmbit sanitari, econòmic, laboral i social i les seues conseqüències. La normativa laboral 

adoptada per a afrontar la situació d'emergència provocada per la pandèmia ha suposat un 

increment exponencial dels àmbits en els quals va ser necessària l'actuació de la Direcció 

General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral en l'àmbit de les seues competències. 2) El 

greu dèficit de personal que pateix la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.  
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Això ha provocat que alguns dels objectius hagen quedat per davall de les expectatives, 

mentre que uns altres han disparat la seua 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 

 

Indicador 1. Vigilància i control del compliment de la legislació laboral en els centres de treball, 

en coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en funció del Conveni de 

col·laboració 

 

Des de la declaració de l'estat d'alarma pel RD 363/2020, coincidint amb l'aprovació 

del RD llei 8/2020, per part de la Direcció de l’OEAITSS es van dictar instruccions i es van 

establir com a prioritàries les actuacions inspectores en matèria d’ERTOS per força major i 

causes ETOP relacionades amb la COVID-19, les de lluita contra el frau a les prestacions de 

desocupació derivades dels nombrosos ERTOS aprovats, així com les relatives a la vigilància i 

protecció dels drets dels treballadors en la relació laboral, en el marc de la COVID-19, i, 

finalment, la vigilància i correcció dels incompliments empresarials en relació amb les mesures 

de salut pública establides per l'autoritat sanitària per a la lluita enfront de la COVID-19, en 

l'àmbit dels centres de treball (art. 7é del RD llei 21/2020), per a això es va habilitar a la ITSS, 

mitjançant el Reial decret llei 26/2020.  

 

Totes aquestes actuacions en relació amb la COVID-19 s'han hagut de conciliar amb 

les actuacions en matèria d'investigació d'accidents de treball, vagues, control de condicions 

materials de treball en sectors especialment problemàtics des del punt de vista de la 

sinistralitat laboral, com la construcció, amb els assumptes d'origen pregat considerats 

preferents per les direccions provincials d'Inspecció (denúncies), i amb les peticions procedents 

d'altres organismes (entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, FFCCSS, jutjats 

i tribunals).  

 

Indicador 2. Gestió i seguiment dels procediments sancionadors tramitats per infraccions de 

l'ordenament laboral competència de la Generalitat.  Indicador 3. Coneixement, mediació i 

control de les declaracions de vagues, tancaments patronals i conflictes col·lectius. 

Establiment, quan siga procedent, dels serveis essencials mínims, si és el cas 

 

Quant a les dades relatives a l'activitat sancionadora en matèria laboral desenvolupada 

en la Comunitat Valenciana durant l'any 2020, cal assenyalar que ha sigut un any atípic, atesa 

l'extensió i intensitat de la pandèmia provocada per la COVID-19. 

 

Amb la declaració de l'estat d'alarma pel RD 363/2020, coincidint amb l'aprovació del 

RD-llei 8/2020, i la suspensió del còmput de terminis administratius, es va establir la prioritat 
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en la tramitació dels expedients d’ERTOS per força major i causes ETOP relacionades amb la 

COVID-19, per la qual cosa tot el personal disponible dels departaments competents per a la 

gestió dels procediments sancionadors en matèria laboral va haver de bolcar-se en aquesta 

matèria fins al mes de juny de 2020. 

 

Indicador 4. Tramitació dels procediments de regulació d'ocupació, realitzant actuacions de 

mediació a instàncies de les parts interessades, canalitzant mesures de suport a les 

treballadores i treballadors afectats 

 

L’elevat percentatge d’increment assolit per aquest indicador en 2020 (s'han han 

tramitat més de 69.000 procediments enfront dels 400 inicialment previstos) té una única 

explicació: l’esclat de la crisi socioeconòmica que ha acompanyat la crisi sanitària causada per 

la pandèmia de la COVID-19. Aquesta circumstància ha condicionat la forta alça en el resultat 

aconseguit en l'execució de l'Objectiu 1. 

 

D'acord amb la informació acumulada en l'aplicatiu d'expedients de regulació 

d'ocupació de la Generalitat Valenciana (REGULA), en 2020 s'ha registrat un volum total de 

69.818 expedients de regulació d'ocupació, que han afectat una xifra mai coneguda de 

treballadors i treballadores, 475.440. L’impacte per sectors ha estat especialment greu en el 

sector serveis, que concentra el 84,5 % dels expedients, seguit de la indústria, amb el 9,5 %, 

i amb menor percentatge la construcció (5,6 %) i l’agricultura (0,4 %). 

 

Indicador 5. Tramitació, amb caràcter previ a la via judicial, dels procediments de conciliació, 

a través del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació, de les demandes individuals i 

col·lectives sorgides en la relació de treball. Indicador 6. Promoure la solució de conflictes 

col·lectius a través de la Fundació per a la Solució Extrajudicial de Conflictes 

 

El 16 de març de 2020 en què la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat 

Laboral va acordar evitar la presència de les parts en els actes de conciliació, es va procedir a 

informar a través de cartells informatius a la porta de les dependències de les direccions 

territorials. Així mateix, es va informar que els terminis de presentació de les paperetes 

quedaven suspesos i que no era necessari presentar les paperetes fins a l'alçament de la 

suspensió dels terminis processals i administratius; no obstant això, es va advertir que es 

mantenia l'atenció via telefònica i per correu postal, així com la presentació de documentació 

via telemàtica si al dret de la persona interessada convenia. 

 

Com a suport jurídic a aquestes mesures es va dictar la Resolució de 16 de març de 

2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'adopten 

mesures excepcionals en relació amb el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació Laboral 

(SMAC) amb motiu de la COVID-19 (DOGV núm. 8772/26.03.2020).  

 

En relació amb les paperetes de conciliació que es van anar presentant durant el temps 

en què els terminis administratius i processals van estar suspesos, es van emetre certificats 
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acreditatius de la impossibilitat de realitzar l'acte, certificat que constituïa document suficient 

per a considerar intentat l'acte de conciliació i permetia acudir a la via judicial per a la 

reclamació dels drets laborals corresponents en cada cas.  

 

La Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena 

la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 

463/2020, fins a les 00.00 hores del dia 7 de juny de 2020 (publicada en el BOE, de 23 de 

maig), va preveure l'alçament de la suspensió dels terminis administratius l'1 de juny de 2020, 

mitjançant la derogació en aqueixa data de la disposició addicional tercera del Reial decret 

463/2020, terminis que es reprenen des d'aquella data, el còmput dels terminis que hagueren 

sigut suspesos, o es reinicien, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada 

durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues. Aquesta resolució estableix així 

mateix l'alçament de la suspensió dels terminis processals i substantius el 4 de juny de 2020, 

mitjançant la derogació en aquesta data de les disposicions addicionals segona i quarta del 

Reial decret 463/2020, de 14 de març, determinant així mateix que el còmput dels terminis 

processals es realitzarà segons el que es preveu en el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, 

de mesures processals i organitzatives per a afrontar la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració 

de justícia, que determina que els terminis previstos per les lleis processals que hagueren 

quedat suspesos per aplicació de la disposició addicional segona del RD 463/2020, tornaran a 

computar-se des del seu inici i, serà per tant el primer dia del còmput, el següent dia hàbil a 

aquell en què deixe de tindre efecte la suspensió del procediment corresponent. 

 

A la vista de quant antecedeix, les direccions territorials d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, d'Alacant, Castelló i València van reprendre les citacions 

amb vista a la celebració dels corresponents actes de conciliació a partir del 15 de juny. 

 

 

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) 

 

Indicador 1. Gestió i control d'autoritzacions d'empreses de treball temporal 

 

Les restriccions de mobilitat, la suspensió de l’activitat i el tancament dels establiments 

que ha provocat la pandèmia de la COVID-19 han condicionat l’evolució d’aquest indicador, 

que ha registrat una baixa execució. 

 

Indicador 2. Gestionar i modernitzar els registres laborals de competència de la Direcció 

General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i exercir el control de legalitat en les 

actuacions legalment establides.  Indicador 3. Gestió dels registres autonòmics d'empreses 

acreditades en el sector de la construcció, convenis col·lectius, menors, depòsit d'estatuts 

d'organitzacions sindicals i empresarials, obertures de centres de treball, plans d'amiant, etc. 
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Han pogut ser complits íntegrament, i han superat àmpliament els objectius proposats. 

 

 

Objectiu 1.3 Control del compliment dels plans de recol·locació en supòsits d'extincions 

col·lectives de contractes de treball 

 

Indicador 1. Gestió, coneixement i control dels plans de recol·locació en supòsits d'extincions 

col·lectives de contractes de treball quan afecten més de 50 treballadors/ores de la mateixa 

empresa 

 

Les restriccions de mobilitat i la suspensió de l’activitat als establiments provocat per 

la pandèmia de la COVID-19 han condicionat aquest objectiu, que ha registrat una baixa 

execució. 

 

 

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 

 

Han pogut ser complits íntegrament els objectius proposats. 

 

 

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. 

 

Han pogut ser complits íntegrament els objectius proposats. 

 

 

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, en 

el marc del conveni amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

 

Han pogut ser complits en més d’un 180 % els objectius proposats. 

 

 

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 

  

Indicador 1. Elaboració, control i seguiment de les accions específiques sobre ocupació estable, 

qualitat en les relacions laborals i evitació de males pràctiques, d'acord amb el que es 

determine en el Conveni amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social 
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Des de la declaració de l'estat d'alarma pel RD 363/2020, coincidint amb l'aprovació 

del RD llei 8/2020, es van establir com a prioritàries les actuacions inspectores en matèria 

d’ERTOS per força major i causes ETOP relacionades amb la COVID-19, les de lluita contra el 

frau a les prestacions de desocupació derivades dels nombrosos ERTOS aprovats, així com les 

relatives a la vigilància i protecció dels drets dels treballadors i treballadores en la relació 

laboral, en el marc de la COVID-19, i, finalment, la vigilància i correcció dels incompliments 

empresarials en relació amb les mesures de salut pública establides per l'autoritat sanitària 

per a la lluita enfront de la COVID-19, en l'àmbit dels centres de treball (art. 7é del RD llei 

21/2020), per a això es va habilitar a la ITSS, mitjançant el Reial decret llei 26/2020.  

 

Totes aquestes actuacions en relació amb la COVID-19 s'han hagut de conciliar amb 

les actuacions en matèria d'investigació d'accidents de treball, vagues, control de condicions 

materials de treball en sectors especialment problemàtics des del punt de vista de la 

sinistralitat laboral, però cap assenyalar que han pogut ser complits íntegrament els objectius 

proposats. 

 

 

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 en la Comunitat Valenciana 

 

Han pogut ser complits íntegrament els objectius proposats, per videoconferència  

 

 

Objectiu 3.2 Fomentar la col·laboració institucional, a través d'actuacions sectorials i 

intersectorials, en la millora de l'ocupació, conforme al que es preveu en la Llei de la Generalitat 

de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials 

representatives en la Comunitat Valenciana 

 

Han pogut ser complits per damunt del previst inicialment els objectius proposats, per 

videoconferència. 

 

 

Objectiu 3.3 Facilitar la realització dels processos electorals de cara 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 

 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per 

a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va establir mesures 
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decidides per a la protecció de la salut i seguretat de la ciutadania, de caràcter temporal i 

extraordinari per a previndre i mitigar l'impacte sanitari, social i econòmic. D'acord amb la 

referida normativa i la seua limitació als desplaçaments de les persones i contenció en activitats 

econòmiques i productives, es va fer necessari evitar l'exposició a la COVID-19 de treballadors 

i treballadores en els processos d'eleccions sindicals, que suposen mobilitat, major contacte i 

possibles situacions de concentració i aglomeració. En aquest sentit, es va fer necessària la 

suspensió dels processos d’eleccions sindicals. 

 

Mitjançant Resolució de 8 de juny de 2020, del director general de Treball, Benestar i 

Seguretat Laboral, per la qual s’ordena la represa dels processos d’eleccions sindicals, es va 

procedir a la represa de tots els processos preavisats i iniciats abans del 14 de març de 2020 

en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, data en què es va decretar l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Per la qual cosa han pogut 

ser complits íntegrament els objectius proposats. 

 

 

Objectiu 3.4 Desenvolupar un observatori per a l'estudi i l'anàlisi del mercat de treball a la 

Comunitat Valenciana per a analitzar problemes, anticipar canvis i definir necessitats per a 

l'adaptació de l'agenda 2030, de combinació, de creixement econòmic i de l'ocupació, 

aprofundint en la cohesió social i afavorint el desenvolupament sostenible 

 

Indicador 1. Impulsar i fer el seguiment de l'activitat inspectora respecte de les competències 

de la Comunitat Valenciana en el seu territori i supervisió dels resultats de les actuacions 

inspectores que afecten centres regits o administrats per la Comunitat Valenciana 

 

No han pogut ser complits íntegrament els objectius proposats (40 %), a causa de la 

irrupció de la pandèmia internacional generada per l'extensió generalitzada de la COVID-19, 

les mesures inherents a l'emergència sanitària i les restriccions a la mobilitat que ha comportat 

i encara comporta, han vingut a trastocar el normal funcionament de totes les economies del 

planeta, colpejant amb una intensitat particularment acusada el teixit empresarial de la 

Comunitat Valenciana, l'economia del qual està basada en gran manera en el sector serveis, 

amb especial dependència del sector turístic i altres sectors vinculats a aquest, i, en particular 

l'hostaleria, la restauració i el comerç, sense oblidar l'afectació a la resta de sectors. Aquesta 

circumstància fa que qualsevol programació d'activitats queda condicionada a l'evolució de la 

pandèmia, de manera que es preveu la possibilitat de revisió dels objectius generals atesa 

l'afectació de la COVID-19 en l'activitat ordinària de les actuacions inspectores que afecten 

centres regits o administrats per la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 4.1 Desenvolupar i executar el Pla d'acció contra els riscos laborals 

 

Línies de subvenció S0357 (CONVENI UGT-PV), S0358 (CONVENI CC.OO-PV), I S0359 

(CONVENI CEV). Realització d’accions en matèria de prevenció de riscos laborals amb 
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enfocament de gènere per part de les entitats sindicals i empresarials representades en el 

Consell General de l’INVASSAT. 

 

Indicador 1. Execució del Pla d'acció contra els riscos laborals, en coordinació amb l'INVASSAT 

i la ITSS  

 

En aquest indicador s’ha arribat al 100 % d’execució. 

 

 

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 

 

Han estat signats els convenis en aquesta matèria entre la Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i les organitzacions sindicals CCOO-PV i UGT-

PV i l’organització empresarial CEV. 

 

 

Objectiu 4.3 Desenvolupar l'Estratègia de Seguretat i Salut Laboral de la Comunitat Valenciana 

2017-2020 

 

“L’Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral 2017-2020” pretén 

aconseguir sistemes de gestió preventiva eficaces que permeten no solament la reducció de 

danys derivats del treball en els centres productius, sinó que a més previnguen llocs de treball 

més segurs i saludables. Es tracta, per tant, d'establir un marc comú i compartit de la prevenció 

de riscos laborals des d'un enfocament integrat en les polítiques de seguretat i salut, adaptades 

a l'evolució del mercat laboral i als riscos existents i emergents.  

 

Aquesta estratègia ha sigut elaborada per l'Administració de la Generalitat juntament 

amb els agents econòmics i socials més representatius, de forma consensuada, en el marc del 

diàleg social. En aquesta s'aborda el diagnòstic de la situació, i s'estableixen els principis 

rectors, objectius, línies d'acció i manera d'execució, seguiment i control de l'estratègia. El 

fonament de l'estratègia s'estableix sobre els valors de la prevenció i la col·laboració de totes 

les parts implicades, per a impulsar i millorar les condicions de treball. El diàleg social es 

configura, per tant, com el motor de les polítiques públiques en aquest àmbit, per la qual cosa 

la col·laboració de totes les parts implicades és necessària per a garantir la seua posada en 

marxa. 

 

Aquesta concertació s'aconsegueix al si de la Mesa de Diàleg Social de la Comunitat 

Valenciana, com a instrument específic de participació institucional dels sectors implicats, i en 

el marc de la comissió de seguiment de l'Estratègia de Seguretat i Salut Laboral de la 

Comunitat Valenciana 2017-2020 on s'ha definit un marc d'actuació conjunt; per tant, s'han 
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incorporat totes les accions desenvolupades en les quals ha participat l’INVASSAT vinculades 

a aquest pla en 2020, per a això s'han desenvolupat un nombre d'actuacions molt per damunt 

de les inicialment previstes (2.094 davant de 300). 

 

 

Objectiu 4.4 Acreditar entitats prestadores de serveis de prevenció aliens en les empreses, així 

com autoritzar les entitats que auditen sistemes de prevenció en les empreses  

 

Les restriccions de mobilitat, la suspensió de l’activitat i el tancament dels establiments 

provocat per la pandèmia de la COVID-19 han condicionat aquest objectiu, en conduir els seus 

indicadors a una baixa execució. 

 

 

Objectiu 5.1 Fomentar les actuacions relacionades amb el treball autònom en la Comunitat 

Valenciana 

 

La baixa execució d’aquest objectiu es deu a al fet que en setembre de 2020 es va 

publicar l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, que va aprovar les bases reguladores i establir el procediment 

de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat 

Valenciana. 

 

Per l'experiència que havia tingut aquest centre directiu amb les anteriors 

convocatòries d'aquestes ajudes, atesa la complexitat tècnica del procés de comprovació de 

les dades requerides i l'elevat nombre de sol·licituds que es reben, es va evidenciar la 

impossibilitat de convocar les ajudes en l'últim trimestre de l'exercici 2020. 

 

 

Objectiu 6.1. Incorporar els procediments que permeten la modernització de la gestió de les 

actuacions atribuïdes a la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, facilitant 

la transparència i el dret de lliure accés a la informació, promovent i fomentant la participació 

ciutadana 

 

 

El resultat esperat en aquest objectiu s'ha aconseguit íntegrament. S'ha impulsat, en 

col·laboració amb la DGTIC, l’adequació i el desenvolupament de l'aplicació REGULA sobre la 

base dels diferents reials decrets per a  la tramitació d'expedients de regulació temporal 

d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) i ETOP vinculats a la situació i evolució de la 

pandèmia de la COVID-19, incorporant-se com a solució innovadora l'obtenció de certificat 

acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació 

(ERTO) per causa de força major (FM). 
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Igualment s'ha incorporat en dades obertes de la Generalitat informació relativa a 

expedients de regulació d'ocupació, ERO i expedientes de regulació temporal d'ocupació, ERTO, 

sol·licitats i resolts en la Comunitat Valenciana en 2020. 

 

 

 

Programa 762.10 “Comerç exterior”  

 

Execució: 208,78 % 

 

PROGRAMA 76210 COMERÇ EXTERIOR  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 
Millorar el posicionament internacional de les empreses de la 
Comunitat Valenciana. 

91,53% 

OBJECTIU 2.1.- Afavorir l'expansió de les empreses valencianes. 71,83% 

OBJECTIU 3.1.- 
Millorar els recursos humans especializats en internacionalització en 
les empreses de la Comunitat Valenciana 

210,00% 

OBJECTIU 4.1.- Fomentar la diversificació dels mercats 280,00% 

OBJECTIU 5.1.- 
Afavorir l'internacionalització de les empreses promogudes per 
dones. 

294,33% 

OBJECTIU 6.1.- 
Promoure la cooperació entre les pimes valencianes per a participar 
de forma agrupada en projectes d'internacionalització. 

305,00% 

 

 

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 

2020, convocades per Resolució de 23 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria 

anticipada de les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a 

l’exercici 2020.  

 

En aquesta convocatòria es recullen una sèrie d'actuacions, totes aquestes orientades 

a fomentar la internacionalització de les empreses i productes de la Comunitat Valenciana. 

L'evolució d'aquesta convocatòria en els últims 5 anys, ha suposat canvis, no sols en la gestió 

administrativa per fer-la més eficient, sinó també en les accions subvencionables per adaptar-

se a la realitat i als canvis en l’entorn internacional que afecten les empreses. La convocatòria 

de 2020 recull les despeses realitzades en un període de 12 mesos, des de l'1 de juliol de 2019 

fins al 30 de juny de 2020. 
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L’execució pressupostaria del programa pressupostari 762.10 en l’any 2020 s’ha vist 

molt afectada per les conseqüències del brot de COVID-19, que a més de ser una greu 

emergència de salut pública per a la ciutadania, ha suposat també una gran pertorbació de les 

economies mundials que han vist com, d’una banda, s’interrompien les cadenes de 

subministrament, i de l’altra, es produïa un menor consum. 

 

L’efecte negatiu sobre l’activitat de les empreses valencianes, amb una forta vocació 

exportadora, i la dificultat de realitzar actuacions de promoció exterior de manera presencial 

ha tingut repercussió en el grau de compliment dels indicadors proposats. 

 

 

Objectiu 1.1. Millorar el posicionament internacional de les empreses de la Comunitat 

Valenciana 

 

Es considera que el percentatge d'execució dels indicadors inclosos per aquest objectiu  

és satisfactori. Respecte a l'indicador relatiu a la participació en plecs de licitacions en mercats 

exteriors es considera que el seu incompliment es justifica en la situació d'incertesa econòmica 

internacional en la qual ens trobem. 

 

 

Objectiu 2.1. Afavorir l'expansió de les empreses valencianes 

 

La crisi de la COVID-19 ha anat acompanyada de mesures de restricció en la celebració 

de certàmens firals internacionals, i s’han suspés molts d'aquests o s’ha canviat el format 

habitual. Això es reflecteix en el baix nombre d’accions realitzades per les empreses 

valencianes principalment fora de la UE. 

 

 

Objectiu 3.1. Millorar els recursos humans especialitzats en internacionalització en les 

empreses de la Comunitat Valenciana 

 

L'indicador de nous contractes de personal tècnic en comerç exterior subvencionats 

s'ha complit amb escreix. Les empreses valencianes són conscients de la necessitat de comptar 

amb personal tècnic en comerç exterior en els seus departaments. Cal assenyalar que el 

nombre de contractes realitzats a homes quasi duplica el de les dones, al contrari que en 

l’anterior exercici, el que es pot deure al fet que en una situació d’incertesa comercial com 

l’actual, la dona s'enfronta a majors obstacles, barreres culturals i estereotips. 
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Objectiu 4.1. Fomentar la diversificació dels mercats 

 

El Brexit i la situació d’incertesa ha obligat a les empreses a fer un gran esforç per 

obrir nous mercats. Això es reflecteix en el nombre d’empreses amb projectes que 

diversifiquen acciones de promoció en mercats, que casi ha triplicat el valor previst. 

 

 

Objectiu 5.1. Afavorir la internacionalització de les empreses promogudes per dones 

 

Tenint en compte la diferència en l'accés a la internacionalització i el comerç exterior 

entre les pimes dirigides per dones i homes que existeix en el nostre territori i que era la 

primera vegada que s'introduïa aquest indicador, es va establir un valor en funció de les dades 

de què es disposava, que no eren moltes. No hi ha un estudi en profunditat sobre gènere en 

l'emprenedoria valenciana. Sí se sap que a nivell estatal la majoria de les emprenedores (prop 

del 80 %), malgrat tindre, en general, un alt nivell educatiu, ser joves i estar especialitzades, 

no es plantegen la internacionalització. Les enquestes dutes a terme pel Centre de Comerç 

Internacional van revelar que només una de cada cinc empreses exportadores és propietat de 

dones i que aquestes s'enfronten a majors obstacles de procediment a l'hora de comerciar. 

 

De l’anàlisi dels expedients subvencionats en aquesta convocatòria es desprén que de 

938 empreses subvencionades només 61 tenen un percentatge igual o major de dones en 

càrrecs de direcció o executius de l'empresa o disposen d'un pla d'igualtat visat en cas que 

legalment no siga exigible. Aquest nombre triplica el que es preveia però demostra que encara 

hi ha molt a treballar en aquest sentit. 

 

 

Objectiu 6.1. Promoure la cooperació entre les pimes valencianes per a participar de forma 

agrupada en projectes d'internacionalització 

 

L'incompliment d'aquest objectiu demostra la dificultat que existeix perquè les pimes 

valencianes treballen de manera conjunta aprofitant les sinèrgies que pot produir participar en 

projectes de forma agrupada. 

 

La convocatòria contempla una valoració de 25 punts (sobre un total de 150) per als 

projectes que es presenten de forma agrupada, la qual cosa suposa una major dotació 

econòmica ja que l'import de la subvenció en un 85% s'obté del preu punt obtingut però encara 

que és objecte de promoció no s’ha aconseguit estimular aquest objectiu i menys en un any 

tan complicat per al comerç internacional com 2020. 
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Programa 761.10 “Ordenació i promoció comercial i artesana” 

 

Execució: 185,82 % 

 

PROGRAMA 76110 .- ORDENACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL I 

ARTESANA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- Generar un ecosistema favorable a l'emprenedoria en el comerç 225,42% 

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. 
50,00% 

OBJECTIU 2.2.- Potenciació de les funcionalitats dels espais comercials urbans 40,00% 

OBJECTIU 2.3.- 
Promoure projectes basats en la competitivitat entre Pimes 
comercials i artesanes que promoguen la prestació de servicis 
conjunts 

429,00% 

OBJECTIU 2.4.- 
Garantir a les persones consumidores un abastiment de qualitat, 
independentment de la grandària o posició de la ciutat on residisca 

60,00% 

OBJECTIU 3.1.- Posar en valor l'artesania com a economia identitària. 32,17% 

OBJECTIU 4.1.- 
Establir models i pautes d'actuació responsable i de qualitat en el 
comerç. 

98,44% 

OBJECTIU 5.1.- 
Incrementar la potencialitat de l'empresa a través de la utilització 
sistemàtica de la innovació i els intangibles. 

59,00% 

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 

20,00% 

OBJECTIU 6.1.- 
Ordenació del sector artesà i comercial ajudant a la seua 
incorporació a persones emprenedores. 

88,63% 

OBJECTIU 6.2.- 
Millorar els sistemes bàsics de competitivitat en els sectors 
comercial i artesà de la Comunitat Valenciana. 

102,80% 

OBJECTIU 6.3.- Modernització del comerç detallista en l'àmbit rural 0,00% 

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. 

1396,00% 

OBJECTIU 10.1.- Fomentar la formació de l'empresariat de la venda no sedentària 0,00% 

 

 

Objectiu 1.1 Generar un ecosistema favorable a l'emprenedoria en el comerç 

 

Indicador 1. Programes formatius específics per a emprenedors en comerç. 

 

Es tracta del desenvolupament de programes específics en emprenedoria on es 

traslladen el valor dels actius intangibles, la innovació i la creativitat. L’alumnat referit deriva 
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de les activitats formatives suportades pel Conveni PIC amb el Consell de Cambres (línia 

S6533). En aquest indicador s’ha arribat mes enllà del 100 % d’execució. 

 

Indicador 2. Posada en funcionament d'espais formatius compartits. 

 

Creació d'espais de formació compartida, utilitzant recursos públics municipals. Se 

subvencionen els ajuntaments, entre altres coses, per la realització de jornades tècniques o 

congressos generats des de l’AFIC per al coneixement i l’impuls del sector. Es consideren 

susceptibles de suport les despeses externes en promoció, lloguer d’equipament informàtic o 

audiovisual i conferenciants (art. 22.2.b 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). Les dades són igualment extretes del conveni del PIC. L'evolució d'aquest indicador 

ha estat molt per damunt dels previst. 

 

Indicador 3. Locals recuperats per a activitat comercial. Nous comerços 

 

Correspon al nombre de persones beneficiàries reals de subvencions de l’art 18.2 a) 

de l’Orde 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 el qual, amb anterioritat, s’haja realitzat una activitat econòmica. La 

seua execució ha estat per davall de l'esperat. 

 

 

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 

 

Indicador 1. Aprovació del PATSECOVA 

 

El Consell per Decret 215/2020, de 29 de desembre, va aprovar el Pla d’acció territorial 

sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 2. Actuacions per a la comprovació del compliment normatiu  

 

És el resultat de les inspeccions realitzades pel 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. Però en 2020 les restriccions de mobilitat i el 

tancament dels establiments provocat per la COVID-19 han condicionat aquesta activitat 

impossibilitant la seua execució. 
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Objectiu 2.2 Potenciació de les funcionalitats dels espais comercials urbans 

 

Indicador 1. Actuacions en urbanisme comercial 

 

Ha registrat una baixa execució. Recull la renovació de mercats municipals mitjançant 

la introducció o millora d’equipament o d’instal·lacions, inversions en modernització o creació 

d’equipaments comercials col·lectius com mercats municipals per tal de millorar la seua 

eficiència mediambiental que repercutisquen directament en l’activitat comercial, l’adaptació 

d’àrees contigües als mercats municipals o àrees de concentració comercial, i adaptació de les 

infraestructures necessàries per a l’exercici de la venda no sedentària. 

 

Indicador 2. Actuacions de millora d'establiments comercials col·lectius 

 

Ha registrat una execució per davall del que es preveu. Correspon, d’una banda, a les 

ajudes a les agrupacions de professionals del comerç en mercats municipals, que abans hagen 

obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió per un organisme públic, per la 

realització de funcions de gerència i renovació o millora d’equipament o instal·lacions que 

repercutisquen directament en l’activitat comercial (inclou despeses corrents), i de l’altra, 

actuacions per a renovació o reforma de mercats municipals (fixos o de venda no sedentària), 

així com adaptacions de l'àrea contigua dels mercats municipals o d'àrees urbanes de 

concentració comercial. 

 

 

Objectiu 2.3 Promoure projectes basats en la competitivitat entre pimes comercials i artesanes 

que promoguen la prestació de serveis conjunts 

 

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, promovent models de gestió compartits dels espais 

comercials urbans, que animen a un model de compra de proximitat, sostenible i solidària. 

 

Indicador 1. Potenciar la gestió col·lectiva i la prestació de serveis dels centres comercials 

urbans. 

 

L'evolució que ha registrat aquest indicador, mesurat a través de les unitats tècniques 

de Gestió, ha estat molt per damunt del que es preveu inicialment. 

 

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 
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és una dada variable en funció de les peticions que cada any es realitzen. La seua evolució 

reflecteix un major nombre de peticions de les que s'esperava inicialment. 

 

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 seua ciutat, i alt valor afegit. Aquest indicador recull, d'una part, la continuïtat 

del personal tècnic preexistent (agències per al foment de la innovació comercial), i de l’altra 

les noves peticions i altes a la Xarxa d'Agents d'Innovació Comercial. La seua execució s'ha 

aproximat bastant al que es preveu. 

 

 

Objectiu 2.4 Garantir a les persones consumidores un abastiment de qualitat, 

independentment de la grandària o posició de la ciutat on residisca 

 

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 realització 

d’accions promocionals del comerç i l’artesania locals en les àrees comercials urbanes i a la 

realització d’estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai de 

concentració comercial, per a aconseguir un funcionament viable. Dels 10 projectes previstos 

s'han realitzat 6. 

 

 

Objectiu 3.1. Posar en valor l'artesania com a economia identitària 

 

Indicador 1. Documents de qualificació artesana (DQA) tramitats pel Centre d'Artesania de la 

Comunitat Valenciana: renovacions i altes noves 

 

Les restriccions de mobilitat, el tancament dels establiments i la suspensió de fires i 

de l’activitat als carrers provocat per la COVID-19 han condicionat aquesta activitat, que s'ha 

executat en un 32,2 %. 

 

 

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 

 

Continua estant en vigor l’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 
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concessió del reconeixement de l’eficiència i excel·lència dels mercats municipals de la 

Comunitat Valenciana: mercats excel·lents (DOGV 17/07/2018), però al llarg de l’exercici 2020 

cap mercat més ha sol·licitat el reconeixement com a mercat excel·lent, per la qual cosa 

segueixen reconeguts com a mercats excel·lents, el de Sant Roc d’Alcoi, el municipal d’Ibi i el 

mercat de Vinaròs.  

 

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. Respecte a aquest indicador caldrà proposar la seua eliminació o 

reconversió. 

 

Indicador 3. Sol·licitants d'ajudes de comerç i artesania que disposen de Pla d'igualtat vigent 

i visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de 

dona, i acreditació d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix 

organisme.  

 

La previsió s’ha complit quasi al 100 %, concretament en un 97,3 %, amb 146 pimes 

sol·licitants d’ajudes amb Pla d’igualtat vigent. 

 

Indicador 4. Sol·licitants d'ajudes de comerç i artesania que disposa d'un certificat, distintiu o 

reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per 

una administració pública. 

  

Les expectatives de l’indicador s’han vist superades considerablement (146 empreses 

sol·licitants enfront de les 50 previstes). 

 

Indicador 5. Sol·licitants d'ajudes que disposa de Protocol vigent per a l’erradicació de 

l'assetjament sexual, moral o psicològic a l'àmbit laboral. Indicador 6. Sol·licitants d'ajudes 

que disposa de Protocol vigent per a l’erradicació de les situacions de violència de gènere 

 

La anul·lació parcial de la convocatòria ordinària d’ajudes a l’empara de l’Ordre 

22/2018, d’ajudes en matèria de comerç, consum i artesania i la convocatòria d’ajudes urgents 

mitjançant el Decret 66/2020, ha suposat que no es tinguera en compte la valoració d’aquests 

indicadors i, per tant, hi ha una modificació sobrevinguda dels corresponents indicadors. 

 

 

Objectiu 5.1. Incrementar la potencialitat de l'empresa a través de la utilització sistemàtica de 

la innovació i els intangibles 

 

Aquest objectiu s'ha vist condicionat per l'evolució de la crisi econòmica provocada per 

la COVID-19, que ha suposat l'adaptació o supressió de les convocatòries inicialment previstes, 

a la realitat canviant, la qual cosa s'ha traduït en dues convocatòries extraordinàries d'ajudes 
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canalitzades pel Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases 

reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com 

a conseqüència de la COVID-19, i el Decret 157/2020,  de 16 d'octubre, del Consell, 

d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a les 

administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per la COVID-19. 

 

Indicador 1. Implementar el Programa Avalem Comerç en el comerç de proximitat 

 

Innovació aplicada als establiments comercials contribuint a l'emprenedoria 

empresarial i la millora de la competitivitat de la pime comercial. Programa Avalem Comerç 

(expedients CMMOPY: 244 expedients). Es consideraran susceptibles de rebre suport les 

inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia 

segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. S'ha executat 

en un 59 %. 

 

 

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 realitzades sobre el sector comercial 

 

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, dona suport a la realització 

d’estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai urbà de 

concentració comercial, per analitzar la situació de partida i les necessitats actuals i futures 

per a determinar les inversions i accions que s’han de realitzar per 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 la 

Comunitat Valenciana 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 valencià de la distribució 

comercial 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'analitzen el consum i els factors que influeixen en la seua 

evolució. Per a la realització de l'informe s'utilitzen i contrasten fonts d'informació diverses que 

utilitzen metodologies diferents i els resultats de les quals mostren lleugeres diferències, i 

provoquen divergències en el procés d'actualització de les dades del sector i en la periodicitat 

de les fonts contrastades. 
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També elabora altres informes com «Comercio Valenciano en cifras», «Guías para el 

comercio de proximidad», «Informe franquicia y oportunidades de negocio en la Comunitat 

Valenciana», o «Los centros comerciales en la Comunitat Valenciana»: 

http://www.pateco.es/informes/listadoInformes.php 

 

 

Objectiu 6.1 Ordenació del sector artesà i comercial ajudant a la seua incorporació a persones 

emprenedores 

 

Aquest objectiu s'ha vist condicionat per l'evolució de la crisi econòmica provocada per 

la COVID-19, que ha suposat l'adaptació o supressió de les convocatòries inicialment previstes, 

a la realitat canviant, la qual cosa s'ha traduït en dues convocatòries extraordinàries d'ajudes 

canalitzades pel Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases 

reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com 

a conseqüència de la COVID-19, i el Decret 157/2020,  de 16 d'octubre, del Consell, 

d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a les 

administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per la COVID-19. 

 

Indicador 1. Nous artesans reconeguts amb el Document de Qualificació Artesana (DQA)  

 

És un document d’obtenció voluntària i gratuïta que acredita els i les artesans i les 

empreses artesanes. No obstant les restriccions de mobilitat, el tancament dels establiments i 

la suspensió de fires i de l’activitat als carrers provocat per la COVID-19, aquest indicador s’ha 

executat per damunt del previst i han hagut 111 artesans i artesanes que han considerat 

necessària l’obtenció d’aquest document per a poder tornar a exercir la seua activitat artesanal 

per a quan la situació actual millore. 

 

Indicador 2. Nous comerciants als quals s’ha donat suport 

 

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum dona suport a l’obertura 

d’establiments comercials amb nova titularitat, i fomenta estudis de viabilitat, factibilitat 

comercial, distribució, i disseny del nou establiment comercial. Aquest indicador determina el 

nombre de totes les persones beneficiàries que han rebut suport i ha sigut per sota del previst. 

 

 

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 a les quals s’ha donat suport 

 

Aquest indicador fa referència al nombre de totes les persones beneficiàries (pimes i 

micropimes) a les quals s’ha donat suport per a incentivar l’adaptació de les empreses 

comercials i artesanes a les noves tendències del sector comercial, incidint en aspectes 

http://www.pateco.es/informes/listadoInformes.php
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tecnològics, de qualitat, atenció a la clientela i respecte al medi ambient, imprescindible per 

tenir èxit en el desenvolupament de la seua activitat. La seua evolució ha estat lleugerament 

per damunt de l'esperat. 

 

Objectiu 6.3. Modernització del comerç minorista en l’àmbit rural  

 

Indicador 1. Comerços rurals 

 

L’anul·lació parcial de la convocatòria ordinària d’ajudes a l’empara de l’Ordre 22/2018 

d’ajudes en matèria de comerç, consum i artesania i la convocatòria d’ajudes urgents, 

mitjançant el Decret 66/2020, ha suposat la desaparició o modificació sobrevinguda d’aquest 

indicador, ja que no s’han convocat ajudes per aquest concepte. 

 

 

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. 

 

Indicador 1. Accions formatives i informatives sobre noves tecnologies realitzades 

 

Les accions deriven de les activitats proposades pel Conveni PIC amb el Consell de 

Cambres (línia S6533). Les accions impulsades son: elaboració i divulgació de guies i manuals 

sobre modernització i digitalització, i realització de tallers, jornades i esdeveniments de 

caràcter singular dirigides al comerç, l'artesania i les persones agents sectorials per a impulsar 

la transformació digital.  

 

Han sigut dels més afectats pels canvis de convocatòries originals i sobrevingudes, ja 

que com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 i de les mesures imposades per a 

contindre l’expansió del virus, com ara el tancament obligatori dels comerços considerats no 

essencials, s’ha incrementat l’interés per les noves tecnologies i la digitalització del comerç, el 

que ha conduït a una execució molt per damunt del que es preveu. 

 

Indicador 2 Accés al comerç en línia 

 

Igual que en l'indicador 1, s'ha vist molt afectat pels canvis de convocatòries com a 

conseqüència de la pandèmia de COVID-19 i de les mesures imposades per a contindre 

l’expansió del virus, com ara el tancament obligatori dels comerços considerats no essencials, 

s’ha incrementat l’interés per les noves tecnologies i la digitalització del comerç, el que ha 

conduït a una execució molt per damunt del que es preveu. 
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Objectiu 10.1 Fomentar la formació de l'empresariat de la venda no sedentària 

 

Indicador 1 Micropimes venda no sedentària 

 

Ha sigut afectat pels canvis de convocatòries originals i sobrevingudes. Ateses les 

excepcionals circumstàncies sobrevingudes en aquest exercici 2020, les accions formatives 

s’han dirigit sobretot a les noves tecnologies i les eines digitals, que són molt poc 

representatives en l’àmbit de la venda no sedentària, per la qual cosa aquest indicador ha 

registrat un anul·la execució. 

 

 

  

Programa 322.50 “LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació”  

 

Execució: 143,19 % 

 

PROGRAMA 32250 SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I 

FORMACIÓ 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 

Augmentar les oportunitats d'ocupació i l'estabilitat del mateix, 
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 de les mateixes. 

122,81% 

OBJECTIU 1.2.- 
Desenvolupament de la garantia juvenil entre els i les jóvens 
valencians/es i d'altres actuacions de xoc en el marc del Pla 
Avalem Joves. 

410,74% 

OBJECTIU 1.3.- 

Oferir servicis 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 
servicis a les empreses i la captació d'ofertes i, en general, 
millorar els processos d'intermediació laboral del SERVEF. 

80,11% 

OBJECTIU 2.1.- 

Millorar l'empleabilitat 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, per mitjà de la formació en 
alternança amb l'ocupació. 

59,83% 

OBJECTIU 3.1.- 
Potenciar una millor coordinació i participació entre els agents 
implicats en el mercat laboral. 

103,85% 

OBJECTIU 3.2.- 

Incrementar la quantitat i la qualitat de la prestació del servici a 
ciutadans i empreses, a través de la millora dels processos de 
funcionament del SERVEF, posant a 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% 
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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 a les quals s’ha donat suport 

 

Amb caràcter general, cal ressaltar que les mesures de foment d'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 

existisca una subvenció de foment d'ocupació sinó perquè senzillament 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– pot estar alterada per situacions 

imprevisibles. En definitiva, la determinació inicial dels indicadors en aquest tipus de mesures 

només pot ser una mera estimació, l'exacte compliment de la qual no deixaria de ser una 

casualitat i que, en tot cas, excedeix la capacitat de maniobra pública. 

 

Sota l'increment global de les contractacions secundades, pot observar-se una clara 

diferenciació en funció de la modalitat contractual subvencionada. Referent a això, es constata 

un lleu descens en el nombre de contractacions indefinides inicials objecte de subvenció, que 

no obstant això es veu compensat amb un moderat increment dels contractes convertits a 

indefinits. Sens dubte, pot trobar-se una explicació bàsica del descens referit en la situació 

econòmica resultant de les mesures adoptades per a combatre la pandèmia (suspensió 

d'activitat dels sectors no essencials, restriccions a la mobilitat, etc.), que donada la seua 

intensitat fins i tot pot qualificar-se de moderada; de fet, s'esperava un descens molt més 

acusat. D’altra banda, l'increment de la conversió de contractes pot trobar la seua explicació 

en les mesures adoptades per a impedir els acomiadaments de les empreses afectades 

(principalment ERTO), que duen aparellades l'obligació de manteniment de la plantilla a la 

seua finalització. Cal presumir que les ajudes a la conversió faciliten a l'entitat ocupadora el 

seu compliment en reduir la càrrega salarial.  

 

Finalment, cal destacar que LABORA ha efectuat diferents convocatòries en l'àmbit de 

l'ocupació pública en col·laboració amb entitats locals (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), 

tendents a mitigar els efectes de la destrucció d'ocupació que s'estava produint en el sector 

privat a conseqüència de la situació sanitària, la qual cosa contribueix a justificar així mateix 

aquest increment respecte de la previsió inicial. 
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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 joves en projectes de formació 

 

El nombre de participants joves (menors de 30 anys) en projectes de formació durant 

2020 a data 31 de desembre ascendia a 8.107 persones, pràcticament a parts iguals entre 

dones i homes (4.088 i 4.019, respectivament), per davall de les estimacions inicials (79,9 %). 

 

És important assenyalar que des de 2019 ja no es duen a terme projectes T’Avalem 

en desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, una vegada 

completat aquest programa, dirigit específicament a la millora de la qualificació i la inserció 

professional de joves, condició que havien de complir totes les persones participants. Això 

influeix en la disminució del nombre de persones joves en projectes de formació. 

 

En aquest punt, durant 2020, també ha resultat transcendental la suspensió de la 

formació presencial i dels procediments arran de la crisi provocada per la COVID-19 i el 

consegüent retard en l'inici dels cursos. 

 

Indicador 2. Contractacions de persones joves sense experiència laboral a les quals s’ha donat 

suport 

 

En aquest apartat s'ha produït un important descens en el nombre de contractacions 

a les quals s’ha donat suport enfront del total de l'any 2019 que va ser de 3.239 persones 

joves a les quals s’ha donat suport. A l'inici de les previsions de l'exercici 2020 no hi havia 

assignació pressupostària procedent del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) per la 

qual cosa tan sols es va tindre en compte, per a la previsió de l'indicador, la xifra d'execució 

1,8 milions d'euros de fons propis existents per als programes d'ajudes d'aquest objectiu. 

 

Finalment, d'acord amb la informació facilitada per la Direcció General de Fons 

Europeus, la Subdirecció General d'Ocupació va disposar d'una assignació pressupostària 

procedent del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) de 17,3 milions d'euros per a la 

dotació de la convocatòria efectuada en 2020 de 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, i es va incrementar notablement en 

conseqüència el nombre de contractacions subvencionades respecte de la previsió inicial de 

l’any 2020. 

 

Indicador 3. Accions d’orientació professional dirigides a persones joves inscrites en el SNGJ 

 

En data 1 de juny de 2016 es van contractar en la Comunitat Valenciana, a càrrec del 

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu, un total de 34 persones 
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orientadores de Garantia Juvenil, distribuïdes en els Espais Labora i Labora Formació i han 

vingut prestant els seus serveis fins al mes d'abril de 2020. 

 

Les funcions encomanades a aquest personal són les següents: 

 

• Informació general sobre les actuacions integrades en el Programa Operatiu 

d'Ocupació Juvenil (POEJ) del FSE en la Comunitat Valenciana. 

• Assistència a joves inscrits en les bases de dades de LABORA susceptibles de 

participar en les accions del POEJ. 

• 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 i/o servei oferit per LABORA. 

• Informació i suport per a l'autoocupació i l'emprenedoria. 

• Qualsevol altra que siga necessària 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 a les persones 

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 SERVOF 

 

Indicador 1. Persones candidates remeses 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 o ben rebudes a través d'esdeveniments 

de difusió (portal de LABORA, xarxes socials, fires d'ocupació, entre altres). 

 

Des de la Subdirecció General d'Inserció Laboral es va contractar 45 tècnics i tècniques 

de prospecció i orientació, per a la realització 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 a través del 

portal de GVAJobs és, cada vegada, més utilitzada per les empreses. 
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No obstant això, a causa d'irrupció de la pandèmia de la COVID-19 i la declaració de 

l'estat d'alarma posterior, han provocat que, els indicadors d’ofertes de treball i contractació 

estiguen arrossegats amb descensos significatius. 

 

La característica principal de GVAJobs és buscar i potenciar la participació dels diferents 

actors, facilitant l'autogestió de l'oferta mitjançant la creació de punts d'interacció entre les 

empreses i les persones demandants d'ocupació. 

 

LABORA assessora el teixit empresarial i li fa costat, i també assessora les persones 

demandants d'ocupació i realitza un seguiment i control de les ofertes; informa les persones 

demandants d'ocupació sobre les ofertes que s'ajusten al seu perfil, i posa a la disposició de 

les empreses les candidatures més adequades al perfil sol·licitat. 

 

Indicador 2. Itineraris d'inserció laboral realitzats a demandants d'ocupació 

 

A les persones desocupades inscrites en els Espais Labora se'ls ofereix la participació 

en aquelles accions i mesures d'informació, acompanyament, motivació i assessorament que, 

tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de la persona, li permeten 

determinar les seues capacitats i interessos 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 individual i personalitzat d'ocupació. 

 

El personal tècnic d'orientació dels Espais LABORA utilitza dues eines molt útils en la 

fase de diagnòstic inicial: un qüestionari de cerca d'ocupació i un qüestionari d'avaluació de 

competències. Aquests qüestionaris faciliten al personal tècnic d'orientació en la tasca 

d'identificar les manques de les persones demandants d'ocupació en aquestes matèries, així 

com les seues actituds, competències, motivació i aquells altres aspectes que influeixen 

decisivament en l'accés al mercat de treball. 

Al març de 2020, la irrupció de la COVID-19 i l'establiment de l'estat d'alarma va 

obligar a tancar els Espais LABORA al públic i a prioritzar, en un primer moment, l'atenció de 

les persones desocupades, tant en la inscripció, manteniment de la demanda i en la informació 

de les prestacions gestionades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), la qual cosa va fer 

que es reduïren un altre tipus de serveis de format eminentment presencial com els itineraris 

personalitzats d'ocupació. 

 

Al llarg de l'any, s'ha anat adaptant el funcionament dels Espais Labora a l'evolució de 

la pandèmia, per a això s'ha dotat el personal de les eines i recursos necessaris per a 

teletreballar i tots els serveis dels Espais Labora s'han adaptat per a prestar-se en manera no 

presencial. 
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Indicador 3. Serveis d'orientació professional oferits a demandants d’ocupació 

 

L'atenció a la ciutadania en els Espais Labora està en constant millora i es continua 

treballant sobre un nou model d'oficina més amable, més pròxim, 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, com mai abans, 

a la contractació jove amb el Programa “Avalem Joves”. 

 

De nou, al març de 2020, la irrupció de la COVID-19 i l'establiment de l'estat d'alarma 

va obligar a tancar els Espais LABORA al públic i a prioritzar, en un primer moment, l'atenció 

de les persones desocupades, tant en la inscripció, manteniment de la demanda i en la 

informació de les prestacions gestionades pel Servei Públic d'Ocupació estatal (SEPE), fet que 

va fer que disminuïra el nombre d'altres serveis prestats de manera habitual. 

 

Durant 2020 s'ha impulsat la creació d'un Curs d'Orientació Laboral En Línia amb la 

finalitat d'oferir a les persones inscrites en LABORA els serveis d'orientació que es presten en 

els Espais LABORA, de forma no presencial. Aquesta aula es troba allotjada al Campus Virtual 

Labora “Labora-Orientació” que utilitza la plataforma Moodle de la Generalitat, i és accessible 

des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. 

 

Indicador 4. Llocs de treball gestionats en GVAJobs 

 

Després de 6 anys de la posada en marxa de la gestió de l'oferta d'ocupació via 

telemàtica a través del portal de 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 Estatal (SEPE), els garanteix una major visibilitat dels llocs oferits, 

i dona una imatge de transparència en tot moment i facilita una major publicitat i, per tant, 

una major participació dels possibles candidats i candidates. 

 

A aquest sistema s'accedeix a través del portal web de LABORA i la seua característica 

principal és buscar i potenciar la participació dels diferents actors, facilitant l'autogestió de 

l'oferta mitjançant la creació de punts d'interacció entre les empreses i les persones 

demandants d'ocupació. 

 

LABORA assessora el teixit empresarial i li fa costat, així com les persones demandants 

d'ocupació i realitza 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.  
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Per a facilitar la participació de les persones interessades en les ofertes de LABORA es 

publica en el Portal del Sistema Nacional d'Ocupació, i es transfereixen al portal EURES, de 

conformitat amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu i 

del Consell, totes les ofertes publicades en GVAJobs i existeix un protocol de gestió de 

candidatures. 

 

Indicador 5. Serveis prestats a persones amb dificultats d'inserció laboral 

 

D'entre les persones desocupades inscrites en LABORA destaquen, especialment, els 

col·lectius que agrupen les persones menors de 30 anys, les persones majors de 45 anys i les 

persones parades de llarga duració. 

 

A aquestes persones se'ls ofereix la participació en aquelles accions i mesures 

d'informació, acompanyament, motivació i assessorament que, tenint en compte les 

circumstàncies personals i professionals de la persona, els permeten determinar les seues 

capacitats i interessos 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 

individual i personalitzat d'ocupació. 

 

En 2020 s'han incorporat 89 orientadors/ores laborals del Pla de Xoc Ocupació Jove i 

Reincorpora-t per a la realització d'itineraris i accions d'orientació dirigides a les persones 

incloses en els col·lectius prioritaris d'aquests plans i que, fonamentalment, són persones amb 

dificultats d'accés al mercat laboral. 

 

 

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 durant l'exercici 2020, fins al 31 de desembre, tant 

en accions dirigides prioritàriament a persones desocupades, com a les ocupades i a les 

corresponents al programa de formació en alternança amb l'ocupació, tallers d'ocupació 

(programes mixtos d'ocupació-formació que tenen com a objectiu facilitar la inserció laboral 

de les persones participants, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització 

d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat 

pública o interés social). 

 

Com en l'indicador 1 de l’objectiu 1.2, cal tindre en compte la conclusió del Programa 

T’Avalem i la seua incidència en la disminució del nombre de participants i projectes de 
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Formació Ocupació i, sobretot, la suspensió dels procediments i de la formació presencial arran 

de la crisi provocada per la COVID-19. 

 

Per a comprendre millor la disminució del nombre de participants en les accions 

formatives fins al 31 de desembre de 2020, podem referir que, entre els aspectes en els quals 

ha tingut incidència aquesta crisi, des que en data 14 de març de 2020 es publicara en el BOE 

el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió 

de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es troba el Reial decret llei 

11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit 

social i econòmic per a afrontar la COVID-19, establint en l'apartat u de la disposició addicional 

setena que amb caràcter excepcional i extraordinari, a causa de l'impacte econòmic de les 

mesures aprovades per a afrontar la crisi sanitària provocada per la COVID-19, els ingressos 

derivats de la cotització per formació professional obtinguts en l'exercici 2020, podrien 

destinar-se al finançament de qualsevol de les prestacions i accions del sistema de protecció 

per desocupació definides en l'article 265 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, o per a finançar 

programes que fomenten la contractació de persones desocupades o els ajuden a recuperar 

ocupació. 

 

A conseqüència d’allò contemplat en la disposició addicional setena del Reial decret llei 

11/2020, en relació amb la distribució de fons en matèria laboral dels pressupostos generals 

de l'Estat, per a la seua gestió per les comunitats autònomes, la reunió de la Conferència 

Sectorial d'Ocupació i Assumptes Socials es va celebrar en data 30 de setembre de 2020, quan 

en exercicis anteriors aquesta reunió va tindre lloc sobre el mes d'abril. Atesa la incertesa 

sobre la disponibilitat dels fons assignats i el retard en el repartiment d'aquests fons per 

conferència sectorial, en aquest exercici va resultar difícil iniciar l'execució dels projectes en el 

termini previst. 

 

Així, es va haver de variar el termini d'execució de cursos per la Resolució de 17 de 

desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, 

que modificava la Resolució de convocatòria de 27 de desembre de 2019, i disposava que els 

cursos començarien en tot cas, abans del 31 de gener de 2021 (anteriorment el 31 de 

desembre de 2020) i finalitzarien, amb caràcter general, abans del 30 de juny de 2021. 

 

 

Objectiu 3.1. Potenciar una millor coordinació i mantenir la participació entre els agents 

implicats en el mercat laboral 

 

Indicador 1. Acords territorials d'ocupació amb suport 

 

La subvenció als projectes experimentals que desenvolupen els pactes i acords 

territorials per l'ocupació i el desenvolupament local s'ha mantingut estable respecte a 

convocatòries anteriors. 
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Amb caràcter general, les convocatòries d'ajudes estableixen un període màxim 

d'execució dels projectes de dotze mesos, període que no sol coincidir amb l'any natural. 

 

El període màxim de dotze mesos d'execució dels projectes experimentals 

subvencionats en la convocatòria de 2019 va finalitzar el 30 de setembre de 2020, i es va 

donar suport a un total de 26 entitats beneficiàries, amb un pressupost de 6.000.000 €. Durant 

el període d'execució dels projectes es va declarar l'estat d'alarma a conseqüència de la COVID-

19 i part de les activitats previstes van quedar sense executar. Com a conseqüència, a fi que 

les entitats pogueren donar continuïtat als projectes subvencionats en 2019, es va aprovar 

una nova convocatòria en 2020 per un període extraordinari d'execució de sis mesos, període 

que finalitzarà el 31 de març de 2021, i amb un pressupost de 3.000.000 €.  

 

A aquesta convocatòria han concorregut 27 entitats, ja que s’ha afegit una entitat que, 

malgrat tindre subscrit un pacte territorial previ, no venia sol·licitant les ajudes. 

 

 

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 i usuàries, mesurat a través d'enquestes, sobre 

els serveis rebuts (sobre un màxim de 6) 

 

En aquest apartat es computa el grau de satisfacció dels usuaris i usuàries dels Espais 

LABORA, mesurat a través d'un qüestionari de satisfacció d'itineraris (81,37 %) i grupals 

(83,43 %) i d'un qüestionari de qualitat per a les empreses (90,27 %). 

 

Indicador 2. Grau de satisfacció dels empleats/ades sobre clima laboral 

 

No s’aplica perquè no s'ha mesurat en 2020. 

 

 

Objectiu 3.3. conèixer l'impacte econòmic i social de les polítiques actives d'ocupació 

desenvolupades en l'àmbit del Sistema Valencià d'Ocupació, LABORA 

 

Indicador 1. Nombre d'estudis sobre avaluació 

 

Avalem Joves Pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020 ha constituït 

l'estratègia del Consell de la Generalitat Valenciana la finalitat de què ha sigut millorar 

l'ocupabilitat de les persones joves. 
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Avalem Experiència Pla Integrat per a la millora de l'ocupabilitat i la inserció de les 

persones majors de 30 anys, ha estat desenvolupat durant un període intensiu que va des de 

2017 a 2019, i va posar especial èmfasi i dedicació en aquelles persones majors de 45 anys i 

que porten més de 12 mesos en situació de desocupació. 

 

Al llarg del període de vigència de cada pla s'ha realitzat de forma periòdica, mensual 

i anual, revisió dels principals indicadors d'evolució de tots dos plans. Donada la finalització 

del període de vigència de tots dos s'ha procedit a realitzar una avaluació global d'aquests, 

que permeta la valoració final del seu abast, desenvolupament i resultats. Tot això a partir de 

diversos indicadors d'execució i d'impacte. 

 

Tots dos estudis d'avaluació realitzats serviran de punt de partida, juntament amb 

l'anàlisi dels nous escenaris econòmics i dels reptes del mercat de treball, per a la definició 

dels nous programes estratègics referents a aquests col·lectius. 

 

 

 

Programa 722.20 “Política industrial”  

 

Execució: 134,12 % 

 

PROGRAMA 72220  POLÍTICA INDUSTRIAL  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 
Impulsar la gestió, modernització i promoció de les àrees 
industrials de la Comunitat Valenciana. 

85,03% 

OBJECTIU 1.2.- 
Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i 
mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat 
Valenciana. 

120,33% 

OBJECTIU 1.3.- 
Incrementar la generació i el desenvolupament dels processos 
d'innovació en totes les funcions empresarials de les empreses 
industrials. 

190,00% 

OBJECTIU 1.4.- Incrementar els processos de transformació digital. 100,00% 

OBJECTIU 1.5.- millora del posicionament en la cadena global de valor 250,00% 

OBJECTIU 1.6.- 
Millorar la formació dels recursos humans i la seua adequació a les 
necessitats formatives de les empreses industrials, així com la 
interrelació entre el sistema educatiu, ocupació i indústria. 

170,00% 

OBJECTIU 1.7.- 
Incrementar la cooperació empresarial i el desenvolupament de 
projectes estratègics intrasectoriales  i intersectorials. 

90,00% 

OBJECTIU 1.8.- 
Incrementar l'establiment de plans d'igualtat entre dones i homes 
en les empreses industrials 

N.A 

OBJECTIU 1.9.- 
Incrementar la composició equilibrada al càrrec de la presidència 
i als òrgans d'administració a les empreses i associacions 
empresarials industrials 

55,00% 

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). 

71,67% 
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PROGRAMA 72220  POLÍTICA INDUSTRIAL  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

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. 

107,08% 

OBJECTIU 2.3.- 

Aplicació de la legislació en matèria de metrologia legal, en el 
relatiu al registre de control metrològic i verificacions periòdiques 
i després de reparació o modificació dels equips i aparells amb 
els quals s'efectua les mesures. 

121,07% 

OBJECTIU 2.4.- 
Aplicació de la legislació en matèria d'inspecció tècnica de 
vehicles. 

200,00% 

OBJECTIU 2.5.- 
Control i millora dels procediments i desplegament normatiu en 
matèria de seguretat industrial, vehicles i metrologia. 

183,33% 

 

 

Objectiu 1.1 Impulsar la gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la 

Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Àrees industrials identificades i classificades. Indicador 2. Entitats de gestió 

registrades al registre autonòmic. Indicador 3. Plans de mobilitat o d'emergències 

subvencionats 

 

Respecte l'indicador 1, (95,1 % de execució) cal indicar que, segons la informació 

facilitada per IVACE, entitat actualment competent per a la classificació de les àrees industrials, 

en la data de la Resolució del conseller de 18 de desembre de 2020, per la qual es proposa 

provisionalment la classificació de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, es compta 

amb 618 àrees industrials indexades, havent estat classificades un total de 171, totes 

inicialment com a bàsiques.  

 

Pel que fa a l'indicador 2, s'han creat i registrat entitats de gestió i modernització de 

les següents àrees industrials: Parc Tecnològic, Polígon Nord Almussafes i Joan Carles I 

d'Almussafes, dos menys de les previstes. 

 

 

Objectiu 1.2 Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels 

sectors industrials de la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Empreses industrials que sol·liciten ajudes per a projectes d'inversió. Indicador 2. 

Empreses industrials que reben ajudes per a projectes d'inversió. Indicador 3. Import dels 

projectes d'inversió subvencionats 

 

La xifra de pimes industrials sol·licitants de les ajudes a la inversió va créixer molt en 

l'exercici 2020 respecte de l'exercici anterior, passant de 476 sol·licituds en 2019 a 730 en 

2020, un creixement de la demanda que indica el gran interés que aquestes ajudes generen 
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en les empreses valencianes, malgrat la crisi econòmica generada per la pandèmia sanitària 

de la COVID 19. El nombre d'empreses que va rebre subvenció ha sigut molt similar atés que 

el pressupost disponible ha sigut pràcticament el mateix, generant una inversió induïda de 

més de 104 milions d’euros. 

 

 

Objectiu 1.3 Incrementar la generació i el desenvolupament dels processos d'innovació en 

totes les funcions empresarials de les empreses industrials 

 

Indicador 1.Associacions que sol·liciten ajudes per a desenvolupar aquesta acció 

 

Aquest indicador ha aconseguit un 190 % d'execució en haver-se produït un increment 

notable de sol·licituds d'associacions vinculades als sectors industrials objecte de la 

convocatòria d'ajudes gestionada per la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per a 

actuacions vinculades al foment de la innovació empresarial en productes, processos i l'oferta 

de valor, el desenvolupament de projectes pilot o de demostració de la implantació 

d'innovacions en les empreses, o el foment del disseny, l'excel·lència operativa, la flexibilitat 

de processos, la integració en xarxes o l'eficiència energètica com a factors clau de la 

competitivitat. 

 

 

Objectiu 1.4 Incrementar els processos de transformació digital 

 

Indicador 1. Associacions que sol·liciten ajudes per a desenvolupar aquesta acció 

 

Aquest indicador ha coincidit amb l'estimació prevista de 10 associacions que han 

centrat les seues actuacions en el foment de la transformació digital de les empreses i la 

indústria 4.0, amb accions de demostració i simulació de processos 4.0, l'organització d'accions 

formatives i de divulgació de l'ús de les noves tecnologies relacionades amb la indústria 4.0, o 

accions de foment del teletreball i el treball a distància en empreses industrials. 

 

 

Objectiu 1.5 Millora del posicionament en la cadena global de valor 

 

Indicador 1. Associacions que sol·liciten ajudes per a desenvolupar aquesta acció 

 

Aquest indicador ha aconseguit un 250 % d'execució en haver-se estés aquest tipus 

d'actuacions pràcticament entre totes les associacions vinculades als sectors industrials 

objecte de la convocatòria, amb accions com a estudis de nous mercats, campanyes i 

esdeveniments de promoció exterior i reforç de la marca conjunta, foment de l'economia 

circular i l'ecoinnovació o accions per a l'impuls de la internacionalització de les pimes 

industrials. 
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Objectiu 1.6 Millorar la formació dels recursos humans i la seua adequació a les necessitats 

formatives de les empreses industrials, així com la interrelació entre el sistema educatiu, 

ocupació i indústria 

 

Indicador 1. Associacions que sol·liciten ajudes per a desenvolupar aquesta acció 

 

Aquest indicador ha aconseguit un 170 % d'execució en haver-se produït un increment 

notable de sol·licituds d'associacions per a actuacions dirigides a millorar la formació en les 

empreses industrials mitjançant l'organització de jornades formatives obertes, promoció de 

sistemes d'intercanvi d'informació sobre habilitats formatives i necessitats, creació de bases 

de dades de professionals formats, o el desenvolupament de campanyes per a promoure les 

vocacions juvenils i l'ocupació en la indústria. 

 

 

Objectiu 1.7 Incrementar la cooperació empresarial i el desenvolupament de projectes 

estratègics intrasectorials i intersectorials 

 

Indicador 1. Associacions que sol·liciten ajudes per a desenvolupar aquesta acció 

 

El 90 % d’execució d’aquest indicador s’explica en haver-se rebut 9 de les 10 

sol·licituds estimades per a accions dirigides a fomentar el networking empresarial, la 

cooperació en la fabricació de productes industrials, els programes de tracció, les estratègies 

d’intraemprenedoria i la cooperació tecnològica amb startups. 

 

 

Objectiu 1.8 Incrementar l’establiment de plans d’igualtat entre dones i homes en les empreses 

industrials 

 

Indicador 1. Empreses industrials que sol·liciten ajudes per projectes d'inversió que tinguen 

un certificat o distintiu oficial  empresarial  en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora 

en igualtat d'oportunitats entre dones i homes o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial 

 

Aquest indicador no ha pogut mesurar-se en substituir-se en la convocatòria 

l'obligatorietat d'aportar aquesta informació substituint-la per la d'associacions, la presidència 

de les quals o, si hi manca, el màxim òrgan de representació i direcció del qual s'informa 

posteriorment. 
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Objectiu 1.9 Incrementar la composició equilibrada al càrrec de la presidència i als òrgans 

d'administració a les empreses i associacions empresarials industrials 

 

Indicador 1. Representació de dones a l 'òrgan d'administració de les empreses industrials, 

  

Indicador 2. Nombre d'associacions industrials amb presidència exercida per dones 

 

Respecte del primer indicador, llevat que no haja sigut correctament emplenat per les 

empreses sol·licitants de les ajudes per a pimes industrials, la informació amb què es compta  

posa de manifest que només 2 pimes de 730 sol·licitants afirmen tindre a dones en el seu 

òrgan d'administració, la qual cosa suposa un 0,0013 %. 

 

El segon indicador ha posat de manifest que només 5 de les 31 entitats sol·licitants en 

la convocatòria d'ajudes per a associacions sectorials vinculades a la indústria, tenen una dona 

com a presidenta o el seu òrgan directiu, la qual cosa suposa un percentatge del 16 %. 

 

 

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) 

 

Indicador 1. Nombre de jornades 

 

S’han realitzat 7 jornades de les 12 que s’havia previst realitzar. Aquest nombre 

inferior al previst ha estat degut a la pandèmia de COVID-19 que hem patit aquest any, i han 

hagut de reorientar les accions a desenvolupar. 

 

Indicador 2. Nombre de congressos 

 

La previsió inicial per a realitzar un Congrés de Seguretat Industrial no ha pogut ser 

desenvolupada per l’esclat de la pandèmia de la COVID-19. No obstant això, s’ha avançat la 

seua planificació i preparació per poder ser dut a terme durant 2021. 

 

Indicador 3. Nombre de campanyes 

 

S’han realitzat 8 de les 10 campanyes previstes. 

 

Indicador 4. Convenis de col·laboració 

 

S’han executat 6 convenis, un més encara dels inicialment previstos. 
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Indicador 5. Plans extraordinaris inspecció 

 

S’han realitzat els tres que estaven previstos. 

 

 

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 

 

Indicador 1. Reunions de coordinació seguiment i control 

 

S’han mantingut 11 reunions, una més de les previstes. 

 

Indicador 2. Nombre dels organismes de control per a seguiment 

 

El nombre dels organismes de control per a seguiment d’un any a l’altre s’ha 

incrementat, passant a ser de 50. 

 

 

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 

 

Indicador 1. Nombre agents per a seguiment 

 

El nombre d’agents en el camp de la metrologia legal també s’ha incrementat 

lleugerament, i en total és de 143. 

 

Indicador 2. Reunions de coordinació seguiment i control  

 

S’han tingut 7 reunions, un nombre superior a les inicialment previstes, que n’eren 5. 

 

 

Objectiu 2.4 Aplicació de la legislació en matèria d'inspecció tècnica de vehicles 

 

Indicador 1. Reunions de coordinació seguiment i control 

 

S’han realitzat 12 reunions en matèria d’ITV, i s’han duplicat les que s’havien previst. 
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Objectiu 2.5 Control i millora dels procediments i desenvolupament normatiu en matèria de 

seguretat industrial, vehicles i metrologia 

 

Indicador 1. Reunions de coordinació seguiment i control 

 

S’han realitzat 22 reunions de coordinació de seguretat industrial, un nombre elevat 

sobre el previst, que n’era de 12. 

 

 

Programa 322.55 “Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social” 

 

Execució: 112,68 % 

 

PROGRAMA 32255  PROMOCIÓ DE L'EMPRENDEDORIA, 

COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 
Consolidar una cultura de l'emprenedoria en la Comunitat 
Valenciana, incentivant la formació i l'esperit emprenedor en els 
distints nivells educatius. 

348,85% 

OBJECTIU 1.2.- 
Realitzar programes de difusió social de l'emprenedoria i de 

l'esperit empresarial. 
119,00% 

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.- 
Elaboració d'informes de seguiment de la execució del Pla 
Estratègic de l'Emprenedoria 

100,00% 

OBJECTIU 3.1.- 
Impulsar el funcionament d'una plataforma informàtica integral 
que unisca tota la informació d'assessorament i suport a les 
persones emprenedores 

12,00% 

OBJECTIU 3.2.- 
Fomentar el desenvolupament d'accions de divulgació dels 
instruments que estan a disposició de les persones 

emprenedores 
100,00% 

OBJECTIU 4.1.- 
Promoure la participació en projectes i programes europeus i 
internacionals dirigits al foment de l'emprenedoria. 

175,00% 

OBJECTIU 4.2.- 
Impulsar, junt amb la Universitat de València, la implementació 
de l'Acció Pilot "Aula Emprén" dins del Projecte iEER. 

0,00% 

OBJECTIU 5.1.- 
Foment d'activitats que proporcionen suport i servicis avançats 
per a facilitar el creixement i consolidació d'empreses en la 
Comunitat Valenciana 

124,89% 

OBJECTIU 6.1.- 
Promoció, Foment i difusió de l'Economia Social en la Comunitat 
Valenciana 

100,00% 

OBJECTIU 6.2.- 
Creació, desenvolupament i consolidació de les empreses 
d'Economia Social en la Comunitat Valenciana 

80,25% 

OBJECTIU 6.3.- Suport al Consell Valencià del Cooperativisme 92,22% 

 

 

Objectiu 1.1. Consolidar una cultura de l'emprenedoria en la Comunitat Valenciana, i incentivar 

la formació i l'esperit emprenedor en els distints nivells educatius. 

 

Destaca l’elevat grau d’execució en aquest objectiu, vinculat amb les actuacions 

recollides en els convenis del programa “Campus de l’emprenedoria innovadora” amb les 5 



 

398 

 

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. 

 

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 48 parelles d’estudiants, en lloc de les 25 previstes 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 329 docents, en lloc dels 125 previstos), i han participat en la segona fase del 

programa un total de 220 equips per al desenvolupament de projectes d’emprenedoria, en lloc 

dels 10 previstos inicialment. També s’han superat les expectatives en el nombre de sol·licituds 

per a participar als Premis Start-ups 5UCV, on es van rebre 116 (previstes 30). 

 

 

Objectiu 1.2 Realitzar programes de difusió social de l'emprenedoria i de l'esperit empresarial 

 

Presenta una execució del 119 % respecte del que es preveia, ja que el personal de la 

Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria va participar en un total de 20 jornades, 

actes, seminaris i altres intervencions en reunions i fòrums públics per al foment de 

l’emprenedoria, en lloc de les 10 participacions previstes inicialment. Dins d’aquest objectiu, 

en el marc dels convenis per al foment de l’emprenedoria en l’àmbit rural, hi ha els seminaris 

i tallers organitzats per l’Associació d’Emprenedors Rurals que va poder organitzar un total de 

14 (en compte dels 10 inicialment previstos) i els cicles de cursos del programa EMTe, de la 

Federació de Dones PV, FADEMUR PV, dirigits a dones emprenedores, que impartiren un total 

d’11 cursos a tota la Comunitat Valenciana. 

 

 

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 

 

En aquest objectiu, cal assenyalar que s’han pogut realitzar les dues reunions previstes 

de 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 l’exercici 2020 els diversos centres gestors de Generalitat, 

i vincular-los amb els diferents subobjectius estratègics i línies d’actuació del Pla. 
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Objectiu 2.2. Elaboració d'informes de seguiment de la execució del Pla estratègic de 

l'emprenedoria 

 

Molt relacionat amb l’anterior, també es va executar segons el que es preveia, ja que 

durant l’exercici 2020 s’han celebrat dues reunions del Ple del Consell Valencià de 

l’Emprenedoria. 

 

 

Objectiu 3.1. Impulsar el funcionament d'una plataforma informàtica integral que unisca tota 

la informació d'assessorament i suport a les persones emprenedores 

 

Aquest és l’únic objectiu que no s’ha aconseguit executar durant 2020 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. A més a més, es va considerar necessari 

implementar-la amb una fase prèvia per a comprovar la seua funcionalitat i introduir millores. 

 

La plataforma s’ha implementat en 2020 en una fase pilot amb el 3 CEEI VALÈNCIA, 

ELX I CASTELLÓ, i es preveu la seua expansió en la seua utilització per diverses entitats de 

l’ecosistema emprenedor al llarg de l’any 2021. 

 

 

Objectiu 3.2. Fomentar el desenvolupament d'accions de divulgació dels instruments que estan 

a disposició de les persones emprenedores 

 

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 2020, es van publicar un total de 30 notícies i 20 

novetats relatives a convocatòries d’ajudes, actes i esdeveniments vinculades amb el foment 

de l’emprenedoria. 

 

 

Objectiu 4.1. Promoure la participació en projectes i programes europeus i internacionals 

dirigits al foment de l'emprenedoria 

 

Mostra un grau d’execució molt elevat, atesa la participació en reunions per a promoure 

la participació en programes i projectes europeus, relacionats amb el NEXT GENERATION EU, 

com el programa RESET-COSME. 
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Objectiu 5.1. Foment d'activitats que proporcionen suport i servicis avançats per a facilitar el 

creixement i consolidació d'empreses en la Comunitat Valenciana 

 

S’ha executat 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, consolidació i relleu generacional empresarial («Fent Relleu»). 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 224 plans de consolidació dels 300 previstos. 

 

 

Objectiu 6.1. Promoció, Foment i difusió de l'Economia Social en la Comunitat Valenciana 

 

Les activitats de promoció i difusió del model d'economia social: cursos, jornades, 

campanyes han tingut una execució del 100 %, la qual cosa repercutirà sens dubte en un 

coneixement més ampli de l’economia social. 

 

 

Objectiu 6.2. Creació, desenvolupament i consolidació de les empreses d'economia social en 

la Comunitat Valenciana 

 

Aquest objectiu ha estat executat globalment al 80,13 % del que es preveia. 

L'indicador que ha influït en aquesta disminució ha sigut principalment el foment de la creació 

d'empreses d'economia social i el seu desenvolupament, l'execució del qual s'ha situat en un 

31,7 %. Això ha sigut conseqüència de la situació de crisi generada a conseqüència de la 

pandèmia per la COVID-19, que ha dut a una recessió econòmica important en pràcticament 

tots els àmbits, i afecta en conseqüència també les cooperatives i societats laborals.  

 

Aquesta mateixa crisi i la paralització o disminució de l'activitat econòmica que ha 

provocat, també ha tingut el seu reflex en una disminució important d'un altre dels indicadors 

d'aquest objectiu, l'activitat del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i del 

Registre Administratiu de Societats Laborals, que és una de les principals activitats d'aquest 

programa.  

 

No obstant això, quant a la creació d’ocupació per a dones, s’han complit les previsions 

inicials, aconseguint-se un grau d'execució del 99,60 %.  

 

Cal destacar, dins d'aquest objectiu, l'increment de l'indicador de suport a la 

informatització i digitalització de les cooperatives i societats laborals, que ha sigut molt 

superior al previst -i ha arribat al 124,4 %-, la qual cosa sens dubte ha afavorit el sector, atesa 

la importància que aquests mitjans tecnològics tenen per a facilitar el treball en temps de 

restriccions de mobilitat i confinaments domiciliaris imposats per la crisi sanitària. 
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Objectiu 6.3. Suport al Consell Valencià del Cooperativisme 

 

S’ha aconseguit el grau d'execució previst, situant-se globalment en un 92.2 %, ja que 

s'han adoptat totes les mesures necessàries perquè les reunions d'aquest òrgan es 

desenvoluparen amb normalitat i la Secretaria Tècnica ha gestionat un alt nivell d'expedients. 

 

 

 

Programes amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al 100 % 

 

 

Programa 551.10 “Elaboració i difusió estadística” 

 

Execució:  99,23 % 

 

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. 

100,00% 

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 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. 

97,69% 

 

 

Objectiu 1.1. Impuls i gestió del règim intern dels òrgans col·legiats en matèria estadística de 

la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Sessions de la Comissió Interdepartamental d’Estadística 

 

S'han complit les previsions. La Comissió Interdepartamental d’Estadística és l’òrgan 

col·legiat encarregat de l’impuls estratègic, la coordinació i ordenació general de l’activitat 

estadística pública d’interés de la Generalitat a desenvolupar per l’organització estadística de 

la Comunitat Valenciana en el marc de la Llei 5/1990, d’estadística, de la Comunitat 

Valenciana.  

 

El 17 de desembre de 2020 es va celebrar per mitjans telemàtics sessió plenària de la 

Comissió Interdepartamental d'Estadística. En la reunió s’aprovaren les propostes de 

programes anuals corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021 de desenvolupament del Pla 
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valencià d’estadística 2019-2022. També s’hi aprovà el balanç anual d'activitats estadístiques 

2019 desenvolupades per l'organització estadística de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 2. Sessions del Consell Valencià d’Estadística 

 

El Consell Valencià d’Estadística és l’òrgan consultiu i de participació social de 

productors i usuaris d’estadístiques d’interés de la Generalitat. 

 

S'han complit les previsions. El 17 de desembre de 2020 es va celebrar per mitjans 

telemàtics sessió plenària d’aquest òrgan. En la reunió es va informar de la modificació de la 

Llei 5/1990, d’estadística de la Comunitat Valenciana mitjançant la Llei de mesures fiscals, de 

gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, per a l’exercici 2021. Així 

mateix, es va emetre informe favorable de les propostes de programes anuals corresponents 

als exercicis 2019, 2020 i 2021 de desenvolupament del Pla valencià d’estadística 2019-2022. 

 

 

Objectiu 1.2 Ordenació i planificació de l’activitat estadística d’interès de la Generalitat en el 

marc normatiu vigent 

 

Indicador 1. Proposta de Programa anual d'activitats estadístiques 2021 

 

S'han complit les previsions. El Programa anual d’activitats estadístiques 2021 de 

desenvolupament del Pla valencià d’estadística 2019-2022 s’elabora segons l’article 18 del 

Reglament 81/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de 7 de 

juny, de la Generalitat, d’estadística de la Comunitat Valenciana. Conté les estadístiques i 

activitats de semblant naturalesa a desenvolupar durant 2021 per l’organització estadística 

pública valenciana. 

 

El Programa anual de 2021 conté 210 estadístiques a elaborar en alguna de les seues 

fases, de les quals més del 60 % utilitzen dades d’origen administratiu igual que el 60 % es 

fan amb col·laboració amb altres organismes, majoritàriament amb departaments de 

l’Administració general de l’Estat. 

 

Indicador 2. 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 realitzen les diferents 

administracions valencianes. 

 

S'han complit les previsions. El manteniment realitzat en 2020 s’ha fet en base a 

l’execució dels programes anuals d’activitats estadístiques de desenvolupament del Pla 

valencià d’estadística 2019-2022. Aquestes actuacions són d’identificació d’operacions 
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estadístiques en el marc de l’inventari, accés i manteniment dels enllaços a aquests resultats 

estadístics i a les metodologies associades. 

 

 

Objectiu 1.3 Elaboració i difusió d’informació estadística oficial sobre una base científica, fiable, 

objectiva, imparcial, transparent, comparable i oportuna per al coneixement i anàlisi de la 

realitat demogràfica, socioeconòmica i cultural de la Comunitat Valenciana, així com per a la 

comparabilitat amb el seu entorn nacional i internacional 

 

Indicador 1. Elaboració i difusió de resultats estadístics 

 

L’indicador mesura l’elaboració de productes de difusió de resultats estadístics de 

caràcter conjuntural i estructural dels àmbits demogràfic, econòmic i social que el Programa 

anual d’activitats estadístiques per a l’exercici 2020 de desenvolupament del Pla valencià 

d’estadística 2019-2022 assigna a la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme en la 

seua qualitat d’òrgan central d’estadística de la Comunitat Valenciana. El Programa anual 2020 

assigna a la DG 35 operacions estadístiques a elaborar en aquest àmbits. 

 

Respecte de les previsions inicials, l’única variació ha sigut que no s’han difós els 

resultats de l’operació d’indicadors del comerç exterior de la Comunitat Valenciana, per estar 

encara treballant en l’elaboració del projecte tècnic.  

 

Cal destacar que durant 2020 s’han publicat, per primera vegada, un primer conjunt 

de quasi 100 indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible, en el marc de l’operació 

d’indicadors de l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. 

Igualment, dins de l’operació d’indicadors de confiança empresarial, en el tercer trimestre de 

2020 s’ha inclòs un mòdul d'opinió sobre l'impacte de la COVID-19 que va informar sobre el 

nivell d'activitat dels establiments durant l'estat d'alarma, canvis en el seu funcionament, 

accions adoptades o ús del teletreball i també sobre mesures o formes de funcionament que 

tenien previst adoptar en el futur amb la nova normalitat. 

 

Indicador 2. Recopilació de resultats estadístics elaborats per altres organismes d’estadística 

oficial 

 

L’indicador mesura les actualitzacions realitzades al Portal estadístic de la Generalitat 

(PeGV) dels principals resultats estadístics obtinguts de la recopilació dels resultats estadístics 

d’operacions elaborades per altres organismes productors d’estadística oficial per a diferents 

territoris de la Comunitat Valenciana. 

 

Les actualitzacions formen part de les dues operacions estadístiques de recopilació 

“Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana” i “Banc de dades territorial” que el Programa 

anual d’activitats estadístiques per a l’exercici 2020 de desenvolupament del Pla valencià 
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d’estadística 2019-2022 assigna a la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme en la 

seua qualitat d’òrgan central d’estadística de la Comunitat Valenciana. 

 

Durant 2020 s’han dut a terme 224 actualitzacions al Portal estadístic de la Generalitat 

de resultats estadístics que provenen de la selecció i recopilació de 182 estadístiques d’interés 

per als àmbits territorials municipal, comarcal, provincial i Comunitat Valenciana que 

conformen les dues operacions estadístiques esmentades. No s’ha executat el previst (97 %) 

degut principalment a la no publicació per part de la font responsable de les dades d'algunes 

de les operacions previstes. El desglossament d'aquestes actualitzacions és el següent: 

 

-Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana. 

 

El seu objectiu es la recopilació i difusió d’informació estadística d’ampla cobertura 

temàtica que permet una visió bàsica de la situació i evolució de les diferents àrees 

econòmiques i socials de la Comunitat Valenciana. S’han realitzat 158 actualitzacions de 

«principals resultats» de l'activitat estadística pública i d’altra informació d'interés que 

corresponen a 479 taules de sèries estadístiques quinquennals d'àmbit provincial o superior 

(Comunitat Valenciana i en alguns casos Espanya) que provenen de 142 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 realitzat 66 

actualitzacions corresponents a 162 taules/sèries (141 de caràcter anual, 17 de periodicitat 

trimestral i 4 amb periodicitat irregular) que provenen de 40 operacions estadístiques d’interés 

seleccionades. 

 

Indicador 3. Productes divulgatius 

 

L’indicador assenyala els 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 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. El nivell territorial que ofereix és de Comunitat 

Valenciana i contempla un apartat per als municipis majors de 25.000 habitants i les 

comarques. El producte es va actualitzar al juliol de 2020 en versió valenciana, castellana i 

anglesa.  
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- 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 continguda en 

el Banc de Dades Territorial, incloent-hi també fitxes per a la Comunitat Valenciana i les seues 

províncies. Es va publicar al portal estadístic l'actualització al setembre de 2020 en versió 

valenciana i castellana. 

 

- Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana, arreplega a 1 de gener de cada any 

la relació d'entitats de població (col·lectives i singulars), nuclis i disseminats per a cada 

municipi amb detall de la seua població. Es va publicar l'actualització a 1 de gener de 2020, al 

febrer en versió valenciana i castellana. 

 

Indicador 4. Difusió de resultats d'operacions estadístiques desglossades per sexe al Portal 

estadístic de la Generalitat 

 

Aquest indicador, executat al 94,7 %, mesura el grau d’incorporació de la variable sexe 

en alguna taula de l’explotació difosa d’aquelles operacions estadístiques que elabora la 

direcció general i que per la seua naturalesa o característiques tècniques ho permeten. 

 

S’han difós 8 operacions de l’àmbit demogràfic, 9 del social i 6 de l’econòmic, entre 

aquestes cal assenyalar l’actualització de 2020 de l'operació d'indicadors socials de qualitat de 

vida de la Comunitat Valenciana, que inclou un apartat de gènere que ofereix indicadors de les 

àrees de demografia; poder i presa de decisions; educació; ocupació; salut i hàbits de vida; 

delinqüència; violència de gènere i justícia; exclusió social; ciència i tecnologia; i qualitat de 

vida. 

 

Per la seua part, el nombre d’estadístiques amb taules en què apareix la desagregació 

per sexe en 2020 en les recopilacions de resultats estadístics del PeGV és de 66, 48 són 

«Principals resultats» de l’operació estadística Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana i 18 

corresponen al Banc de Dades Territorial. 

 

 

Programa 443.10 “Protecció persones consumidores i qualitat de béns i serveis” 

 

Execució: 83,93 % 

 

PROGRAMA 44310 PROTECCIÓ PERSONES CONSUMIDORES I 

QUALITAT DE BÉNS I SERVICIS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. 

87,09% 

OBJECTIU 1.2 
Fomentar el consum responsable i ètic des de la joventut, facilitant 
la informació, formació i educació per aconseguir un consum 

68,22% 
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PROGRAMA 44310 PROTECCIÓ PERSONES CONSUMIDORES I 

QUALITAT DE BÉNS I SERVICIS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
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 sols en criteris estrictament econòmics, sinó també en 

criteris de racionalitat, sostenibilitat i responsabilitat social. 

OBJECTIU 1.3 
Donar suport a l'associacionisme en matèria de consum, potenciant 
la seua eficàcia i capacitat de representació. 

100,00% 

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 

75,65% 

OBJECTIU 3.1 
Crear xarxes i eines d'assessorament a les persones consumidores 
que permeten disposar en temps real d'informació i descentralitzen 
els servicis que presten de forma eficaç 

111,90% 

OBJECTIU 3.2 Impuls i suport a les OMICs. 60,71% 

 

 

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 compliment regles del mercat 

 

Ha pogut ser complit íntegrament, superant l'objectiu proposat. Les limitacions de 

mobilitat han pogut ser compensades amb un augment del seguiment de campanyes per 

internet i reduint el control presencial a les estrictament necessàries. 

 

Indicador 2. Expedients sancionadors. Expedients sancionadors en matèria de publicitat 

sexista 

 

L'indicador es refereix exclusivament a sancionadors derivats de denúncies en matèria 

de publicitat sexista, que en 2020 no s'han rebut. 

 

Indicador 3. Nombre d'actuacions inspectores. Indicador. 4 Xarxa d'alertes 

 

Les conseqüències de la falta de personal, la reducció de la mobilitat originada per la 

COVID-19, i els continus canvis de persones queda en evidència amb el nombre d'actuacions 

inspectores realitzades en relació amb les previstes (65,3 %). 

 

No obstant la falta de mobilitat aquest any 2020 i la permanència de la mateixa persona 

responsable de gestió de la Xarxa d'alertes de productes no alimentaris, ha permés un elevat 

rendiment de l’indicador, que ha duplicat el seu valor respecte a les alertes tramitades en 

l’exercici 2019. 
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Aquesta tasca és extremadament sensible, ja que l'objectiu és garantir l'existència 

d'un nivell alt de seguretat dels productes posats a la disposició de les persones consumidores, 

especialment de col·lectius objecte d'especial protecció com la infància. 

 

En el total d'actuacions inspectores s'inclouen les actes realitzades en campanyes, les 

preses de mostra i la comprovació de retirada de productes declarats perillosos. 

 

Indicador 7. Reclamacions rebudes 

 

En 2020 el tipus de reclamacions ha estat condicionat per la restricció de la mobilitat i 

la suspensió dels viatges. 

 

Indicador 9. Nombre de fulls de reclamació distribuïts 

 

Com a conseqüència de la paralització de l’economia i el tancament obligatori dels 

comerços durant part de l’estat d’alarma, han disminuït les vendes físiques i, per tant, les 

reclamacions i la venda de fulls en format paper, situant el valor de l'indicador per davall de 

les previsions (56,7 %).  

 

 

Objectiu 1.2 Fomentar el consum responsable i ètic des de la joventut, facilitant la informació, 

formació i educació per 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 sols en criteris 

estrictament econòmics, sinó també en criteris de racionalitat, sostenibilitat i responsabilitat 

social. 

 

Indicador 1. Jornades dia mundial de les persones consumidores 

 

Amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma el 15 de març de 2020, en 2020 les 

accions informatives programades per a la celebració del Dia Mundial de les Persones 

Consumidores s'han realitzat en línia. 

 

Indicador 3. Accions en centres educatius del concurs Consumópolis. 

 

Amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma el 15 de març de 2020 i de la suspensió 

de les classes presencials en els centres educatius, el Ministeri de Consum va decidir suspendre 

el concurs i donar-lo per conclòs, quan es trobava encara en la part primera (el recorregut 

virtual per la ciutat de Consumópolis) i faltava la convocatòria autonòmica de la segona part 

del concurs, consistent en un treball de l'equip. En aqueixos moments, hi havia 218 equips 

escolars inscrits, dels quals únicament havien finalitzat 32, enfront dels 150 previstes.  
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Objectiu 1.3 Donar suport a l'associacionisme en matèria de consum, i potenciar la seua 

eficàcia i capacitat de representació 

 

Indicador 1. Associacions a les quals es dona suport  

 

Ha pogut ser complit íntegrament, i s’ha fet costat 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 a través de la mediació i l'arbitratge de consum 

 

Indicador 1. Potenciar la mediació en matèria de consum a les juntes arbitrals. Indicador 3. 

Fomentar l'arbitratge com a sistema extrajudicial de resolució de conflictes en consum 

 

No obstant la suspensió de l’activitat de les juntes arbitrals i dels procediments 

administratius i de l’accés a les oficines de les administracions, aquests indicadors han tingut 

un rendiment prou acceptable. 

 

 

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 forma eficaç 

 

Indicador 2. Seus d'arbitratge per mitjans electrònics (videoconferències) 

 

La celebració física de les audiències en juntes arbitrals s'ha vist reduïda per les 

limitacions sanitàries del nombre permés de persones i les restriccions de mobilitat. No obstant 

això, s’han incentivat les audiències per videoconferència, i s’ha optimitzat el percentatge de 

l’indicador. 

 

 

Programa 615.10 “Planificació i previsió econòmica”  

 

Execució: 81,53 % 

 

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 

50,00% 
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PROGRAMA 61510 PLANIFICACIÓ I PREVISIÓ ECONÒMICA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 

Promoció de l'economia sostenible a través d'ajudes i l'impuls 
d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les 
empreses socials, de l'Economia del Bé Comú, de l'Economia 
Feminista i de les noves economies en l'àmbit institucional, 

empresarial i entorn pedagògic del conjunt del territori valencià. 

103,21% 

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 que per iniciativa pròpia o que 
es demanden per part de les diferents àrees del Consell, encaminats 
a un millor coneixement dels factors d'especialització productiva i 
de la conjuntura i perspectives de l'economia de la Comunitat 
Valenciana. 

100,00% 

OBJECTIU 4.1 
Gestió rigorosa i àgil de les/els mediadors/es d'assegurances com 
administració tutelant de l'esmentat col·lectiu en la Comunitat 
Valenciana. 

124,87% 

 

 

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 allò 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 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 la 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 
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S’elaboren informes d’estudis econòmics en funció de les necessitats de coneixement 

en àrees de l’àmbit de competències de la Direcció General d’Economia Sostenible. En aquest 

sentit, durant 2020, s’han elaborat 2 estudis:  

 

• Estudi dels efectes de la pandèmia de la COVID-19 sobre la realitat 

socioeconòmica valenciana (indústria valenciana). 

• Desigualtat, bretxa salarial i de gènere a la Comunitat Valenciana 2018. 

Impacte de la COVID-19. 

 

 

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 del bé comú i de l’economia 

feminista 

 

En aquest sentit, el programa 615.10 inclou una sèrie de línies de subvenció i 

transferències dirigides a la promoció de l’economia sostenible i del Bé Comú (EBC). 

 

Indicador 1. Actuacions de promoció i foment de l’economia sostenible i 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. 

 

En 2020 s’han subvencionat 72 actuacions, la qual cosa suposa un 103 % sobre les 

actuacions estimades, que n’eren 70. 

 

Indicador 2. Convenis per al funcionament de les càtedres d'Economia del Bé Comú, d’Empresa 

i Humanisme, d' Economia Feminista, d'Economia Blava, d'Economia Valenciana, SECOT i de 

Desenvolupament i Manteniment  de les Previsions Macroeconòmiques de l'Economia 

Valenciana. 

 

A 31 de desembre 2020, s’han signat 6 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, Càtedra d’Economia 

Valenciana i Conveni de desenvolupament de les previsions macroeconòmiques de l’economia 

valenciana.  

 

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) i 

un altre amb l’Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé Comú (AVEBC). 
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En resum, un total de 8 convenis, que suposa un 114 % d’execució. 

 

Indicador 3. Nombre d’actuacions dutes a terme en la Càtedra de l’Economia Feminista 

 

Inclou les actuacions realitzades en els següents eixos d’actuació: reunions Pla de 

Treball, cures, economia feminista i canvi de model econòmic, Processos de subjectivació 

neoliberal, pressupost amb perspectiva de gènere i treball social feminista.  

 

S'han realitzat 37 de les 40 previstes (92,5 %). 

 

 

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 realitza un seguiment de l’economia valenciana des dels  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. Aquesta informació està a la disposició dels agents econòmics i socials de la 

Comunitat Valenciana. Es realitzen informes mensuals, trimestrals i anuals. 

 

 

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. Supervisions a realitzar en l’exercici 

 

S’han superat àmpliament les previsions inicials. 
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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. 

 

Indicador 3. Supervisió d’assegurances de subscripció obligatòria 

 

Atés que ha sigut un any de pandèmia, el nombre de supervisions és alt (86,7 %). 

 

 

Programa 731.10 “Energia i mines”  

 

Execució: 47,04 % 

 

PROGRAMA 73110 ENERGIA I MINES  

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 la seua necessitat, i 
tenint en compte les necessitats traslladades des de la demanda 

147,22% 

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 
l'elegibilitat de les/els consumidors per a un mateix ús final, i tenint 
en compte les necessitats traslladades des de la demanda. 

64,67% 

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 
ferramentes 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, i en particular per mitjà 
d'autocosum, pel seu impacte sobre l'entorn i 
l'ocupació, i en la competitivitat dels dits sectors productius, pel 
seu impacte sobre l'entornoy l'ocupació, i en la competitivitat dels 
dits 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, per mitjà del foment de l'ús de les tècniques d'estalvi i 
eficiència energètica. 

0,00% 

OBJECTIU 3.2.- 

Incentivar les polítiques d'estalvi i eficiència energètica en els 
ajuntaments, per mitjà de 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% 
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PROGRAMA 73110 ENERGIA I MINES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1.- 

Fomentar l'aprofitament sostenible de recursos minerals naturals 
per mitjà de 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 

105,56% 

OBJECTIU 4.2.- Millorar la seguretat en els sectors miner i pirotècnic. 100,00% 

 

Amb caràcter general, cal destacar que algunes de les previsions per a 2020 s'han vist 

clarament influenciades per la situació creada per la COVID-19, així com per la falta de 

disponibilitat efectiva de personal tècnic i administratiu. 

 

A més, cal destacar que alguns dels objectius previstos no s'han pogut complir, ja que 

no s'han rebut informes d'entitats de dret públic a les quals es transfereixen fons 

pressupostaris (capítol VII) per a la realització d'objectius del programa, així com perquè, pel 

que fa a l'energia, diversos dels objectius esperats s'han vist molt afectats pels canvis en el 

nou model energètic (transició energètica), en particular el desenvolupament 

d'infraestructures de gas. 

 

 

Objectiu 1.1. Promoure el compliment dels objectius fixats en els instruments de planificació i 

programació actuals 

 

Indicador 1. Avaluació dels objectius fixats en els instruments de planificació i programació 

existents 

 

S'ha dut a terme una avaluació mitjançant l'informe d'objectius energètics i miners 

planificats i programats. 

 

Objectiu 1.2. Ordenar i ampliar el subministrament elèctric mitjançant la promoció i inversió 

en noves infraestructures energètiques de generació, transport i distribució, i avaluar la 

necessitat tenint en compte les necessitats transferides de la demanda 

 

Indicador 1. Desenvolupar propostes de nova regulació per adaptar-se als canvis recents en 

la legislació bàsica, buscant la màxima simplificació administrativa i excés de velocitat i amb 

una visió general de les diferents activitats del sector elèctric 

 

S'ha publicat el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a 

accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'ús d'energies renovables per l'emergència 

climàtica i la necessitat d'una reactivació econòmica urgent, amb l'objectiu de promoure una 

transició energètica neta, justa, fiable i econòmicament competitiva, especialment important 
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en l'escenari que sorgeix una vegada superat l'estat d'alarma, la qual cosa facilita la 

recuperació econòmica de la Comunitat Valenciana.  

 

S'ha implementat un procediment integrat per a l'autorització de les plantes 

fotovoltaiques que s'integren en sòls no urbanitzables i parcs eòlics, incloent-hi, a més de les 

autoritzacions energètiques sectorials i l'avaluació ambiental, l'autorització per a la seua 

implantació en sòl no urbanitzable. 

 

També s'ha modificat el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, 

pel qual s'estableixen els procediments d'autorització de les instal·lacions de producció, 

transport i distribució elèctriques que són competència de la Generalitat, per adaptar-la als 

canvis importants i continus introduïts en la normativa del sector elèctric, entre d'altres, el 

Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en energia i altres àrees 

per a la reactivació econòmica. 

 

Indicador 2. Desenvolupar el Programa anual a l'Administració general de l'Estat (AGE) del 

planejament que afecta la Comunitat Valenciana. Informe de propostes 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, 

desenvolupa cada quatre anys una planificació energètica que 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 té en compte els aspectes de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.  

 

Amb la publicació de l'Ordre TEC/212/2019, de 25 de febrer, es va iniciar el procés de 

desenvolupament de la planificació de la xarxa de transport elèctric per al període 2021-2026. 

 

Durant 2019 la Direcció General va presentar una proposta per al desenvolupament 

de la xarxa de transport elèctric amb horitzó 2026 a la Comunitat Valenciana, amb informes 

recollits d'altres conselleries (Territori i Medi Ambient) i tenint en compte les propostes de la 

resta d'agents implicats (distribuïdors, promotors, etc.). 

 

Aquesta nova planificació serà un instrument de particular rellevància en la consecució 

dels objectius fixats en el Pla Nacional d'Energia i Clima (PNIEC 2021-2026). 

 

Durant 2020, a causa dels canvis en la normativa energètica, s'ha continuat avaluant 

sobretot les necessitats actuals de les infraestructures de xarxa de transport motivades per la 

implantació d'instal·lacions d'energies renovables. 
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Indicador 3. Planificació i seguiment de reunions amb l'AGE, el gerent de la xarxa de transport 

d’energia elèctrica i els gestors de xarxes de distribució de la Comunitat Valenciana 

 

S'han celebrat més reunions de les previstes com a conseqüència dels ambiciosos plans 

de transició energètica publicats per l'Estat i també de la Generalitat Valenciana, per als 

horitzons 2026 i 2030 esmentats anteriorment, així com pels canvis que s'han produït en la 

normativa del sector elèctric el 2020. 

 

Indicador 4. Reunions amb promotors i entitats locals implicades. Valor indeterminat, ja que 

correspon a la iniciativa de les persones administrades 

 

Nombroses reunions s'han celebrat a causa tant de l'esmentat procés de planificació 

com de l'alt interés dels desenvolupadors d'instal·lacions de generació d'energia. 

 

Indicador 5. Reunions de seguiment i coordinació amb organismes territorials 

 

Les reunions amb serveis territorials han augmentat a causa de la publicació del Decret 

llei 14/2020 i l'important increment de sol·licituds d'autoritzacions administratives procedents 

d'instal·lacions renovables, que ha fet necessaris més treballs de coordinació. 

 

Indicador 6. Autoritzacions administratives per a la construcció, millora, posada en marxa i 

registre d'instal·lacions del sector elèctric. 

 

S'han obert més de 1.800 expedients d'autorització administrativa per a instal·lacions 

elèctriques i més de 300 sol·licituds d'autoritzacions per a instal·lacions de producció d'energia 

elèctrica, així com la posada en marxa de més de 5.000 instal·lacions d'autoconsum. 

 

 

Objectiu 1.3 Ordenar i ampliar les infraestructures de transport i distribució de  gasos de 

combustible canalitzades a través de la inversió per tal d'arribar al major nombre possible de 

poblacions i permetre l'elegibilitat dels consumidors per al mateix ús final tenint en compte les 

necessitats transferides de la demanda 

 

Indicador 1. Desenvolupar propostes de nova regulació que busquen la màxima simplificació i 

acceleració administrativa del procediment d'autorització d'instal·lacions de gas 

 

No s'han desenvolupat noves propostes, fruit del nou paper dels gasos combustibles 

en el nou model de transició energètica, on la descarbonització de l'economia és un dels eixos 

fonamentals, i per tant, a mesura que s'aturen les peticions de noves infraestructures, tant de 

la planificació energètica realitzada per les administracions públiques com de les propostes 

dels mateixos operadors energètics gasistes. 
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Indicador 2. Desenvolupar la planificació energètica gasista i el Programa anual en 

l'Administració general de l'Estat (AGE) de la planificació que afecta la Comunitat Valenciana. 

Informes amb la proposta d'elaboració de la planificació i el programa anual d'instal·lacions de 

la xarxa de transport de gas per a la Comunitat Valenciana 

 

No s'han realitzat propostes perquè el procés de planificació no s'ha iniciat d'acord amb 

l'indicador 1 d'hidrocarburs. No obstant això, s'han celebrat diverses reunions per impulsar 

l’hidrogen verd com a nou combustible, però no fins al punt de planificar.  

 

Indicador 3. Reunions de planificació i seguiment amb l'edat, el gestor de la xarxa de transport 

de gas i els gestors de xarxes de distribució de la Comunitat Valenciana 

 

S'han mantingut diverses reunions amb distribuïdors de gas natural que operen a la 

Comunitat Valenciana. Una de les principals raons ha estat el procediment per a l'autoria dels 

informes d'expansió de xarxa ja autoritzats que les empreses distribuïdores presenten 

anualment. 

 

Indicador 4. Reunions de seguiment i coordinació amb organismes territorials 

 

A causa del menor volum de sol·licituds per al sector dels hidrocarburs, no s'han 

requerit totes les reunions previstes.  

 

Indicador 5. Autoritzacions administratives per a la construcció de canonades i gasificació de 

municipis 

 

S'han reduït les autoritzacions inicialment previstes per a la implantació de gas natural 

i altres instal·lacions de distribució de gas combustible 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, i crear la infraestructura adequada per al subministrament de combustible més 

sostenible amb el medi ambient 

 

Indicador 2. Control de les especificacions tècniques dels combustibles líquids subministrats a 

la Comunitat Valenciana 

 

El control de les especificacions tècniques dels combustibles líquids subministrats a la 

Comunitat Valenciana requereix el contracte d'un laboratori acreditat. No es va dur a terme el 

2020; està previst per al 2021. 
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Objectiu 4.1 Fomentar l'aprofitament sostenible dels recursos minerals naturals ponderant i 

reconciliant els interessos ambientals, territorials, paisatgístics i miners públics, amb l'objectiu 

de subministrar matèries primeres minerals per a activitats econòmiques bàsiques o 

estratègiques 

 

Indicador 1. Elaboració de propostes de nova regulació per a la gestió del sector miner 

 

S'ha elaborat un document que descriu els problemes a resoldre amb la iniciativa 

reguladora a desenvolupar (Avantprojecte de llei de mineria sostenible de la Comunitat 

Valenciana), les raons de la seua necessitat i l'oportunitat d'aprovació, els objectius que vol 

aconseguir i una anàlisi d'altres alternatives possibles (tant normatives com d'una altra 

manera) per a solucionar el problema detectat i afrontar els reptes de promoure la mineria 

sostenible a la Comunitat Valenciana. Aquest document s'ha sotmés a consulta pública prèvia 

relativa a l’Avantprojecte de llei de mineria sostenible de la Comunitat Valenciana. 

 

A més, s'ha desenvolupat i reenviat una instrucció de la Direcció General d'Indústria, 

Energia i Mines als òrgans territorials sobre el desenvolupament d'actuacions per al seguiment, 

control i inspecció d'operacions mineres i mineres. 

 

Indicador 2. Reunions de seguiment i coordinació amb organismes territorials 

 

Durant 2020 s'han mantingut 10 reunions (davant de les 6 previstes) de coordinació 

amb organismes territorials (reunions virtuals i reunions presencials, així com reunions de 

grups de treball tècnics), que han tractat, entre altres qüestions, la racionalització dels 

procediments i la coordinació sobre l'ús sostenible dels recursos naturals en el marc de 

l'harmonització amb els interessos territorials públics, medi ambient i paisatge. També s'han 

tractat temes d'inspecció, seguiment i control dels treballs anuals d'explotació i restauració, 

així com sobre projectes de voladures. 

 

S'han promogut reunions de dos grups de treball tècnic en què participa personal tècnic 

adscrit als tres òrgans territorials competents en la mineria i al centre de gestió minera 

competent. 

 

Indicador 3. Actuacions de control del desenvolupament de l'explotació i restauració dels espais 

naturals afectats per l'activitat minera 

 

Durant l'exercici 2020 s'han dut a terme actuacions de seguiment i control de 

explotacions mineres, i principalment de seguiment d'aspectes relacionats amb la restauració 

dels terrenys afectats per l'activitat i documentació sobre restauració inclosa en expedients i 

plans de treball, així com en projectes de voladures. En aquest sentit, s'han realitzat controls 

sobre diferents explotacions mineres com ara explotacions agrícoles, així com la documentació 
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verificada presentada per entitats mineres sobre restauració incorporada en els plans de 

treball, amb un total de 45 informes que s'estan elaborant, davant de les 30 previstes. 

 

 

Objectiu 4.2 Millorar la seguretat en els sectors miner i pirotècnic 

 

Indicador 1. Reducció d'accidents del sector respecte a anys anteriors. Diferents taxes 

d'accidents a la feina 

 

Enfront del percentatge de reducció previst del 15 %, en 2020 s’ha arribat al 33 %. 

 

A continuació s'enumeren els accidents greus i mortals, que han estat comunicats a la 

Direcció General d'Indústria, Energia i Mines pels seus serveis territorials competents durant 

els anys 2019 i 2020. 

 

Accidents 2019 2020 

Ali Cs V. Total Ali Cs V. Total 

Mortal 1 0 0 1 0 0 0 0 

Seriós 1 0 1 2 2 0 0 2 

Total 2 0 1 3 2 0 0 2 

 

 

Indicador 2. Reunions de seguiment i coordinació amb organismes territorials 

 

En 2020 es van celebrar 6 reunions (reunions presencials i virtuals) de coordinació i 

seguiment amb serveis territorials de seguretat en els àmbits de la mineria i la pirotècnia. Tot 

això, a més d'altres reunions que també s'han mantingut amb cadascun dels tres serveis 

territorials en matèries específiques en matèria de la seua competència provincial. 

 

A més, la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines i els seus serveis tècnics en 

l'àmbit de la mineria han promogut i mantingut diferents reunions tècniques treballant amb el 

sector empresarial miner de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu d'impulsar, informar i 

difondre la seguretat i la salut en l'àmbit de la mineria. 

 

Finalment, el Servei de Mines ha assistit i participat en diverses qüestions relacionades 

amb la seguretat minera, que són debatudes i discutides en les reunions de la Comissió de 

Seguretat Minera (òrgan assessor de seguretat minera de l'Administració de l'Estat, en què 

participen les administracions mineres de les CCAA i els sectors empresarials miners). 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %.   

 

 

Programa 721.10 “Direcció i serveis generals” 

 

Execució: 69,15 % 

 

PROGRAMA 72110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1. Desenvolupament i racionalització de la legislació vigent. 66,67% 

OBJECTIU 2.1. 
Assistència i assessorament als òrgans superiors i directius i serveis 
territorials de la Conselleria. 

119,71% 

OBJECTIU 2.2. 
Racionalització i modernització dels procediments de gestió i 
tramitació. 

120,25% 

OBJECTIU 3.1. 
Garantir i reposar l'existència d'una competència eficient en els 
mercats valencians. 

75,00% 

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. 

20,00% 

OBJECTIU 4.1. 
Procurar una millora en la regulació i actuació de les autoritats 

relatives a les condicions d'accés i exercici de l'activitat econòmica. 
66,67% 

OBJECTIU 5.1. 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques publiques 
de la Conselleria. 

66,56% 

OBJECTIU 5.2. Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 0,00% 

OBJECTIU 5.3. 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius. 

87,50% 

 

En termes generals, cal assenyalar que durant 2020 s’ha produït una evolució desigual 

dels distints indicadors per motiu de la situació d’emergència sanitària causada per la COVID-

19, que encara es manté a hores d’ara. 

 

 

Objectiu 1.1. Desenvolupament i racionalització de la legislació vigent 

 

Indicadors 1 i 2 Projectes normatius (normes publicades i tramitades) 

 

En aquest objectiu es mesuren les dades de les normes publicades, entenent com a 

tals tant disposicions amb rang de llei com reglamentàries (indicador 1), així com les que, 

havent iniciat la seua tramitació durant l'exercici, no han arribat a aprovar-se (indicador 2). 

 

Tots dos indicadors reflecteixen una execució inferior a la prevista, del 80 % en el cas 

de l'indicador 1 i del 53,3 %, en el cas de l'indicador 2, atés que la previsió efectuada pels 
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diferents centres gestors de la Conselleria i pels ens del sector públic instrumental adscrit, 

materialitzada en el corresponent pla normatiu, s'ha vist seriosament condicionada per l'estat 

d'alarma declarat en l'exercici 2020. 

 

 

Objectiu 2.1. Assistència i assessorament als òrgans superiors i directius i serveis territorials 

de la Conselleria 

 

Indicador 1. Actuacions d’assessorament tècnic jurídic i informes 

 

En aquest indicador s’han reflectit, d’una banda, els 150 informes-proposta de 

resolució emesos pel Servei de Coordinació i Suport Tècnic que guarden directa relació amb 

els recursos administratius interposats contra actes administratius dels distints centres gestors 

de la Conselleria, i es destaca el fet que es trenca la tendència alcista d’altres exercicis. De 

l’altra, s’inclouen també els 170 informes emesos en virtut de l’article 69.2 de la Llei del 

Consell, respecte dels assumptes que han passat a autorització o aprovació per l’executiu 

valencià. 

 

Indicador 2. Emissió d’informes 

 

S’inclouen en aquest indicador els informes tipus de contingut econòmic realitzats 

habitualment pel Gabinet Tècnic (informes d’indicadors econòmics, informes de conjuntura 

econòmica, informes temàtics específics i els corresponents al mercat de treball) i els informes 

ad hoc que sorgeixen a demanda del Gabinet del Conseller. El conjunt dels informes indicats 

aconsegueix un valor de 616, lleugerament inferior al de 2019 però molt per damunt del valor 

previst per aquest indicador (400). 

 

Indicador 3. Iniciatives de control de l’acció del Consell competència de la Conselleria. 

Indicador 4. Iniciatives d’impuls de l’acció del Consell competència de la Conselleria. 

Indicador 5. Iniciatives legislatives 

 

Tots aquests indicadors referits conjuntament a l'activitat parlamentària presenten un 

desigual valor d'execució, i el primer està per sota d'allò previst i els altres dos per damunt del 

programat. 

 

Les especials circumstàncies viscudes en 2020 per la pandèmia de la COVID-19 van 

alentir i fins i tot van paralitzar durant llarg temps l'activitat parlamentària, la qual cosa va fer 

disminuir considerablement les iniciatives de control parlamentari sobre l’acció de govern 

(indicador 3) amb un 38,1 % d’execució. De fet, respecte a les 1.513 hagudes durant 2019, 

suposa una baixada del 65 %. La major caiguda respecte a 2019 s'ha experimentat en les 

preguntes escrites (140 enfront de 741) i les sol·licituds de documentació (263 front a 608), 

com ja s’ha esmentat degut al tancament de Les Corts per l’estat d’alarma. 
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D’altra banda, les iniciatives d’impuls de l’acció de govern (indicador 4) han 

experimentat un considerable increment per les mateixes raons. La crisi sanitària i econòmica 

ha ocasionat una gran activitat en aquest sentit, de manera que les proposicions no de llei, a 

través de les quals es formulen propostes de resolució a la Cambra, han passat de 14 a 78, i 

les resolucions de 2 a 16. 

Quant a les iniciatives legislatives (indicador 5) han mantingut una xifra similar, encara 

que una mica superior, a les de 2019, passant de 168 a 186 en 2020, si bé la majoria és a 

causa d’un major nombre d'esmenes presentades a la llei de pressupostos. 

 

Indicador 6. Convenis subscrits 

 

La subscripció de convenis durant 2020 presenta dades especialment elevades sobre 

les previsions assignades. Així, sobre uns resultats esperats de 70 convenis, calculats sobre 

les dades de l'exercici 2019, el resultat final va ser de 82 convenis subscrits per la Conselleria 

provinents dels seus centres directius més altres 22 provinents del seu sector públic adscrit 

(especialment LABORA i IVACE), fins arribar als 104 totals, el que representa un 148,6 % de 

compliment sobre les previsions inicials. 

 

Indicador 7. Bases i convocatòries d'ajudes tramitades 

 

En aquest indicador, sobre les 20 previstes inicialment, la dada integrada, corresponent 

a la Conselleria i al seu sector públic instrumental adscrit, s'eleva a 26, mostrant un 

compliment del 130 %. D'aquestes xifres, 15 correspondrien exclusivament a bases i/o 

convocatòries d'ajudes tramitades des dels distints centres directius de la Conselleria. 

 

És important assenyalar que, d'aquestes 15 bases reguladores i convocatòries 

tramitades corresponents exclusivament a la Conselleria, 5, és a dir, un terç d’aquestes van 

ser degudes a ajudes inicialment no previstes en la llei anual pressupostària i derivades de la 

situació de crisi sociosanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. 

 

Aquesta observació és de particular interés per la seua incidència en l'indicador 1 de 

l'Objectiu 5.1 com després s’assenyalarà. 

 

 

Objectiu 2.2. Racionalització i modernització dels procediments de gestió i tramitació 

 

Indicador 1. Aplicacions internes i tramitació telemàtica: nous processos i revisió dels 

implantats 

 

S'han realitzat 28 nous procediments telemàtics. Entre els nous tràmits implantats 

podem destacar fins a 5 tràmits relacionats amb els expedients temporals de regulació 

d'ocupació (ERTO) i expedients de regulació d'ocupació (ERO) que ha calgut implementar en 

el marc de la situació creada per la pandèmia de la COVID-19, així com tràmits relatius al 
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procés d'autorització de centrals fotovoltaiques i de parcs eòlics i instal·lacions de generació 

d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a autoconsum.  

 

També en l'àmbit de l'activitat comercial i artesana, s'han implementat tràmits 

específics per a les ajudes a pimes i micropimes que exerceixen aquesta activitat per a finançar 

les seues despeses corrents i les seues inversions en equipament comercial, en tots dos casos 

vinculades amb la crisi de la COVID-19. 

 

A conseqüència de la revisió dels procediments, s'han eliminat 11 tràmits de la guia 

Prop. 

 

S'ha iniciat amb el Pla Agilitza la conversió dels tràmits telemàtics d'Indústria Gen-Ind 

a tràmits telemàtics específics. 

 

S'ha fet pública la consulta en l'àrea d'indústria de la web de les instal·lacions 

industrials pel titular amb certificat digital i s'ha oferit al públic, amb caràcter general, una 

consulta amb les dades bàsiques de les instal·lacions per titular d'aquestes. 

 

En conjunt, aquest indicador s'ha executat al 82 %. 

 

Indicador 2. Procediments simplificats: tràmits, formularis i manuals 

 

En 2020 s'han realitzat actualitzacions en 317 formularis, entre les quals destaquen 

les realitzades en els 88 formularis corresponents a les convocatòries de subvencions de la 

Conselleria, per tal d’enllaçar-los directament amb la fitxa del registre d'activitats de 

tractament de dades corresponent a les subvencions, avançant així un pas més en la 

informació sobre protecció de dades que es dona a la ciutadania. 

 

S'han realitzat 21 formularis nous i 14 propostes de formularis web per al Pla Agilitza 

d'indústria. 

 

En conjunt, aquest indicador s'ha executat al 158,5 %. 

 

 

Objectiu 3.1. Garantir i reposar l’existència d’una competència eficient en els mercats 

valencians. 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, i 

Objectiu 4.1. Procurar una millora en la regulació i actuació de les autoritats relatives a les 

condicions d’accés i exercici de l’activitat econòmica 

 

Les dades obtingudes són raonables per a un exercici tan complicat com ha sigut el de 

2020, a causa novament de la situació de pandèmia. No obstant això, també mostren la 

necessitat de millorar l’organització autonòmica de defensa de la competència, així com les 
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seues dotacions personals i materials, per tal de poder assolir no solament els objectius 

proposats sinó d’equiparar aquests al d’altres comunitats autònomes amb les mateixes 

competències, i exercir aquestes competències estatutàries i legals amb la suficient garantia 

de qualitat, eficiència i eficàcia, circumstància que no es dona en la situació actual. 

 

 

Objectiu 5.1. Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques publiques 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 

 

Aquest indicador mostra en 2020 un percentatge d'execució anormalment baix, un 

29 %. Com s’ha indicat anteriorment en l’indicador 7 de l’objectiu 2.1, les causes que expliquen 

aquesta dada estan directament relacionades amb les ajudes directes aprovades a causa de la 

incidència econòmica de la pandèmia sanitària. Si ens atenim a les convocatòries d'ajudes de 

concurrència competitiva previstes en els pressupostos, el 100 % contenen clàusules d'igualtat 

de gènere; tanmateix, això no es dona en cap de les cinc ajudes extraordinàries per raó de la 

COVID-19, l'emergència i destinataris de les quals motivaven la no consideració de dites 

clàusules, en la mesura que la seua atenció directa tractava de solucionar el problema generat 

per igual en distints sectors i agents econòmics. 

 

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

sobre el total de projectes normatius 

 

El percentatge reflectit supera amplament allò previst, atés el fet que dels 18 projectes 

normatius tramitats, 13 contenen clàusules d'igualtat de gènere. 

 

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

 

El percentatge d'execució és inferior al de l'exercici anterior i allò previst a 

conseqüència que la declaració de l’estat d’alarma va paralitzar l’activitat en una gran part de 

l’any 2020. 

 

 

Objectiu 5.2. 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 

 

El valor per a aquest indicador és el 0 %, ja que la mateixa descripció de l'indicador 

establida en el procés d'elaboració del pressupost 2020 ha quedat superada pels canvis de 
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criteri realitzats per la Junta Superior de Contractació Administrativa respecte a la redacció 

d'uns plecs tipus comuns per a totes les conselleries. 

  

Així, en els plecs tipus comuns que han estat utilitzats durant l'anualitat 2020 la 

clàusula de desempat que s'incloïa per tal de considerar l'existència d'un pla d'igualtat entre 

dones i homes a l'empresa ha desaparegut en favor de l'aparició d'un nou indicador de gènere 

que valora el major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les 

empreses. Si aquest haguera sigut l'indicador objecte de comparació, el valor hauria estat, en 

canvi, el 100 %, ja que s'ha inclòs en tots els plecs publicats durant 2020. 

 

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 

 

Aquest indicador presenta un valor nul, atenent el fet que durant 2020 no s'ha produït 

cap empat en l’adjudicació de contractes, tant en la contractació major com menor, que 

haguera pogut enervar l'aplicació de la clàusula d'igualtat de gènere basada en un major 

percentatge de dones ocupades en la plantilla de les empreses que participen en les licitacions. 

 

 

Objectiu 5.3. 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. Indicador 2. Textos amb llenguatge 

igualitari i no sexista 

  

Per a l’indicador 2 es continua assegurant la plena utilització d’un llenguatge igualitari 

i no sexista en els projectes normatius i altres textos administratius emanats des de la 

Conselleria. Pel que fa a l’indicador 1, s’han reflectit els textos revisats per la Unitat d’Igualtat, 

però cal assenyalar que la realització en anys anteriors de cursos de formació entre el personal 

de la conselleria ha repercutit en què arriben menys peticions d’assessorament en aquest sentit 

a l'esmentada unitat. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

L'heterogènia execució dels programes al llarg de 2020 permet concloure que més de 

la meitat dels programes, el 54,55 %, han aconseguit una execució per damunt del 100 % en 

relació amb les previsions inicials, mentre que quasi un terç d'ells han registrat una execució 

mitjana per damunt del 80 %, però per davall del 100 %, i prop de la cinquena part dels 

programes ha finalitzat l'exercici amb una execució per davall del 80 % (gràfic 2). 
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Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 

 

 

 

 

 

L'anàlisi per centres gestors revela que dos d'aquests han duplicat i quasi triplicat les 

previsions inicials d'execució: la Direcció General d'Internacionalització (208,78 %) i la Direcció 

General de Treball i Benestar i Seguretat Laboral (274,39 %), respectivament.  

 

Altres dos departaments superen folgadament les previsions: Labora-Servei Valencià 

d'Ocupació i Formació (143,19 %) i  la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum 

(134,87 %).  

 

Amb una execució equilibrada i ajustada als valors previstos se situa la Direcció 

General d’Emprenedoria i Cooperativisme (105,96 %).  

 

La resta de departaments registra percentatges d'execució per davall del 80 %: la 

Direcció General d'Indústria, Energia i Mines (90,58 %), la Direcció General d'Economia 

Sostenible (81,53 %) i la Sotssecretaria (69,15 %). 

  

18,18 %

27,27 %

54,55 %

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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Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME D’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, 

DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. 

EXERCICI 2020. 

 

 

L’avaluació dels resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria 

d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, segons els 

seus indicadors a 31 de desembre de 2020, mostra que es van aconseguir els objectius per 

als quals es disposa d’indicadors en un 129,04 % sobre els valors previstos.  

 

No obstant això, l’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, i hi va 

variar el grau de consecució d’aquests entre el 237,76 % del programa 442.40 “Medi natural i 

avaluació ambiental” i el 38,13 % del programa 714.10 “Ordenació i millora de la producció 

pesquera”.  

 

Tenint en compte 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: el programa 442.40 “Medi natural 

i avaluació ambiental” amb una execució del 237,76 %; el programa 442.90 “Prevenció 

d’incendis forestals” amb una execució del 220,79 %; el programa 711.10 “Direcció i serveis 

generals” amb una execució del 164,62 %; el programa 542.20 “Qualitat, producció ecològica, 

R+D+I amb una execució del 141,30 %; el programa 714.80 “Agricultura i ramaderia” amb 

una execució del 120,06 %; el programa 531.10 “Estructures agràries” amb una execució del 

117,50 %, i el programa 714.50 “Política agrària comuna i competitivitat” amb una execució 

del 114,21 %. 

 

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

80 % i el 100 %. En aquest grup es troba el programa 442.50 “Qualitat i educació ambiental” 

amb un percentatge d’execució del 95,70 %; el programa 512.10 “Gestió i infraestructures de 

recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües” amb un percentatge d’execució del 88,89 

%, i el programa 714.20 “Ordenació i millora de la producció agrària” amb un percentatge 

d’execució del 80,44 %. 

 

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

Dins d’aquest grup només es troba el programa 714.10 “Ordenació i millora de la producció 

pesquera” amb una execució del 38,13 %.   

 

Cal assenyalar que 2 programes, 442.60 “Canvi climàtic” i 442.61 “Transició 

ecològica”, no tenen definits indicadors en el pressupost de 2020 perquè són programes de 

nova creació. Sí que es van definir per al pressupost de 2021. 
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Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

 

 

 

Programes pressupostaris que arriben als seus objectius en un 100 % i per damunt 

del que s’ha previst. 

 

 

 

Programa 442.40 “Medi natural i avaluació ambiental”  

 

Execució: 237,76 % 

 

PROGRAMA 44240 Medi natural i Avaluació Ambiental  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

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. 

109,55 

OBJECTIU 3.1 
Conservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en espais 
naturals protegits. 

160,00 

OBJECTIU 3.2 
Foment de la sostenibilitat socioeconòmica i integració dels usos del 
territori en la conservació d'espais naturals. 

56,60 

OBJECTIU 4.1 
Regulació i ordenació de la caça i pesca continental, així com la 
gestió dels seus recursos biològics. 

1444,93 

OBJECTIU 5.1 
Garantir la conservació dels hàbitats i espècies silvestres, millorant 
el seu coneixement, el seu règim normatiu i la seua gestió activa. 

118,19 

164,62%

117,50%

38,13%

80,44%

120,06%

141,30%

114,21%
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PROGRAMA 44240 Medi natural i Avaluació Ambiental  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.2 Desenvolupament normatiu i gestió de la Xarxa Natura 2000. 116,27 

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. 

84,33 

OBJECTIU 6.2 
Coordinar els procediments d'avaluació ambiental amb els 
procediments d'autorització d'òrgans sectorials. 

50,00 

OBJECTIU 7.1 
Facilitar la informació ambiental dels procediments d'avaluació 
ambiental tant al públic en general com a les persones interessades. 

0,00 

 

En vista del resultat dels indicadors per objectius dels pressupostos de 2020, cal 

destacar el següent: 

 

1. Es manté la tendència, ja detectada en exercicis anteriors, d’indicadors que han 

aconseguit valors superiors a la previsió inicial. Entre els indicadors que han aconseguit una 

desviació més significativa a l’alça, destaca el relatiu a actuacions concretes de millora en 

espais naturals protegits, en el qual es comptabilitzen sobretot accions dutes a terme per part 

de les brigades encarregades d’aquesta funció. Altres valors superiors a la previsió, com ara 

els relatius a les mostres analitzades i l’evolució de les parts dels danys, les actuacions de 

conservació activa d’hàbitats i espècies o les repercussions de la xarxa de plans i projectes 

sobre la Xarxa Natura 2000, han d’atribuir-se a l’establiment de prioritats i a l’esforç gestor 

efectuats pels equips responsables, malgrat els mitjans humans limitats amb què es compta. 

 

2. També es manté, d’altra banda, la situació inversa, amb diversos indicadors els 

valors dels quals han quedat per davall de la previsió inicial. De nou, cal assenyalar que aquests 

indicadors solen referir-se a tramitacions administratives més o menys complexes, com ara 

l’aprovació de normes legals diverses o la declaració de paratges naturals municipals, que, 

malgrat que no s’han culminat molts dels procediments previstos, sí que s’ha continuat 

avançant en els diversos tràmits legalment previstos sobre això. 

 

 

Programa 442.90 “Prevenció d’incendis forestals” 

 

Execució: 220,79 % 

 

PROGRAMA 44290 PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS   

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Disminuir el nombre d'incendis forestals per causes humanes. 964,56 

OBJECTIU 1.2 Minimitzar la superfície afectada pels incendis. 106,00 
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PROGRAMA 44290 PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS   

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Dotar de nous recursos materials permanents destinats a 
l'educació ambiental en prevenció d'incendis forestals. 

0,00 

OBJECTIU 2.2 
Diversificar i actualitzar els diversos instruments materials 
d'educació ambiental en prevenció d'incendis forestals. 

5,00 

OBJECTIU 3.1 
Acostar la problemàtica, conscienciació i sensibilització d'incendis 
forestals i la seua prevenció a la ciutadania i promoure hàbits i 
pràctiques sostenibles. 

0,00 

OBJECTIU 3.2 
Participació en la política d'impuls de l'educació ambiental que es 

desenvolupe en el conjunt de l'administració de la Generalitat i 
altres administracions. 

120,00 

OBJECTIU 4.1 
Formar especialistes, experts i formadors en el camp del medi 
ambient. 

350,00 

 

 

 

Objectiu 1.1. Disminuir el nombre d’incendis forestals per causes humanes. 

 

Indicador 1. Elaboració de documents de difusió sobre prevenció d’incendis. 

 

A causa de la pandèmia de la COVID-19, no s’ha editat cap document de difusió sobre 

prevenció d’incendis. 

 

Indicador 2. Aprovació i/o revisió dels plans locals de cremes. 

 

L’any 2020 s’han aprovat o revisat 71 plans locals de cremes (PLC), quasi tots vinculats 

a la tramitació de l’aprovació del PLPIF, davant de la previsió inicial d’un pla, la qual cosa ha 

disparat a l’alça el seu grau d’execució. 

 

Província Nombre 

Alacant 40. 

Castelló 18. 

València 13. 

TOTAL 71 

 

Indicador 3.  Subvencions de projectes de voluntariat mediambiental. 

 

S’han convocat, per a l’exercici 2020, les subvencions destinades al voluntariat 

ambiental, les bases reguladores del qual recull l’Ordre 21/2016, de 2 d’agost, de la Conselleria 

d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, segons la qual seran 

subvencionables les següents activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció 

d’incendis forestals: 
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• Accions dirigides a la informació als visitants en els espais naturals i forestals 

sobre el compliment de les diverses normatives aplicables en campanyes de sensibilització, 

educació i conscienciació. 

• Vigilància dissuasiva. 

• Programes d’educació ambiental amb incidència especial en el coneixement del 

medi forestal. És a dir, aquells que se centren en accions que relacionen el coneixement del 

medi forestal amb la prevenció d’incendis. No estan incloses les campanyes genèriques de 

medi ambient. Es podran incloure en aquests programes repoblacions amb finalitats educatives 

sempre que es compte amb totes les autoritzacions i l’acta d’inici. També es podran incloure 

en aquests programes jornades o cursos sempre que estiguen obertes al públic en general i la 

matèria estiga relacionada en un 80 % amb la prevenció d’incendis forestals. 

 

Els beneficiaris en són les organitzacions i les entitats de voluntariat, segons la definició 

que en fa la Llei 4/2001, de 19 juny, de la Generalitat, del voluntariat, entre les finalitats de 

la qual figuren la defensa i la conservació de la naturalesa i l’educació ambiental, així com els 

ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

 

Els projectes presentats estan liderats per entitats socials de diversa índole 

(ambientalistes, juvenils, esportives, culturals...) entre les finalitats de les quals està la 

defensa i la conservació de la natura 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, la conservació de la biodiversitat, dels espais naturals i la defensa del medi forestal. 

 

S’han concedit ajudes a 74 projectes dels 87 finalment presentats, i s’han desestimat 

o no s’han admés a tràmit 3 sol·licituds, bé per falta de documentació o bé per desistiment. 

Territorialment, s’ha concedit ajuda a 31 projectes dels 38 presentats per municipis, 

organitzacions o entitats de voluntariat de la província d’Alacant. A Castelló s’han subvencionat 

2 projectes dels 4 presentats. Per la seua part, a la província de València s’han finançat 41 

dels 45 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. https://agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/boletines-

espurna. 

 

A més d’aquest informe, periòdicament s’emeten diversos informes estadístics 

d’incendis forestals, principalment a demanda dels ajuntaments, dels ciutadans i d’altres 

departaments de la Generalitat. 
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Indicador 5.  Incendis investigats. 

 

Els agents mediambientals que formen part del Grup Operatiu d’Investigació d’Incendis 

Forestals (GOIIF) han emés un total de 445 informes d’investigació. 

 

En els supòsits de causa humana, s’han emés els corresponents informes de causa 

preliminars i definitius i s’han traslladat 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 75 88 163 

Castelló 17 43 60 

València 101 121 222 

TOTAL 193 252 445 

 

Pel que fa a la participació en procediments judicials per delicte d’incendi com ara 

pèrits, testimonis pèrits o testimonis policials, hi ha hagut 17 compareixences, 3 corresponen 

a Alacant, 3 a Castelló i 11 a València.  

 

Indicador 6.  Unitats de prevenció gestionades. 

 

S’han gestionat un total de 134 unitats de prevenció en el moment de màxima 

presència en el territori, integrades en el Servei de Vigilància Preventiva davant del risc 

d’incendis forestals, de l’execució de les quals s’encarrega 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 tal d’aconseguir-ho. 

Indicador 7.  Observatoris forestals gestionats. 

 

S’han gestionat un total de 66 observatoris forestals, integrats en el Servei de 

Vigilància Preventiva davant del risc d’incendis forestals, de l’execució dels quals s’encarrega 

l’empresa pública VAERSA. S’ha incrementat el nombre d’hores de treball anual dels 

observatoris, per tal d’ajustar la seua presència. 

 

Indicador 8.  Unitats tècniques gestionades. 

 

S’ha gestionat 1 unitat tècnica UT902, integrada en el Servei de Vigilància Preventiva 

davant del risc d’incendis forestals, de l’execució de les quals s’encarrega l’empresa pública 

VAERSA. 
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Objectiu 1.2. Minimitzar la superfície afectada pels incendis. 

 

Indicador 1. Seguiment dels plans de prevenció de demarcació forestal. 

 

S’ha fet seguiment dels 11 plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació 

forestal existents a la Comunitat Valenciana, dins del servei encomanat a l’empresa pública 

VAERSA “seguiment i desenvolupament de la planificació de prevenció d’incendis forestals de 

la Comunitat Valenciana” (CNCA19/0304/001). 

 

Indicador 2. Revisió de plans de prevenció en espais naturals protegits. 

 

S’ha aprovat la revisió de 7 espais naturals protegits amb la categoria de parc natural 

(Pego-Oliva, Desert de les Palmes, illes Columbretes, serra d’Irta, penyal d’Ifac, Prat de 

Cabanes-Torreblanca i Montgó).  

 

Indicador 3. Aprovació de plans locals de prevenció. 

 

Durant l’any 2020 s’han aprovat un total de 103 plans locals de prevenció d’incendis 

forestals, dels quals 97 pertanyen a municipis que presentaven per primera vegada el PLPIF, 

mentre que els 6 restants són aprovacions de revisions o adaptacions de PLPIF que tenien una 

aprovació prèvia. 

 

Província Nombre 

Alacant 37 

Castelló 10 

València 56 

TOTAL 103 

 

Indicador 4. Silvicultura preventiva. 

 

S’han efectuat un total de 1.246,50 hectàrees de silvicultura preventiva, associada a 

la creació de noves zones de discontinuïtat forestal, al manteniment d’àrees tallafocs, als 

treballs de desbrossament i manteniment d’àrees de discontinuïtat, a les podes i la retirada 

d’arbratge mort o cremat, al condicionament de combustibles forestals, etc. 

 

Indicador 5. Manteniment de camins forestals. 

 

S’han realitzat un total de 271,26 quilòmetres de manteniment de camins forestals, 

amb diverses actuacions com ara el perfilat, la compactació, el reg, la neteja de cunetes, 

l’aportació de materials, la correcció de vessants, la retirada de pedres, la construcció d’una 

capa de rodament, els guals, els passos d’aigua, etc. 
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Indicador 6. Manteniment de punts d’aigua. 

 

S’ha fet la revisió i el manteniment dels 468 depòsits específics d’extinció d’incendis 

forestals gestionats per la Generalitat. 

 

En 83 depòsits s’han realitzat, a més, treballs de millora per a assegurar la seua 

operativitat o conservació (canvi d’arquetes, claus, emblanquinaments, pintades, reposicions 

d’elements, etc.). 

 

Indicador 7. Subvencions per a la gestió de la vegetació mitjançant l’aprofitament ramader 

extensiu. 

 

Mitjançant la Resolució de 25 de març de 2019, de l’Agència Valenciana de Foment i 

Garantia Agrària, es van convocar ajudes per al control de la vegetació natural, per mitjà de 

l’aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis en 

el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. 

 

S’han concedit i s’han pagat ajudes l’any 2020 a 11 de les 47 sol·licituds d’ajuda 

presentades, i s’han desestimat o no s’han admés a tràmit les sol·licituds, bé per falta de 

documentació, bé per desistiment i per no presentar el compte justificatiu de despeses, 36 

sol·licituds d’ajuda. 

 

Territorialment, s’han concedit ajudes a 2 projectes dels 9 presentats a la província 

d’Alacant. A Castelló s’han subvencionat 0 projectes dels 7 presentats, mentre que a la 

província de València s’han finançat 9 dels 31 projectes presentats.  

 

Són actuacions subvencionables les següents: 

 

• La remuneració de l’activitat de maneig del bestiar: màxim 100 %. 

• Els treballs de desbrossament amb maquinària per a obrir vies d’accés al 

bestiar, que seran subvencionats fins a un màxim del 30 % del cost total de la proposta 

d’actuació. 

• L’adquisició d’instal·lacions que eviten la mobilitat del bestiar (pastor elèctric, 

una barrera mòbil o similar, etc.), fins a un màxim del 50 % del cost total de la proposta 

d’actuació. 
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Objectiu 2.1. Dotar de nous recursos materials permanents destinats a l’educació ambiental 

en prevenció d’incendis forestals. 

 

Indicador 1. Difusió del Pla de voluntariat ambiental. 

 

A causa de la pandèmia de la COVID-19 no s’ha realitzat cap pla de difusió del Pla de 

voluntariat ambiental. 

 

 

Objectiu 2.2. Diversificar i actualitzar els diversos instruments i materials d’educació ambiental 

en prevenció d’incendis forestals. 

 

Indicador 1. Exposició en préstec sobre la prevenció d’incendis STOP AL FOC. 

 

L’exposició itinerant “Stop al foc en ruta” mostra la problemàtica dels incendis 

forestals, i centra els seus missatges en com previndre activament els focs provocats per 

activitats humanes.  

 

Es tracta d’una exposició interactiva, atractiva i amb continguts de gran interés. La 

selecció de cada un d’aquests continguts, juntament amb l’ambició de voler aprofundir en tots 

els aspectes que graviten i expliquen la problemàtica dels incendis forestals, va donar lloc a 

una exposició molt completa i alhora amena i fàcilment assimilable. Els monitors implicats en 

la dinamització han tingut sempre com a referència aquest caràcter per a saber transmetre 

l’essència de l’exposició al principal públic destinatari: Alumnes de centres d’Educació Primària 

i de Secundària, públics i privats, de la Comunitat Valenciana. 

 

Per la naturalesa de la mateixa exposició, les sessions estan orientades a l’alumnat de 

5é i 6é de Primària i ESO. Excepcionalment, s’hi han rebut grups de 3r i 4t de Primària i les 

ocasions d’exposar-ho davant del públic adult també han sigut reduïdes, però no per això 

menys oportunes. L’exposició té la suficient versatilitat per a poder mostrar-se tant a xiquets 

com majors.  

 

Es fa una mitjana de 4 sessions diàries d’una duració aproximada de 50-60 minuts i 

aproximadament uns 25 participants per grup (classe).  

 

El préstec de l’exposició, a causa de la pandèmia de la COVID-19, únicament es va 

realitzar a un col·legi d’Alcoi, abans que aquesta es declarara al març, i al Parc Natural de la 

Serra de Mariola. 
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Objectiu 3.1. Acostar la problemàtica, la conscienciació i la sensibilització d’incendis forestals 

i la seua prevenció a la ciutadania i promoure hàbits i pràctiques sostenibles. 

 

Indicador 1. Campanya de conscienciació i sensibilització en matèria de prevenció d’incendis 

al sector agrari. 

 

A causa de la pandèmia de la COVID-19, no s’ha pogut implementar l’any 2020 aquesta 

campanya de conscienciació en la prevenció d’incendis al sector agrari. 

 

Indicador 2. Campanya de conscienciació i sensibilització en matèria de prevenció d’incendis 

en la interfície urbanoforestal. 

 

A causa de la pandèmia de la COVID-19, no s’ha pogut implementar l’any 2020 aquesta 

campanya de prevenció d’incendis a la interfície urbanoforestal, ja que aquesta campanya es 

basa en xarrades formatives i informatives als habitants de les urbanitzacions i habitatges de 

la zona d’interfície urbanoforestal. 

 

 

Objectiu 3.2. Participació en la política d’impuls de l’educació ambiental que es desenvolupe 

en el 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  

 

Campanya de conscienciació ciutadana en prevenció d’incendis forestals dirigida sota 

el lema #Stop al Foc, tornem a la natura, fem-ho amb prudència. El 2020, la campanya es va 

executar en 1 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, així 

com de tindre actituds cíviques responsables davant dels incendis forestals. 

 

Per a la seua difusió, es va desplegar una estratègia de comunicació, semblant a la 

dels anys 2018 i 2019, en diferents mitjans: televisió, ràdio, premsa escrita, publicitat exterior 

(cartells, tanques i autobusos urbans) i mitjans en línia. 

 

Es tracta d’una campanya 360 i s’han utilitzat diversos mitjans per a difondre-la:  

 

• televisió (insercions, de dilluns a diumenge, en televisions d’àmbit local i 

autonòmic de l’espot i de microconsells), 

• premsa escrita (publicació setmanal d’espots en mitjans de tirada autonòmica 

i local),  
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• premsa en línia (missatges diaris en mitjans digitals),  

• ràdio (difusió de falques de 20’’ en ràdio d’àmbit local i autonòmic),  

• Metrovalencia: Col·locació de tanques i cartells (OPI), entre el 18 i 29 d’abril i 

l’11 de juliol i el 31 d’agost, en 20 estacions de la xarxa de Metrovalencia: À. Guimerà (2 

cartells), Avda. Cid, Bailén, Beniferri, Benimaclet, Campanar-La Fe (2 cartells), Colón, 

Empalme (2 cartells), Estadi del Llevant, Facultats (2 cartells), Foios, Jesús, Mislata, Mislata-

Almassil, Sant Isidre i Túria. 

 

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals 

 

Per a donar a conéixer les activitats que realitza el Servei de Vigilància Preventiva, en 

col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, es 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), mitjançant el qual els instituts dels diversos mòduls de formació 

professional relacionats amb el sector pogueren sol·licitar les jornades tècniques esmentades. 

El portal web és: http://www.prevencionincendios.gva.es/peticionjornadastecnicas. 

Les jornades poden ser de dos tipus: 

 

1. Xarrades tècniques els continguts de les quals poden estar relacionats amb la 

prevenció d’incendis, el voluntariat, el servei de vigilància o les funcionalitats de la unitat 

tècnica UT902. 

 

2. Visites a recursos de prevenció, que poden sol·licitar-se com a complement de 

les anteriors, en les quals es poden visitar unitats de vigilància, observatoris forestals o 

infraestructures de prevenció. 

 

Durant el mes de febrer de 2020 s’han fet 2 xarrades tècniques per part de la unitat 

d’anàlisi d’incendis forestals UT902 als instituts de Chelva i Jérica, amb un total de 42 alumnes. 

No se n’han pogut fer més a causa de la COVID-19. 

 

 

Objectiu 4.1. Formar especialistes, experts i formadors en el camp del medi ambient. 

 

Indicador 1. Accions formatives (cursos presencials i en línia, seminaris, tallers) realitzats. 

 

La formació d’especialistes i experts en el camp ambiental, i més concretament en el 

de la comunicació i educació ambiental, 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 ambientalment responsable. 
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Servei de Prevenció d’Incendis Forestals 

 

Al llarg de l’any s’han realitzat diverses accions destinades a formar especialistes, 

experts i formadors en l’àmbit del medi ambient: 

 

1. Jornada informativa relativa a les activitats dutes a terme per la Direcció 

General de Prevenció d’Incendis Forestals, en la qual es va presentar un resum de les 

inversions realitzades al llarg de 2019 i les novetats tècniques, com ara l’aplicació RFOCS, per 

a facilitar la gestió de l’estadística d’incendis forestals, i el nou mapa de models de combustible 

de la Comunitat Valenciana. 

 

2. Cursos de formació en l’IVASPE 2019/2020 per a formació de vigilants, 

personal de CPIF i coordinadors en els mesos de gener i febrer. 

 

 

 ACTIVITAT 
FORMATIVA 

NRE. PERSONES HORES 

VIGILANTS 16 375 144 

CPIF 2 23 12 

COORDINADORS 1 17 6 

 

3.  Jornades per a la formació del personal del Servei de Vigilància Preventiva d’Incendis 

Forestals. La informació de les dades pel que fa al nombre de les accions formatives, les persones 

participants i la duració són les expressades en la taula resum que s’indica a continuació. Són 

aproximadament 15 accions formatives. 

  

ACTIVITATS FORMATIVES NRE. PERSONES NRE. HORES 

FORMACIÓ NOVES INCORPORACIONS 
PRESENCIAL 

  

     OBSERVATORIS 35 175 

     UNITATS 48 240 

FORMACIÓ VIA TELEFÒNICA   

     OBSERVATORIS (PDO) 32 64 

     UNITATS 18 36 

FORMACIÓ RECICLATGE PRESENCIAL   

     OBSERVATORIS 53 159 

     UNITATS 62 186 

MOTOBOMBA 5 15 

BRIGADES PDR 11 55 

FORMACIÓ COORDINADORS DE SUPORT 2 6 

PRL 4 8 

TOTAL 270 944 
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Programa 71110 “Direcció i serveis generals” 

 

Execució: 164,62 % 

 

PROGRAMA 71110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Obtenció, anàlisi, seguiment i difusió de les estadístiques 
agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. 

352,92 

OBJECTIU 4.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la Conselleria 

135,56 

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. 

70,00 

 

 

Objectiu 2.1. Obtenció, anàlisi, seguiment i difusió de les estadístiques agroalimentàries de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Parcel·les investigades en el camp per a determinar superfícies de cultiu a la 

Comunitat Valenciana, i indicador 2. Parcel·les investigades en el camp per a determinar 

rendiments de cítrics a la Comunitat Valenciana: 

 

Aquests dos indicadors presenten una execució lleugerament per damunt del que es 

preveu perquè van aparéixer més parcel·les després de la investigació. 

 

Indicador 5. Publicació al web d’informes de mercats Comunitat Valenciana. 

 

S’hi van publicar 12 informes de campanya de cítrics, a més de 51 de seguiment 

setmanal de mercats. 

 

Indicador 6. Publicació al web d’informes mensuals de conjuntura de cultius Comunitat 

Valenciana. 

 

La falta de personal en la Direcció Territorial de Castelló va suposar una disminució 

dels informes previstos. 

 

 

Objectiu 4.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Conselleria. 

 

Indicador 3. Informes d’impacte de gènere realitzats o supervisats per la Unitat d’Igualtat. 
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Cal assenyalar que al llarg de 2020 es va instal·lar per a tots els gestors (els serveis 

centrals, els serveis territorials i les oficines comarcals) l’eina Themis. Amb el programa Themis 

es poden identificar els termes sexistes en el llenguatge administratiu. Per tant, els gestors 

han usat l’eina Themis per als seus escrits de tràmit i només han enviat a la Unitat de Gènere 

aquells textos en què l’informe d’impacte de gènere era preceptiu per a la seua tramitació 

administrativa. Aquest és el motiu pel qual el nivell d’execució siga inferior a altres anys i, per 

tant, a la previsió inicial. 

 

 

Objectiu 4.3. Fomentar la comunicació en la igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i 

inclusiu, en els textos administratius. 

 

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

 

Per la mateixa raó esmentada, en l’indicador 3 de l’objectiu 4.1, l’execució ha sigut 

inferior a la d’altres anys. 

 

 

 

Programa 542.20 “Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I"  

 

Execució: 141,30 % 

 

PROGRAMA 54220 QUALITAT, PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, 

R+D+I 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Fomentar el consum intern i extern. 393,33 

OBJECTIU 2.1 Promoció dels productes ecològics. 150,30 

OBJECTIU 3.1 Facilitar el relleu generacional. 0,00 

OBJECTIU 5.1 
Donar a conéixer i promocionar el sistema agroalimentari de 
qualitat de la Comunitat Valenciana: la seua definició, divulgació i 
avaluació. 

48,44 

OBJECTIU 6.1 

Desenvolupar produccions diferenciades en el marc de la 
normativa comunitària, estatal i autonòmica, fomentar la seua 
consolidació i supervisar les actuacions de control realitzades per 
les diferents figures de qualitat reconegudes. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 

Involucrar en major mesures a 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. 

38,89 

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. 

47,81 

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. 

404,11 

OBJECTIU 15.1 Millorar els serveis bàsics i la qualitat de vida de les zones rurals. 100,00 
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PROGRAMA 54220 QUALITAT, PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, 

R+D+I 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 16.1 
Afrontar la problemàtica demogràfica en les zones rurals i reduir 
el despoblament. 

109,44 

OBJECTIU 18.1 
Dotar-se d'un pla de formació del sector agroalimentari 
participatiu. 

54,85 

OBJECTIU 18.4 Fomentar l'ús de noves eines de transferència i divulgació. 195,00 

OBJECTIU 19.1 Impuls a la innovació. 55,00 

OBJECTIU 21.1 Experimentació i transferències participatives. 281,00 

 

En general, s’observa que l’evolució dels indicadors és molt variable pel que fa a la 

consecució de les expectatives inicials, a causa de la imprevista i impactant pandèmia patida 

durant la gran part de 2020, que ha afectat les activitats presencials de promoció i difusió, així 

com les fires internacionals. A continuació, s’entra en alguns detalls de l’execució dels diversos 

objectius i indicadors. 

 

 

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 seus 

menús s’ha incrementat de manera exponencial, 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 aliments ecològics. El nombre ha sigut molt més elevat de l’esperat i ha 

arribat a 116 menjadors comunitaris que incloïen productes ecològics en els seus menús 

enfront dels 30 previstos, segons les dades subministrades per la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública. 

 

 

 

Objectiu 2.1. Promoció dels productes ecològics.  

 

Indicador 2. Reducció dels costos de certificació ecològica. 

 

Els operadors beneficiats 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. 
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Objectiu 3.1. Facilitar el relleu generacional.  

 

Indicador 2. Accions dirigides a incentivar la incorporació de nous agricultors i prioritzar la 

producció ecològica. Concessió d’ajudes a la incorporació d’agricultors ecològics. 

 

No es va poder convocar l’ordre d’ajudes que té aquest objectiu, per la qual cosa no 

s’han realitzat accions d’incentivació i aquest indicador queda a zero. 

 

 

 

Objectiu 5.1. Donar a conéixer i promocionar el sistema agroalimentari de qualitat de la 

Comunitat Valenciana: la seua definició, la divulgació i l’avaluació. 

 

Indicador 1. Creació de noves figures de qualitat. Denominacions d’origen protegides, 

indicacions geogràfiques protegides i marques CV. 

 

La iniciativa de la creació de noves figures de qualitat en el sector agroalimentari s’ha 

frenat per la incertesa generada per la situació de la pandèmia, que ha condicionat la presa de 

decisions que suposaren canvis respecte de la situació existent. 

 

Indicador 2.  Ajudes concedides a figures de qualitat. Concessió d’ajudes a figures de qualitat 

de la Comunitat Valenciana. Expedients. 

 

S’ha confirmat el nombre d’expedients previstos sense la incorporació de nous 

productes de qualitat singular. 

 

 

Objectiu 7.1. Involucrar de manera més important les empreses agroalimentàries de la 

Comunitat Valenciana en la comercialització dels seus productes amb qualitat més elevada i 

preferentment a través de les figures de qualitat corresponents. 

 

Indicador 1. Actuacions dirigides a fomentar la implantació de sistemes de qualitat, millorar la 

qualitat i els programes de qualitat. Operadors beneficiats, i indicador 2. Actuacions dirigides 

a fomentar la implantació de sistemes de qualitat, millorar la qualitat i els programes de 

qualitat. Actuacions desenvolupades. 

 

Malgrat desenvolupar actuacions dirigides a fomentar la implantació de sistemes de 

qualitat i a millorar la qualitat i els programes de qualitat en un 78 %, la repercussió en nombre 

d’operadors beneficiats va ser nul·la davant de la incertesa provocada per la situació de 

pandèmia. 
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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 el manteniment del nostre 

potencial productiu.  

 

Indicador 2. Foment de la presència de les empreses de la Comunitat a l’exterior. Suport a 

l’assistència en fires internacionals. 

 

Es van suspendre 6 de les 8 fires internacionals habituals a causa de la pandèmia. El 

resultat global de l’objectiu s’ha vist greument afectat per aquesta circumstància. 

 

 

Objectiu 18.1. Proveir-se d’un pla de formació del sector agroalimentari participatiu. 

 

Indicadors 1. Activitats de formació. Cursos i jornades tècniques, i indicador 2. Activitats de 

formació. 

 

L’any 2020, durant els mesos de gener a desembre, s’han realitzat 55 activitats 

formatives, de les quals 51 són cursos d’especialització, de fins a 39 hores, i 4 entre 40 i 99 

hores. A causa de la situació sanitària, no s’ha pogut realitzar la major part de la formació 

presencial que hi havia programada. 

 

Davant de la situació de pandèmia, s’ha fet un gran esforç per incrementar l’oferta de 

formació en línia. S’ha augmentat, d’una banda, el nombre d’edicions de l’oferta de cursos de 

l’any anterior, i enguany s’han realitzat quatre edicions (5a, 6a, 7a i 8a) del curs d’introducció 

a l’agricultura ecològica, amb modalitat en línia, que han tingut la mateixa gran acceptació que 

van obtindre les edicions anteriors pel seu contingut i la seua metodologia. Així mateix, s’han 

fet quatre edicions del curs d’agricultura sostenible, amb modalitat en línia també, amb una 

gran acceptació, en el qual s’han cobert totes les places oferides. D’altra banda, s’ha ampliat 

l’oferta formativa en línia a tres nous cursos: “Cultiu de l’alvocat”, en línia de 35 hores lectives, 

del qual s’han realitzat dues edicions i s’han completat les places oferides el primer dia de 

preinscripció, que s’ha complementat amb una pràctica voluntària, realitzada per 

videoconferència. Els altres dos cursos nous són de tipus autoformatiu, i es poden cursar 

durant tot el segon semestre de l’any (“Bones pràctiques d’higiene en la producció primària 

agrícola”, de 5 hores lectives, i “Introducció a l’agricultura sostenible”, de 15 hores lectives). 

 

 

Objectiu 18.4. Fomentar l’ús de noves eines de transferència i divulgació. 

 

Indicador 1. Publicacions i eines divulgatives per al sector. 

 

La relació d’articles publicats i altres documents tècnics (8 articles i documents) i la de 

fitxes de divulgació tècnica (19 fitxes) es poden consultar al web: 
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 https://agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-divulgacion-

tecnica. 

 

Indicador 2. Publicacions i eines divulgatives per al sector. 

 

Els 6 vídeos publicats estan en disponibles en: 

http://www.agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/videoteca. 

 

 

Objectiu 19.1. Impuls a la innovació. 

 

Indicador 1. Projectes innovadors i d’experimentació i indicador 2. Divulgació i transferència 

de resultats. 

 

La gestió de la línia d’ajudes per al foment de la innovació tecnològica a través de 

finques o explotacions col·laboradores previstes en l’Ordre 28/2018, de 10 de desembre, va 

donar com a resultat la presentació de 33 sol·licituds d’ajudes, de les quals se’n van aprovar 

25, i finalment es van realitzar 22 projectes d’experimentació (va haver-hi una renúncia a 

l’ajuda i en dues no es va justificar la realització de les activitats). 

 

La situació sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19 va impedir la 

realització de les activitats de transferència dels projectes executats l’any anterior. 

 

Objectiu 21.1. Experimentació i transferències participatives. 

 

Indicador 1. Experimentació agrària aplicada, indicador 2. Realització de jornades tècniques 

(nombre de seminaris) i indicador 3. Realització de jornades tècniques (nombre d’assistents). 

 

 Les activitats d’experimentació realitzades pel Servei de Transferència de Tecnologia 

es desenvolupen en els cinc centres dependents d’aquest servei (estacions experimentals). El 

2020 s’han realitzat 25 jornades tècniques, tallers i seminaris de transferència de resultats, 

huit dels quals en modalitat en línia (seminari web) amb 486 assistents. La descripció 

d’aquestes es troba publicada al web https://agroambient.gva.es/va/. 

 

  

https://agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-divulgacion-tecnica
https://agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/transferencia-tecnologia-divulgacion-tecnica
http://www.agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/videoteca
https://agroambient.gva.es/va/
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Programa 714.80 Agricultura i ramaderia 

 

Execució: 120,06 % 

 

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. 

94,03 

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. 

361,76 

OBJECTIU 4.2 
Afavorir la formació de les/us treballadors del sector ramader en 
els camps de la producció, sanitat i benestar animal. 

196,08 

OBJECTIU 5.1 Previndre i controlar les plagues i malalties dels cultius. 236,30 

OBJECTIU 5.2 
Potenciar l'ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el 

control de plagues. 
103,57 

OBJECTIU 6.2 
Promoure la implantació de sistemes de producció agrícola 
sostenible. 

33,79 

OBJECTIU 6.3 
Reduir els riscos associats a la utilització de productes 
fitosanitaris. 

95,80 

OBJECTIU 7.1 
Garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, 
ramaders i de la pesca. 

91,97 

OBJECTIU 8.1 
Aconseguir que els aliments que es comercialitzen responguen a 
les característiques etiquetades. 

53,39 

OBJECTIU 9.1 
Aconseguir que els fertilitzants que es comercialitzen responguen 
a les característiques etiquetades. 

25,87 

OBJECTIU 10.1 Fomentar l'autocontrol en la indústria agroalimentària. 28,13 

 

L’informe sobre aquest programa centra l’atenció en aquells indicadors que han 

registrat una execució per davall o per damunt del que es preveu. 

 

 

Objectiu 1.1. Garantir la sanitat animal a través de l’execució dels programes de vigilància, 

control i erradicació de malalties i de la col·laboració amb les agrupacions de defensa sanitària 

i les xarxes de vigilància epidemiològica.  

 

Indicador 1. Realització d’analítiques davant de malalties que cal erradicar.  

 

La qualificació sanitària de la Comunitat Valenciana com a indemne oficialment de 

brucel·losi ovina i caprina ha comportat una disminució dràstica en el nombre de mostres que 

cal analitzar, també ha contribuït la qualificació sanitària d’indemne oficialment de brucel·losi 

al bestiar boví. El fet de tindre un estatus sanitari tan elevat ha reduït de manera considerable 

el nombre de mostres que cal prendre. 
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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, inclosos 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 (81 davant de les 13 

previstes). Entre els motius es troba 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, han apostat 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. A més, la convocatòria excepcional d’ajudes a protectores, com a 

conseqüència de les mesures de declaració de l’estat d’alarma, ha incrementat les sol·licituds. 

 

Indicador 2. Control del compliment de la legislació de benestar animal en les explotacions.  

 

S’han realitzat més inspeccions (167 davant de les 40 previstes) a causa del 

descuament (tall de les cues en els porquets). 

 

Indicador 3. El control del compliment de la legislació de benestar animal en el transport.  

 

S’ha inspeccionat més per tots els enviaments de TRACES de gossos abandonats als 

països del nord d’Europa. 

 

Indicador 4. Incompliments detectats en matèria de benestar animal.  

 

S’han obert tres expedients sancionadors, un més del que es preveia. En la mesura 

que es fan més inspeccions, s’hi detecten més incompliments. 

 

Indicador 5. Coordinació de les actuacions amb els serveis veterinaris oficials en matèria de 

benestar animal.   

 

Tots els anys es realitzen reunions de coordinació, però el 2020 i a causa de la 

pandèmia de la COVID-19 no s’han pogut dur a terme, ja que les càmeres web sol·licitades 

per a realitzar-les van arribar a final d’any, amb l’exercici pràcticament finalitzat.  

 

 

Objectiu 4.2. Afavorir la formació de les/els treballadors del sector ramader en els camps de 

la producció, la sanitat i el benestar animal. 

 

Indicador 2. Formació en matèria de benestar en el transport.  
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S’han realitzat 88 cursos davant dels 12 previstos pel fet que s’hi inclouen els cursos 

que fan les empreses de manera virtual.  

 

Indicador 3. Assistència als cursos de benestar animal en les explotacions ramaderes.  

 

L’execució ha sigut inferior a la prevista a causa de la situació sanitària de la pandèmia, 

així com per la falta de personal funcionari.  

 

Indicador 4. Assistència als cursos de benestar animal en el transport.  

 

L’assistència ha resultat molt superior al que es preveia perquè molts dels cursos són 

telemàtics i els realitzen empreses.  

 

 

Objectiu 5.1 Previndre i controlar les plagues i les malalties dels cultius. 

 

Indicador 4. Avisos, butlletins i recomanacions emeses.   

 

S’ha executat per damunt de les previsions, sobretot perquè s’han comptabilitzat les 

diverses informacions tècniques que es realitzen en el seguiment de plagues i malalties i el 

control. S’han comptabilitzat els avisos al web, els avisos mitjançant contestador, els informes 

al web d’avisos de poblacions i els avisos fitosanitaris en els butlletins del Servei de Sanitat 

Vegetal. Aquesta activitat té una gran importància, ja que contínuament es llancen avisos de 

tractaments fitosanitaris, de manera que es potencia la lluita biològica i se sensibilitzen els 

agricultors davant del problema que presenten les noves plagues detectades a la Comunitat 

Valenciana (Xylella fastidiosa, Delottococcus aberiae, etc.). 

 

 

Objectiu 5.2. Potenciar l’ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el control de plagues. 

 

Indicador 4. Organismes de control biològic produïts en els insectaris.  

 

S’ha passat a 8 organismes de control biològic. S’estava treballant amb 7 organismes 

de control biològic produïts en els insectaris de la Conselleria, però la plaga del cotonet de 

Sud-àfrica (Delottococcus aberiae) està afectant molt seriosament els cítrics, sobretot a les 

comarques del Camp de Morvedre, la Plana Alta i la Plana Baixa. Una vegada s’han aconseguit 

les autoritzacions corresponents, el juliol de 2020, s’ha procedit a la cria i solta d’un nou 

parasitoide (Anagyrus aberiae), amb la finalitat d’adaptar-lo a les condicions de la zona 

mediterrània i avaluar-ne l’eficàcia. Actualment s’està produint en massa, ja que és l’únic 

mecanisme eficaç per a controlar la plaga del cotonet de Sud-àfrica. A més, el control biològic 

de les plagues és eficaç i no deixa residus en els aliments que entren en la cadena alimentària.  
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Objectiu 6.2. Promoure la implantació de sistemes de producció agrícola sostenible. 

 

Indicador 1. Productors acollits a la producció integrada.  

 

La desaparició pràctica d’aquests productors (de 3.000 se n’ha passat a 20) es deu 

fonamentalment al fet que s’ha suprimit l’ajuda a aquest tipus de producció que s’establia en 

el Programa de desenvolupament rural de la CV (PDR-CV), referida al manteniment sostenible 

de cultius permanents en zones vulnerables, operació 10.1.2. A més, una part important dels 

agricultors ha passat a produir en mode agricultura ecològica.  

 

Indicador 2. Superfície acollida a la producció integrada.  

 

La seua execució ha evolucionat en coherència amb l’indicador 1. En reduir-se 

dràsticament el nombre d’agricultors, es redueix proporcionalment la superfície. 

 

 

Objectiu 6.3. Reduir els riscos associats a la utilització de productes fitosanitaris. 

 

Indicador 2. Inspeccions d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris.   

 

La menor execució respecte del que es preveia es deu al fet que la gran majoria dels 

equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) en ús ha passat la preceptiva inspecció 

ITEAF. A més, encara no s’ha iniciat el cicle de noves inspeccions, que fins a 2020 es realitzava 

cada 5 anys, tenint en compte que les primeres inspeccions oficials es van fer el 2016. A més, 

les previsions d’inspecció s’han vist alterades per la pandèmia de la COVID-19.  

 

Objectiu 7.1. Garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, ramaders i de la pesca. 

 

La major part dels indicadors d’aquest objectiu (8 de 12) no han arribat a l’execució 

prevista per dues causes: la insuficiència de recursos humans i les conseqüències derivades 

de la pandèmia, en reduir el contacte humà al mínim imprescindible:  

 

Indicador 1. Inspeccions de control de la higiene en la pesca extractiva, el marisqueig i el cultiu 

de bivalves. Indicador 3. Inspeccions de les condicions higièniques de la producció primària en 

les explotacions ramaderes. Indicador 4. Inspeccions de control de l’alimentació animal. 

Establiments i mostres de pinso, indicador 6. Inspecció documental sobre les condicions 

higièniques i l’ús de productes fitosanitaris, indicador 7. Inspecció d’explotacions in situ sobre 

les condicions higièniques i l’ús de productes fitosanitaris, indicador 8. Controls a empreses 

dels tractaments. Indicador 9. Inspeccions de fabricants dels productes fitosanitaris, i indicador 

12. Control de la traçabilitat de la llet crua de vaca, ovella i cabra. Presa de mostres i control 

en els centres lactis i explotacions.  
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La menor execució es deu en aquest cas al fet que s’ha reduït la variació de mostrejos 

del programa nacional.  

 

 

Objectiu 8.1. Aconseguir que els aliments que es comercialitzen responguen a les 

característiques etiquetades. 

 

La major part dels indicadors d’aquest objectiu (19 dels 23), relatius a controls 

mitjançant inspeccions, no ha arribat a l’execució prevista per les mateixes raons adduïdes per 

a l’objectiu 7.1: la insuficiència de recursos humans i les conseqüències derivades de la 

pandèmia, en reduir el contacte humà al mínim imprescindible:  

 

 

 

Programa 531.10  Estructures agràries  

 

Execució: 117,50 % 

 

PROGRAMA 53110 ESTRUCTURES AGRÀRIES  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Augmentar la renda de les/us agricultors i habitants del medi 
rural i millorar la seua qualitat de vida, mitjançant el 
desenvolupament de les infraestructures rurals. 

105,00 

OBJECTIU 2.1 
Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a 
fer-les més rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions 
integradores. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Concentració parcel·lària en zones delimitades, per a 
modernitzar la seua estructura agrària. 

200,00 

OBJECTIU 4.1 
Estalvi i racionalització en la gestió i aprofitament dels 
recursos hídrics. 

100,00 

OBJECTIU 5.1 
Optimització en l'ús i gestió dels recursos hídrics disponibles 
per al reg. 

100,00 

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. 

100,00 

 

 

Objectiu 1.1. Augmentar la renda de les/els 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: 100 % 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat el nombre d’expedients relatius a les obres 

en camins rurals i altres infraestructures agràries. 
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S’han realitzat 7 actuacions de la manera següent: s’han formalitzat 3 contractes i 

s’han executat 4 encàrrecs a mitjà propi. 

 

Indicador 2. Actuacions realitzades en la millora de les infraestructures agràries. Execució: 110 

% 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat el nombre d’expedients relatius a les 

concessions de subvencions de la línia “Millora d’infraestructures agràries als ajuntaments, per 

a l’adequació de camins rurals”. El nombre d’expedients aprovats és lleugerament superior a 

l’establit com a objectiu òptim en l’indicador. 

 

 

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: 100 % 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat el nombre d’expedients de les entitats 

integradores, 3 en total, que s’han destinat a fomentar la fusió i la integració de les 

cooperatives, per a la seua millor adequació a la conjuntura del comerç actual, corresponent 

un d’aquests a una cooperativa de segon grau i els dos restants a societats limitades.  

 

 

Objectiu 3.1. Concentració parcel·lària en zones delimitades per a modernitzar la seua 

estructura agrària. 

 

Indicador 1. Estudi, preparació, inici o execució de projectes de concentració parcel·lària. 

Execució: 200 % 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha 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 dels recursos hídrics i l’aprofitament. 

 

Indicador 1. Execució d’obres per a la modernització del regadiu valencià. Execució: 100 % 

 

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 del recurs 

aigua en moltes zones de la Comunitat Valenciana, i s’han fet inversions en el marc de la Llei 
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5/2019, d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana. Estan en execució totes les 

actuacions que s’havien previst.  

 

 

Objectiu 5.1. Optimització en l’ús i la gestió dels recursos hídrics disponibles per al reg. 

 

Indicador 1. Foment de la utilització racional de l’aigua en regadius. Execució: 100 % 

 

En aquest objectiu es pretén optimitzar l’ús de l’aigua per al reg mitjançant la 

subvenció a les comunitats de regants, a fi que executen unes inversions que milloren i 

adeqüen les xarxes de reg per a estalviar aigua, i també obres que afavorisquen la captació i 

la distribució d’aigua en les zones més necessitades hídricament, així com incrementar la 

superfície del 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. En aquesta convocatòria s’ha aconseguit arribar al nombre d’inversions seleccionades 

previstes.   

 

 

Objectiu 6.1. Modernització dels regadius mitjançant la racionalització i l’estalvi dels recursos 

hídrics, així com l’optimització de l’eficiència hídrica i energètica de les inversions executades. 

 

Indicador 1. Execució d’obres dels regadius en el marc del PDR 2014-2020. Execució: 100 % 

 

El PDR de la Comunitat Valenciana, en la seua mesura 4.3.1, preveu seleccionar 

aquelles inversions de les comunitats de regants que consoliden i milloren els regadius 

preexistents, de manera que s’incrementen les disponibilitats del recurs i l’eficàcia del seu 

aprofitament, la plena compatibilitat amb el medi ambient i dels altres recursos naturals i la 

conservació i bon estat ecològic dels recursos hídrics, així com actuar en zones homogènies 

de producció ecològica, executar projectes d’instal·lacions que augmenten l’eficiència 

energètica i que prosseguisquen amb la transformació del reg tradicional al reg localitzat, i, en 

general, fomentar aquelles inversions que generen un estalvi del recurs de l’aigua. 

 

Després d’aprovar-se la nova llei de contractes i l’adaptació consegüent de tots els 

tràmits administratius i documentació a la llei, s’ha aconseguit tramitar els expedients de 

contractació pública i els preceptius informes favorables dels projectes en l’Oficina de 

Supervisió de Projectes, de manera que es pot iniciar l’execució de les obres. 
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Programa 714.50   Política agrària comuna 

 

Execució: 114,21 % 

 

PROGRAMA 71450 .- POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Garantir l'aplicació de la PAC en la Comunitat Valenciana i aprofitar 
les possibilitats de les polítiques comunitàries. La Comunitat 
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). 

135,70 

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 

107,86 

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 a 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 
Comunitat 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. 

96,38 

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. 

116,92 

 

En general, el comportament dels indicadors del programa 714.50 no s’ha vist afectat 

per la pandèmia de la COVID-19, malgrat que la campanya ha sigut excepcional des del 

moment en què es va decretar l’estat d’alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març). 

 

La suspensió temporal dels procediments administratius i de determinats terminis ha 

exigit que els equips gestors s’adaptaren a unes situacions sense precedents. Les 

administracions, nacional i de la UE, han promogut mesures de simplificació per a poder aplicar 

l’any 2020 les polítiques agràries programades, i l’Administració autonòmica ha reaccionat amb 

excel·lència per a fer possible la defensa dels drets dels beneficiaris d’ajudes públiques, tant 

de persones físiques com persones jurídiques. Entre aquestes últimes es troben les empreses 

agroalimentàries que han desenvolupat un paper fonamental i han mantingut el flux de 

productes dins de la cadena alimentària. 

 

De manera resumida es fan els comentaris següents segons els objectius i els 

indicadors: 
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Objectiu 1.1. Garantir l’aplicació de la PAC a la Comunitat Valenciana i aprofitar les possibilitats 

de les polítiques comunitàries. La Comunitat 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 cal incrementar la seua capacitat d’estudi de les polítiques agràries i millorar els seus 

equips de gestió, mitjançant els quals s’acumulen 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). 

 

Indicador 1.1.1. Nombre de SU tramitades per oficines pròpies, EC, o per titulars d’explotacions 

agràries.  

 

Es preveia una reducció més elevada del nombre de sol·licituds d’ajuda i, no obstant 

això, i malgrat tractar-se d’una campanya atípica, el resultat ha superat les expectatives. 

 

 

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. 

 

Indicador 2.1.1. Superfície que manté compromisos d’agroambient i clima (PDR 2014-2020). 

 

La superfície d’agroambientals sí que ha complit les previsions i s’ajusta a l’última 

anualitat programada per a la mesura M.10.1.1 del PDR-CV 2014-2020, corresponent al cultiu 

sostenible de l’arròs en zones humides. 

 

Indicador 2.1.2. Superfície que manté compromisos d’agricultura ecològica (PDR 2014-2020). 

 

“Superfície en agricultura ecològica”. El suport institucional d’aquesta pràctica agrícola 

ha permés auxiliar més superfícies de les que inicialment estaven programades, i per aquest 

motiu l’indicador ha superat lleugerament les previsions. 

 

 

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 a les necessitats de manteniment i millora de les explotacions, i aprofitar 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 Comunitat Valenciana, no tant per als equips d’investigació que 

exerceixen la seua tasca en universitats i altres organismes, amb els quals s’han de buscar 

aliances. 
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Indicador 3.1.1. Controls realitzats per mètodes no clàssics... (teledetecció, 

fotointerpretació…).  

 

El nombre de controls s’ha aproximat a les previsions, no obstant això, els controls per 

monitoratge són una realitat que substitueix progressivament els controls clàssics. No són 

controls per teledetecció ni tampoc per fotointerpretació, sinó una metodologia que permet 

automatitzar la vigilància sobre tota la superfície agrària sobre la qual s’aplica. 

 

 

Objectiu 4.1. Increment del valor afegit en les produccions agràries, pesqueres 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 l’impuls de la innovació i la investigació.  

La concentració de l’oferta en les diverses fases de la cadena agroalimentària, prioritzar les 

empreses que incrementen la participació del productor en el valor afegit de la producció, la 

transformació i la comercialització, que li permeta obtindre rendes més dignes. 

 

Indicador 4.1.1. Impacte de la indústria agroalimentària del PDR 2014-2020. Projectes 

d’inversió auxiliats amb la mesura 4.2.1. 

 

Aquest indicador ha millorat respecte del 2019 per efecte de les noves convocatòries 

de la mesura 4.2.1 del PDR-CV 2014-2020. S’han aprovat projectes d’inversió i s’ha aconseguit 

fer tots els controls preceptius en un exercici en el qual les restriccions de mobilitat també han 

afectat el personal funcionari. Les mesures de flexibilitat oferides per les autoritats 

comunitàries (UE) també han contribuït als resultats de la gestió. 

 

Indicador 4.1.2. Operacions de gestió de crisis tramitades per OPFH mitjançant comunicació 

telemàtica. 

 

La crisi en el canal HORECA s’ha deixat notar en la distribució d’aliments i s’han excedit 

el nombre d’operacions esperades. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 %.  

 

 

Programa 442.50  Qualitat i educació ambiental 

 

Execució: 95,70 % 

 

PROGRAMA 44250 QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Previndre la producció de residus i, si escau, potenciar la recollida 
selectiva i la valorització. 

99,29 

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. 

97,21 

OBJECTIU 2.1 
Millorar l'entorn ambiental i paisatgístic restaurant els espais 
degradats 

74,78 

OBJECTIU 3.1 
Previndre i corregir la contaminació atmosfèrica causada per les 
emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en abocadors. 

116,77 

OBJECTIU 4.1 Facilitar la gestió administrativa als operadors econòmics. 177,78 

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. 

73,00 

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 en la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 9.1 
Vigilància i control de la qualitat de l'aire de la Comunitat 
Valenciana 

91,89 

 

 

Objectiu 1.1. Previndre la producció de residus i, si és el cas, potenciar-ne la recollida selectiva 

i la valorització.; i 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. 

 

Respecte de l’objectiu 1.1, no s’han aconseguit els valors previstos en dependre els 

resultats de les inversions dels municipis per a la implantació i el foment de la recollida 

separada de residus municipals (principalment bioresidus), en el desenvolupament de les 

seues competències. A més, la producció de residus l’any 2020 ha experimentat un lleuger 

descens influenciat per la situació de la pandèmia sanitària. El mateix argument és aplicable 

per a l’objectiu 1.2. 
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Objectiu 3.1. Previndre i corregir la contaminació atmosfèrica causada per les emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle en abocadors. 

 

Respecte de l’objectiu 3.1, la inversió prevista en el segellament i la restauració 

d’abocadors no s’ha pogut realitzar íntegrament per falta d’obtenció de permisos en algunes 

obres, la dificultat en la tramitació dels expedients de contractació a través de mitjans propis 

de la Generalitat, i la falta de personal en el Servei de Gestió de Residus. Concretament, l’obra 

de segellament de l’abocador municipal de Vinaròs, amb un pressupost d’execució material 

PEM d’1.768.745,96 euros, no ha pogut ser executada el 2020, a pesar d’estar adjudicada, per 

no trobar-se finalitzada la tramitació de la contractació de l’assistència a la direcció d’obra a 

través d’un contracte menor. 

 

 

Objectiu 5.1. Previndre, estudiar, controlar, vigilar i corregir la contaminació acústica. 

 

D’acord amb el càlcul d’indicadors, el grau d’execució és del 100 %, la qual cosa 

significa que es fan les tasques reglades, però podrien realitzar-se moltes altres tasques com 

les que recomana el Síndic de Greuges en el seu escrit sobre la queixa núm. 1804114, en 

matèria de contaminació acústica, en la qual es demana a la Conselleria que dispose d’una 

unitat específica d’acústica, que s’adapte la normativa autonòmica a la normativa estatal i que 

es redacte i aprove el Pla acústic d’acció autonòmica. Aquestes recomanacions són difícils de 

dur a terme per falta de mitjans. 

 

 

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 dels expedients de concessió d’etiqueta ecològica (70 %), la 

inscripció d’organitzacions en el Registre EMAS (80 %), els certificats de convalidació 

mediambiental (42 %) i el manteniment del Registre d’entitats col·laboradores en matèria de 

qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana (100 %). 

 

La disminució en el grau d’execució del Registre EMAS es deu al retard generat en les 

empreses per les dificultats per a verificar les memòries ambientals de manera presencial per 

les mesures dictades per ENAC per la pandèmia de la COVID-19, que ha generat l’acumulació 

de sol·licituds de renovació a final d’any. A això s’afig el fet d’haver hagut de compartir recursos 

humans del Registre EMAS, el Registre ECMCA i la convalidació mediambiental amb la Direcció 

General de Canvi Climàtic, des d’agost de 2020, en la tramitació de la convocatòria per a la 

concessió d’ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per tal de potenciar els 

projectes de lluita contra el canvi climàtic (ordre 6/2020, de 4 de març). 

 

Dels resultats, cal destacar l’augment enguany de l’execució d’expedients de concessió 

de l’etiqueta ecològica europea (del 22 % al 70 %), amb la qual s’ha aconseguit resoldre 
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l’acumulació d’expedients acumulats pel final de la vigència de les llicències de detergents i 

netejadors, gràcies a la col·laboració d’altres recursos humans del servei. 

 

 

Objectiu 6.2. Fomentar el control integrat de la contaminació. 

 

Aquests indicadors es refereixen, per tipologia dels expedients tramitats i resolts, amb 

relació a les autoritzacions ambientals integrades, al percentatge d’expedients resolts respecte 

dels expedients d’aquest tipus pendents de resoldre. 

 

Els expedients s’agrupen en tres tipologies: 

 

• Autoritzacions ambientals integrades. 

• Modificacions de les autoritzacions ambientals integrades ja atorgades o 

revisions d’aquestes. 

• Modificacions no substancials. 

 

La dificultat d’aconseguir un grau d’execució pròxim al 100 % deriva del fet que hi ha 

una acumulació important d’expedients oberts dels anys en què es va reduir de manera 

dràstica el nombre de personal tècnic dedicat a la resolució d’aquests expedients (anys 

2013/2014…). Per aquest motiu, si bé el nombre d’expedients resolts per any s’aproxima prou 

al nombre d’expedients nous/any de cada categoria que entren en el servei, resulta molt difícil 

rebaixar el nombre d’expedients oberts que s’arrosseguen des de fa tants anys. 

 

D’altra banda, als expedients iniciats a instàncies de les instal·lacions cal afegir els que 

s’estan iniciant d’ofici amb motiu de la publicació dels documents de conclusions de les millors 

tècniques disponibles (MTD) que la Comissió Europea publica per sectors. 

 

Aquests documents obliguen a revisar íntegrament les autoritzacions ambientals 

integrades atorgades per a cada un dels sectors en un termini màxim de quatre anys des que 

es publica aquest document. 

 

El 2020 s’han obert d’ofici 67 nous expedients de revisió per aquest motiu. 

 

 

Objectiu 7.1. Actuacions en matèria de control de les emissions atmosfèriques. 

 

S’han resolt totes les sol·licituds presentades i s’han valorat tots els plans de gestió de 

dissolvents, però en aquesta matèria queda pendent el desplegament normatiu del Decret 

228/2018, publicat a final de 2018, amb el desenvolupament d’instruccions tècniques per a 

diversos sectors industrials, que estan reclamant els afectats i les entitats col·laboradores en 

matèria de qualitat ambiental. 

 



 

458 
 

No hi ha cap indicador que ho reflectisca, però s’han emés més de 200 informes sobre 

emissions a l’atmosfera d’instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada, així com 

els 20 informes de plans sotmesos a avaluació estratègica en els aspectes referents a 

contaminació atmosfèrica i acústica que s’han fet. A més, s’estan abordant altres informes que 

corresponen a la Direcció General de Canvi Climàtic en matèries de la seua competència que 

són preceptius per a avaluació estratègica.  

 

 

Objectiu 8.1. Aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte 

d’hivernacle a la Comunitat Valenciana. 

 

L’execució està completa, com cada any, gràcies a l’esforç del personal funcionari que 

la du a terme. El nombre d’instal·lacions subjectes al règim de comerç a la Comunitat 

Valenciana és el més elevat d’Espanya amb la ràtio més baixa d’instal·lacions/personal 

assignat. 

 

 

Objectiu 9.1. Vigilància i control de la qualitat de l’aire de la Comunitat Valenciana. 

 

Els resultats indiquen percentatges de més del 90 % de dades vàlides, que és un bon 

resultat considerant el nombre d’equips de mesurament, les més de 33 milions de dades 

tractades en un any, les dificultats de l’empresa de manteniment que ha hagut d’adaptar els 

seus procediments de treball per a la prevenció de riscos laborals davant de la COVID-19, i 

l’escassetat de personal i de recursos que ja s’ha posat de manifest reiteradament. 

 

S’ha actualitzat el web de qualitat de l’aire i s’ha acabat de perfilar en diverses reunions 

l’aplicació informàtica que substituirà l’actual, que està pendent de licitació per la DGTIC, la 

qual cosa permetrà aconseguir millores importants en el seguiment de les dades. 

 

 

 

Programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i 

depuració d’aigües 

 

Execució: 88,89 %  

 

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. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Disminuir el risc d'inundacions en les poblacions de la Comunitat 
Valenciana. 

66,67 
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PROGRAMA 51210 GESTIÓ I INFRAESTRUCTURES DE 

RECURSOS HIDRÀULICS, SANEJAMENT I DEPURACIÓ 

D'AIGÜES  

 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 
Contribuir a la construcció i millora d'infraestructures hidràuliques 
promogudes per entitats locals. 

100,00 

 

 

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 conduents a la millora de la qualitat de les aigües, així com procedir 

a la vigilància i el control d’aquestes.  

 

Els principals estudis s’han realitzat dins del marc de col·laboració de la Direcció 

General de l’Aigua amb les cinc universitats valencianes. Així, s’hi han subscrit convenis amb 

totes aquestes (Jaume I de Castelló, Politècnica de València, Universitat de València, 

Universitat d’Alacant i Miguel Hernández d’Elx) per a l’elaboració de diversos estudis 

relacionats amb les matèries de les quals la Direcció General de l’Aigua és competent. El grau 

d’execució és del 100 % per a les cinc universitats. 

 

 

Objectiu 3.1. Disminuir el risc d’inundacions en 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 o en execució són:  

 

• Ampliació del col·lector de pluvials en la partida de la Bega, a Silla (València). 

Pressupost de 3.900.000 euros. Obra executada. Indicador al 100 %. 

 

• 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 de 320.000 euros.  L’execució aproximada de l’indicador és del 10 

%. 

 

• Canalització del barranc dels Frares a Burjassot, Godella, Rocafort i València. 

Pressupost de 9,2 milions d’euros. L’execució aproximada de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

Indicador 2. Execució d’obres de canalització d’aigües pluvials en nuclis urbans. 
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Les principals obres de canalització executades o en execució són:  

 

• Neteja del col·lector interceptor i del sobreeixidor d’emergència del sistema de 

drenatge Vera-Palmaret. Obra executada. Indicador al 100 %. 

 

• Reposició i reparació de diversos trams de clavegueram i d’un marge de 

mamposteria del riu Clariano a Ontinyent. Obra executada. Indicador al 100 %. 

 

• Condicionament i reparació del sistema urbà de drenatge sostenible de les 

llacunes del parc del Recorral, Rojales. Obra executada. Indicador al 100 %. 

 

• Construcció del col·lector interceptor de l’avinguda d’Espioca a Silla (València). 

Pressupost d’1.773.000 euros. L’execució aproximada de l’indicador podria ser del 10 %. 

 

Indicador 3. Redaccions de projectes d’obra. 

 

• Renovació de la xarxa de pluvials al c/ Riu de Riola (València). Pressupost de 

l’obra projectada de 48.220,05 euros. Projecte redactat. Indicador al 100 %. 

 

• Projecte de millora de la xarxa de proveïment d’aigua potable de Benicull de 

Xúquer (València). Pressupost de l’obra projectada de 47.613,37 euros. Projecte redactat. 

Indicador al 100 %. 

 

 

Objectiu 4.1. Contribuir a la construcció i la 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. 

 

Dins del decret de subvencions pel qual la Direcció General de l’Aigua col·labora amb 

els ajuntaments en el finançament per a l’execució d’obres hidràuliques de competència 

municipal, les principals obres executades han sigut les següents: 

 

• Subvenció per a obres de proveïment, sanejament i protecció davant 

d’inundacions a l’Ajuntament de Moncofa. Actuació executada al 100 %. 

 

• Subvenció per a obres de proveïment, sanejament i protecció davant 

d’inundacions a l’Ajuntament d’Alcúdia de Crespins. Actuació executada al 100 %. 
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Programa 714.20   Ordenació i millora de la producció agrària 

 

Execució: 80,44 % 

 

PROGRAMA 71420 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA 

PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Modernització d'instal·lacions i maquinària en les explotacions 
agràries. 

16,60 

OBJECTIU 1.3 
Facilitar a les dones l'accés a la titularitat de les explotacions 
agràries. 

110,36 

OBJECTIU 2.1 
Reconversió de cultius per a incrementar la productivitat i 
competitivitat 

120,79 

OBJECTIU 2.3 
Incrementar l'assegurament de les produccions agràries com a 
mesura per a l'estabilització de rendes. 

99,46 

OBJECTIU 4.1 

Facilitar a les agricultores i els agricultors l'accés a serveis 
de assessorament a fi d'obtindre suport tècnic a la gestió de les 
explotacions, d'acord amb criteris de viabilitat i sostenibilitat 
empresarial i ambiental. 

55,00 

 

 

Objectiu 1.2. Modernització d’instal·lacions i maquinària en les explotacions agràries. 

 

Indicador 1. Plans de millora en explotacions agràries aprovats. Execució: 16,6 % 

 

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 la  competitivitat de les explotacions agràries i la promoció de 

tecnologies agrícoles innovadores, i posa 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 es valora el nombre d’expedients d’ajudes aprovats que 

han executat i justificat en l’exercici 2020 la realització d’inversions per a la modernització 

d’explotacions agràries. L’execució d’aquest indicador en l’exercici 2020 s’ha vist afectat per 

la declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial decret 463/2020, que va fer 

necessari ampliar el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2020, així com 

retardar el termini per a justificar la finalització dels plans que havien d’acabar enguany. 

 

 

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: 110,36 % 
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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, del total d’expedients 

aprovats, corresponen a dones. El valor ha superat el percentatge previst. 

 

 

Objectiu 2.1. Reconversió de cultius per a incrementar la productivitat i la competitivitat.  

 

Indicador 1. Superfície de vinya acollida a plans de reestructuració. Execució: 120,79 % 

 

L’any 2020 s’ha realitzat la segona convocatòria d’ajudes del nou PASVE 2019-2023. 

 

Aquest indicador valora el nombre d’hectàrees de vinya que ha sigut aprovat en l’última 

convocatòria per a la concessió d’ajudes per a la reestructuració i/o la 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: 99,46 %. 

 

El suport a la subscripció de les assegurances agràries ha sigut una prioritat per a la 

Conselleria d’Agricultura com a mitjà per a 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. Prova d’això és que en els últims 3 anys s’ha esgotat el 

pressupost assignat per a aquest fi. 

 

 

Objectiu 4.1. Facilitar a les agricultores i els agricultors l’accés als serveis d’assessorament a 

fi d’obtindre suport tècnic a la gestió de les explotacions, d’acord amb els criteris de viabilitat 

i sostenibilitat empresarial i ambiental. 

 

Indicador 1. Nombre d’activitats de participació i foment de l’associacionisme (celebració de 

conferències). Execució: 55 % 
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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. Per la tipologia d’aquesta activitat, es requereix 

la realització de reunions socials i, per tant, s’ha vist greument afectada per la situació de la 

pandèmia viscuda al llarg de 2020, en què ha quedat el seu indicador d’execució en poc més 

de la meitat de les activitats previstes. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

 

 

Programa 714.10 “Ordenació i millora de la producció pesquera” 

 

Execució: 38,13 % 

 

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. 

84,19 

OBJECTIU 1.2 
Modernització de les infraestructures portuàries, adaptant-les a 
les noves exigències relacionades amb els descartes, 
comercialització, eficiència energètica i gestió de residus. 

0,00 

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. 

0,00 

OBJECTIU 2.3 
Dotar al nostre sector comercialitzador i transformador dels 
productes pesquers d'una línia d'ajudes que satisfaça la seua 
adequació a les canviants situacions del mercat. 

20,00 

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. 

70,31 

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. 
0,00 
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PROGRAMA 71410 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA 

PRODUCCIÓ PESQUERA 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

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. 

30,29 

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/as i altres agents socials i institucionals relacionats 
amb la pesca, amb la finalitat de preservar la seua conservació i 
conscienciant a aquesta població en el respecte al mitjà sobre el 
qual desenvolupen la seua activitat. 

214,67 

OBJECTIU 4.3 

Monitoratge i seguiment de l'estat de les Reserves Marines 
d'Interés Pesquer. Difusió de la seua existència i conscienciació de 
la població per a millorar la seua conservació i l'estímul per al 
desenvolupament de zones protegides d'interés pesquer, dotant-
les de mesures addicionals de protecció. 

0,00 

OBJECTIU 4.4 

Censat de les poblacions de cetacis de la Comunitat Valenciana i 
estudi de la seua interacció amb les arts de pesca professional. 
Desenvolupament de campanyes de conscienciació per a 
augmentar el respecte i protecció cap a aquests animals i les 
tortugues marines. 

0,00 

 

Una vegada finalitzat l’exercici de 2020 i vist el compliment dels objectius previstos en 

el pressupost, els fets més rellevants que han conduït a la seua execució han sigut els 

següents: 

 

 

Objectiu 1.1. Impulsar la gestió del Programa operatiu de pesca i del Pla estratègic 

d’aqüicultura, incrementar la nostra capacitat productiva, la competitivitat, la qualitat, la 

innovació, la imatge i la promoció dels recursos pesquers i de l’aqüicultura de la nostra 

Comunitat, partint de l’avaluació diagnostica del sector en la seua dimensió biològica, 

econòmica i social, respectant els principis de la PPC. Modernització de la flota, millorant les 

seues condicions de seguretat i higiene a bord, l’eficiència energètica i el respecte al medi 

ambient. 

 

Indicador 1. Embarcacions modernitzades. 

 

S’ha executat el 80 % del valor estimat i és la causa principal de la disminució la 

desfavorable situació econòmica del sector provocada per la COVID-19. 

 

Indicador 2. Instal·lacions d’aqüicultura auxiliades.  

 

No s’ha executat per la paralització de la tramitació a causa de la declaració de l’estat d’alarma 

de la COVID-19. 
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Indicador 3. Llicències de pesca recreativa, esparver i marisqueig. 

 

Les llicències que s’expedeixen són les següents: 

 

Pesca marítima de recreació: 

• Des de terra 

• Des de l’embarcació  

• Submarina 

Llicències de rall o esparver 

Llicències de marisqueig (no s’han expedit llicències de marisqueig de rossellona i 

tellina perquè estan tancades les zones de producció). 

 

S’han executat en un 172,57 % del total estimat per a 2020, pel fet que possiblement 

la demanda d’aquest tipus de llicències recreatives s’ha incrementat per tractar-se d’activitats 

a l’aire lliure i en les quals es podia guardar la distància de seguretat durant el període de 

pandèmia.   

 

 

Objectiu 1.2. Modernització de les infraestructures portuàries i adaptació a les noves exigències 

relacionades amb els rebutjos, la comercialització, l’eficiència energètica i la gestió de residus. 

Modernitzades 

 

Indicador 1. Infraestructures. 

 

No s’ha executat per la paralització de la tramitació a causa de la declaració de l’estat 

d’alarma de la COVID-19. 

 

  

Objectiu 2.1. Fomentar el desenvolupament d’organitzacions de productors pesquers, que 

racionalitzen la producció, l’adapten 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. 

 

Indicador 1. OPP creades. 

 

El sector pesquer no va presentar la sol·licitud de creació de l’OPP (organització de 

productors pesquers) que tenien previst constituir. 

 

 

Objectiu 2.2. Estimular activitats de diversificació de l’activitat pesquera o aqüícola, 

desenvolupades per professionals d’aquests sectors, amb la finalitat d’obtindre ingressos 

complementaris de la seua activitat principal. 

 



 

466 
 

Indicador 1. Iniciatives auxiliades. 

 

No s’ha executat per la paralització de la tramitació a causa de la declaració de l’estat 

d’alarma de la COVID-19. 

 

 

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. 

 

Indicador 1. Empreses auxiliades. 

 

S’ha executat el 20 % del valor estimat per la disminució de sol·licituds presentades a 

causa de la situació econòmica desfavorable del sector provocada per la COVID-19. 

 

 

Objectiu 3.1. Millorar la consideració del pescador professional i la formació maritimopesquera, 

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. 

 

Indicador 1. Formació maritimopesquera. 

 

S’ha executat en un 74,57 %, a causa de la matriculació, ja que les places oferides per 

a alumnes eren superiors, i cal destacar que en la valoració d’aquest indicador no s’han tingut 

en compte exàmens lliures ni proves d’idoneïtat. 

 

Indicador 2. Formació maritimopesquera. 

 

S’ha executat en un 32 %, a causa de la falta de professorat i a la proclamació de 

l’estat d’alarma. 

 

Indicador 3. Col·laboracions amb confraries i federacions. 

 

S’ha executat el 104,35 % en haver-se subscrit 24 dels convenis previstos en el 

pressupost de 2020. 
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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. 

 

Indicador 1. Grups constituïts. 

 

Aquest indicador no era procedent, ja que no es crearan nous GALP dins del FEMP, i 

es mantindran els 4 grups que estan constituïts. 

 

 

Objectiu 4.1. Fomentar un pla de conservació i recuperació dels caladors, mitjançant 

paralitzacions temporals de la flota pesquera, de manera 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. 

 

Indicador 1. Embarcacions afectades per parades temporals. 

 

S’ha executat un 27,76 %, a causa d’un error a l’hora d’estimar la previsió de 

l’indicador, ja que es va considerar la totalitat de la flota pesquera de la Comunitat Valenciana, 

en lloc dels segments de la flota (arrossegament, cércol i palangre) que realitzen les parades 

temporals. 

 

Indicador 2. Zones protegides creades o millorades. 

 

S’ha iniciat la tramitació d’un 25 % de les ordres previstes, en concret la que afectarà 

les aigües interiors del litoral dels municipis del Campello i la Vila Joiosa, a causa, 

principalment, de la falta de personal en la Subdirecció General per a la tramitació i la 

realització de reunions amb els diversos sectors afectats per les ordres de desplegament del 

decret de zones protegides d’interés pesquer.  

 

L’episodi de pandèmia a causa de la COVID-19 també ha influït negativament a l’hora 

de poder iniciar més tramitacions. 

 

Indicador 3. Programes de protecció d’aus, cetacis i tortugues.  

 

S’ha executat el 95,65 %. Els pescadors pertanyents a les diverses confraries de 

pescadors de la Comunitat Valenciana col·laboren, principalment, en: 

− La recuperació de tortugues. 

− La recuperació de cetacis encallats o amb diversos problemes i patologies. 

 

Indicador 4. Estudis de conservació. 
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S’ha executat únicament el 33,33 % a causa de la falta de personal. Per tal de poder 

realitzar els estudis, s’hi ha hagut de recórrer a la contractació de personal i, a causa de la 

COVID-19, es van retardar les tramitacions, per la qual cosa s’ha pogut contractar únicament 

la realització d’una base de dades actualitzada sobre la ubicació de les colònies de fanerògames 

marines del litoral de la CV. 

 

Cada vegada és més elevat el nombre d’embarcacions de recreació que, principalment 

en temporada alta, fondegen en el litoral de la Comunitat Valenciana i utilitzen àncores amb 

cadenes de fondeig, la qual cosa produeix un fort impacte negatiu sobre els fons marins, que 

s'incrementa en el cas que les ancores no queden fixes i garregen pel fons. Aquests efectes 

negatius han d’evitar-se principalment en els fons més sensibles, com els de les fanerògames 

marines presents en les nostres costes Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa. En conéixer 

la ubicació d’aquestes prades, es podrà evitar destruir-les. 

 

Indicador 5. Albirament de cetacis. 

 

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica, a través de les direccions generals del Medi Natural i d’Agricultura, Ramaderia i 

Pesca, realitza accions relatives a la conservació de la diversitat de la Comunitat Valenciana, 

en les quals s’engloben les espècies marines presents en les nostres costes. Els cetacis i les 

tortugues marines conformen un grup d’espècies objecte d’especial protecció.  

 

Des de l’any 2000 la Universitat de València, en col·laboració amb la Generalitat 

Valenciana, participa en la realització de censos aeris i amb vaixell per a l’observació de cetacis 

i tortugues, en els quals s’han recorregut fins al moment més de 10.500 milles de vol i més 

de 6.000 milles de navegació. 

 

No s’ha pogut licitar el contracte de l’avioneta per a la realització de censos aeris el 

2020, encara que es va iniciar la tramitació l’any 2019, per diverses causes (la falta de personal 

en la Subdirecció General de Pesca, la falta de personal en el Servei de Contractació, la 

dificultat en la tramitació dels contractes majors amb la nova llei de contractes, i la COVID-19 

que va produir la paralització i el posterior alentiment de les tramitacions de tots els contractes 

gestionats per aquesta subdirecció). 

 

Indicador 6. Interaccions d’arts de pesca.  

 

S’ha mantingut la base de dades amb les comunicacions d’interaccions entre els cetacis 

i les arts de pesca, però no s’ha pogut dur a terme un estudi per a aprofundir en el coneixement 

de les causes d’aquestes interaccions i de les principals espècies que les duen a terme. 

 

 

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, 
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associacions de consumidors/ores i altres agents socials i institucionals relacionats amb la 

pesca, amb la finalitat de preservar la seua conservació i conscienciar aquesta població en el 

respecte al medi sobre el qual desenvolupen la seua activitat. 

 

Indicador 1. Recollida de residus del mar. 

 

No s’ha executat per no haver-hi interés des dels actors d’aquest indicador (interés a 

rebre contraprestació econòmica...), l’activitat sí que l’han executada. 

 

Indicador 2. Inspecció pesquera. 

 

El nombre de sancions ha sigut molt superior al que es preveia (544 %). El personal 

d’inspecció de pesca pertanyent a la Subdirecció General, juntament amb la Guàrdia Civil i la 

Policia Local, han realitzat un esforç important per a detectar les infraccions produïdes 

principalment en la pesca, el marisqueig i la comercialització posterior de les captures, a la 

qual cosa cal afegir la diligència dels funcionaris encarregats de la instrucció dels corresponents 

expedients sancionadors, en les tres direccions territorials. 

 

Indicador 3. Estudis de la gestió de recursos. 

 

S’ha executat en un 100 %. El 2020 es va certificar l’execució de dos estudis referits 

a la gestió dels recursos pesquers en el litoral de la CV: 

 

• Projecte d’investigació consistent en l’estudi de la pesca experimental amb 

nanses, mornells i altres arts per a la captura del cranc blau americà. 

 

• Estudi de l’estructura i l’evolució de les poblacions de rossellona i tellina en les 

zones de la costa compresa entre l’escullera nord de la platja de Pinedo (0° 19’ 64’’ O, 39° 25’ 

20,65’’ O) i el cap de Sant Antoni (0° 11’ 48,78’’ E, 38° 48’ 16,77’’ N) i dels paràmetres 

mediambientals de les zones esmentades. 

 

 

Objectiu 4.3. Monitoratge i seguiment de l’estat de les reserves marines d’interés pesquer. 

Difusió de la seua existència i la conscienciació de la població per a millorar la seua conservació 

i l’estímul per al desenvolupament de zones protegides d’interés pesquer, així com dotar-les 

de mesures addicionals de protecció. 

  

Indicador 1. Reserves estudiades. 

 

En l’actualitat a la Comunitat Valenciana hi ha tres reserves marines d’interés pesquer 

(RMIP): 
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• Reserva marina d’interés pesquer de la serra d’Irta 

• Reserva marina d’interés pesquer del cap de Sant Antoni 

• Reserva marina d’interés pesquer de l’illa de Tabarca 

 

Aquestes RMIP serveixen com a zones de cria de diverses espècies de peixos i 

invertebrats, i afavoreixen el manteniment de les seues poblacions, tant a l’interior de la 

reserva com als voltants d’aquesta. No s’ha executat a causa de la falta de personal i mitjans 

de la Conselleria; per tant és necessari que es duga a terme la seua contractació. No s’ha 

pogut licitar el contracte el 2020 encara que es va iniciar la tramitació el 2019, per diverses 

causes (falta de personal en la Subdirecció General de Pesca, falta de personal en el Servei de 

Contractació, la dificultat en la tramitació dels contractes majors amb la nova llei de contractes, 

i la COVID-19, que va produir la paralització i el posterior alentiment de les tramitacions de 

tots els contractes gestionats per aquesta subdirecció). 

Objectiu 4.4. Monitoratge i seguiment de l’estat de les reserves marines d’interés pesquer. 

Difusió de la seua existència i la conscienciació de la població per a millorar la seua conservació 

i l’estímul per al desenvolupament de zones protegides d’interés pesquer, així com dotar-les 

de mesures addicionals de protecció. 

 

Indicador 1. Censos realitzats. 

 

Estava previst la realització d’un cens, però no s’ha executat. A causa de la falta de 

personal i mitjans per a la seua execució per la Conselleria, és necessari que es duga a terme 

la seua contractació. No s'ha pogut licitar el contracte l’any 2020 per les mateixes raons 

adduïdes en l’objectiu 4.3 (falta de personal en la Subdirecció General de Pesca, falta de 

personal en el Servei de Contractació, la dificultat en la tramitació dels contractes majors amb 

la nova llei de contractes, i la COVID-19, que va produir la paralització i el posterior alentiment 

de les tramitacions de tots els contractes gestionats per aquesta subdirecció). 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Conselleria d’Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica mostra que es van 

aconseguir els seus objectius, de mitjana, en un 129,04 %, amb relació al que estava previst. 

 

Dues terceres parts dels programes (63,64 %) van aconseguir els seus objectius per 

damunt del que es preveia. Un poc més d’un quart d’aquests (27,27 %) va registrar una 

execució entre el 80 % i el 100 % del que s’estimava inicialment, mentre que només un 
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programa pressupostari (equivalent al 9,09 %) va tindre una execució per davall del 80 %, tal 

com es pot observar en el gràfic 2. 

 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 

 

Quant a l’anàlisi per centres gestors, dos d’aquests situen la seua execució mitjana 

d’objectius molt per damunt dels valors previstos: la Direcció General del Medi Natural i 

d’Avaluació Ambiental (237,76 %) i la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals 

(220,79 %).  

 

En valors inferiors, però també per damunt del 100 % d’execució, es troben la 

Sotssecretaria (164,62 %), la Direcció General de Desenvolupament Rural (141,30 %) i la 

Direcció General de Política Agrícola Comuna (114,21 %). 

 

Per davall del 100 %, però amb valors pròxims, se situa la Direcció General de Qualitat 

i Educació Ambiental (95,70 %), mentre que dos dels centres gestors registren una execució 

pròxima al 90 %: la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (89,03 %) i la Direcció 

General de l’Aigua (88,89 %), tal com queda reflectit en el gràfic 3.  

 

 

 

 

 

 

9,09%

27,27%

63,64%

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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Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME EXECUCIÓ CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES 

I MOBILITAT. EXERCICI 2020. 

 

 

 

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 2020, 

mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 160,16 

% 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 346,43 % del programa 432.20  Urbanisme i el 83,78 

% del programa  442.70 “Ordenació del Territori i Paisatge. 

 

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 432.20  Urbanisme 

amb una execució del  346,43 %; el programa 513.10 “Infraestructures Públiques” amb una 

execució del 110,31 %; el programa 511.10 “Direcció i Serveis Generals” amb una execució 

del 217,36 %, i  el programa 513.30 “Planificació, Transports i Logística” amb una execució 

del 105,63%. 

 

 

• 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 97,43%,  i  el programa   442.70 “Ordenació del Territori i Paisatge” 

amb una execució del 83,78%.  

 

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

programa es troba en aquesta situació. 
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Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

 

 

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

damunt del que es preveu. 

 

 

Programa 432.20 “Urbanisme”  

 

Execució: 346,43 % 

 

PROGRAMA 43220 URBANISME  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Agilitzar la tramitació dels expedients urbanístics, amb l'objecte de 
contribuir a la generació d'ocupació i riquesa en l'actual conjuntura 
econòmica. 

900,00% 

OBJECTIU 1.2 
Integrar en l'ordenació urbanística i territorial de la Comunitat els 
principis de sostenibilitat, perspectiva de gènere i qualitat de vida. 100,00% 

OBJECTIU 1.3 
Col·laborar en la gestió territorial i urbanística de les administracions 
públiques. 641,67% 

OBJECTIU 2.1 

Proporcionar, amb caràcter general, informació sobre els principals 
paràmetres i característiques urbanístiques i territorials de Comunitat 
Valenciana a través de la Plataforma Urbanística Digital, que constituïx 
una ferramenta imprescindible per a tècnics i professionals, empreses, 
administracions i ciutadanes/vos en general. 

65,37% 

OBJECTIU 2.2 
Avançar en el camp de la informació urbanística, per mitjà de la 
utilització de noves tecnologies, a fi d'aconseguir una major 
transparència i agilitat en la tramitació dels documents urbanístics. 
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PROGRAMA 43220 URBANISME  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.1 
Difusió de les noves ferramentes de tramitació urbanística. 

260,00% 

OBJECTIU 3.2 
Desenrotllar el sistema d'habilitació, funcionament i registre de les 
entitats Col·laboradores Urbanístiques Valencianes. 900,00% 

OBJECTIU 4.1 
Promoure la introducció de la perspectiva de gènere en el procés 
urbanístic 100,00% 

OBJECTIU 5.1 
Posar en funcionament orgànic i administratiu l'Agència Valenciana de 
Protecció del Territori 0,00% 

 

Els aspectes més rellevants de l'execució d'indicadors d'aquest programa 

pressupostari, durant l'any 2020 són els següents. 

 

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, organismes públics i 

persones interessades en general. També s'han atès consultes per a facilitar la compressió i el 

coneixement del marc jurídic als operadors urbanístics públics i privats. Les consultes i 

reunions s'han efectuat tant des de la Direcció General com des dels tres serveis territorials. 

 

Sols el director general s'ha reunit en més de huitanta ajuntaments, amb quaranta-

huit organismes i ha mantingut altres reunions amb tècnics i persones interessades en 

l'urbanisme.  

 

Durant l'any 2020 s'ha aprovat el Decret 62/2020, de 15 de maig, del Consell, de 

regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les 

actuacions urbanístiques i de creació del seu registre (DOCV núm. 8816, de 20/05/2020). El 

Decret preveu un registre telemàtic d'Entitats col·laboradores, en desenvolupament del 

sistema d'habilitació, funcionament i registre d'aquestes Entitats, que ja està plenament en 

funcionament, en el que s'han inscrit el dia de hui nou entitats. Per contra, i donada la 

complexitat de la situació sanitària que vàrem viure l'any passat, va quedar pendent 

d'aprovació el decret de regulació de la Plataforma Urbanística Digital, que va ser tramitat i 

que aviat es podrà aprovar finalment. 

 

En l'àmbit de la sostenibilitat, s'ha publicat la "Guia orientativa per a la minimització 

de l'impacte territorial: regulació d'habitatges en el sòl no urbanitzable". El seu objecte és 

orientar en la tramitació dels procediments excepcionals, previstos en la Llei 5/2014, de 25 de 

juliol, relatius a la regularització i minimització de l'impacte territorial d'habitatges implantades 

irregularment en sòl no urbanitzable.  
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A pesar de la situació sanitària i el període de confinament, la tramitació urbanística 

de la direcció general d'Urbanisme s'ha desenvolupat de forma normal, sense interrupcions, ja 

que des de l'1 de gener de 2019 aquesta tramitació és telemàtica, en la Plataforma Urbanística 

Digital, implantada en el marc del Pla per a l'Agilitació i Transparència en la Tramitació 

Urbanística. Així, en el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic, s'han 

inscrit 121 documents de planejament aprovats definitivament, bé pels ajuntaments, bé per 

les comissions territorials d'urbanisme. 

 

D'altra banda, s'ha treballat en la georreferenciaciò de declaracions d'interés 

comunitari urbanístic aprovades per les Comissions Territorials d'Urbanisme, en concret 

s’han georreferenciat 62 documents que han sigut aprovats l'any 2020 per les tres Comissions; 

la resta, fins a 992 documents, corresponen a documents aprovats per les Comissions en anys 

anteriors, i que han sigut inclosos també en la Infraestructura Valenciana de Dades Espacials.  

 

La Plataforma Digital Urbanística s'ha evolucionat, i està plenament operativa; és 

accessible des de la Web corporativa de la Conselleria, on es poden consultar els expedients 

de planejament i declaracions d'interés comunitari en tramitació, els expedients registrats en 

el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament, i les entitats col·laboradores de 

l'Administració municipal. Respecte als indicadors que fan referència a la informació sobre els 

principals paràmetres i característiques urbanístics de la Comunitat Valenciana a través de la 

Plataforma Urbanística Digital, se ressalta que: 

 

• S'han actualitzat les capes de classificació i zonificació urbanística, dues vegades 

durant l'any 2020.  

 

• Aquest any no s'ha pogut realitzar l'inventari de sòls urbanitzables dels 110 municipis 

pendents a la Comunitat, que corresponen a les tres àrees metropolitanes d'Alacant, Castelló 

i València. Durant aquest exercici s'han redactat els plecs d'aquest servei, el contracte del qual 

es licitarà i adjudicarà durant l'any 2021. 

 

• S'han incorporat 605 documents al Sistema d'Informació Urbanística que es 

corresponen als 121 expedients registrats al Registre Autonòmic d'Instruments de 

Planejament.  

 

L'interés de la informació recogita a la Plataforma Urbanística Digital es manifesta en 

el nombre de visites a la pàgina Web que ha augmentat aquest any, sent de 162.403 visites, 

si bé les descàrregues han disminuït a 952, possiblement per la difícil situació vívida l'any 

passat. 

 

La implantació de la plataforma urbanística digital a la tramitació urbanística, ha 

permès tramitar els expedients urbanístics a pesar de la situació sanitària viscuda l'any passat, 

sense cap paralització. Així durant l'any 2020 s'ha sol·licitat l'inici de la tramitació de 106 

expedients de planejament i 274 declaracions d'interés comunitari. Aquests documents, no 
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sols han iniciat la seua tramitació, sinó que s'han gestionat i s'ha publicat en la web la 

documentació i estats de tramitació. 

 

Des de la Direcció General d'Urbanisme també s'ha fet una important tasca de 

divulgació i difusió. La nova situació provocada per la crisi de la COVID va obligar a l'adaptació 

dels cursos presencials a "webinars", i amb eixa nova proposta s'han promogut 26 jornades 

amb temes com l'agenda urbana i l'urbanisme del Segle XXI, el text refós de la llei i els 

reglaments de desenvolupament, la minimització d'impacte de l'habitatge i usos industrials i 

productius en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable, la nova Agència Valenciana de Protecció 

del Territori, Agilització procedimental en l'urbanisme valencià, les entitats col·laboradores 

de l'administració municipal (ECUV), novetats i procediments d'agilització d'instal·lacions 

d'energies renovables. 

 

Es considera de gran importància la celebració del Primer Congrés d'urbanisme 

productiu, com a model urbanístic cohesionador, àgil, dinàmic, respectuós... que ve a definir 

el nou concepte d'urbanisme productiu, un urbanisme residencial, industrial, terciari i logístic 

que té un caràcter finalista en allò que correspon al consum de sòl, utilitzant aquell que és 

estrictament necessari. 

 

A banda del "Decret 62/2020, de 15 de maig, del Consell, de regulació de les entitats 

col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques i 

de creació del seu registre", i de la "Guia orientativa per la minimització de l'impacte territorial: 

regulació d'habitatges en el sòl no urbanitzable", on es desenrotllen i concreten disposicions 

normatives en matèria de planificació urbanística, la Direcció General d'Urbanisme ha 

promogut la introducció de la perspectiva de gènere en el procés urbanístic amb la promoció i 

elaboració de la "guia per incorporar la perspectiva de gènere en actuacions urbanístiques". 

 

Durant l'any 2020 s'ha avançat en la posada en funcionament de l'Agència Valenciana 

de Protecció del Territori, mitjançant la tramitació dels Estatus, que encara no s’han aprovat 

pel Consell. No obstant, fins a aquesta data hi ha 79 municipis que han manifestat la seua 

voluntat d’adherir-se a l’organisme. 

 

 

Programa 511.10 “Direcció i Serveis Generals”  

 

Execució: 217,36%. 

 

PROGRAMA 51110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1. 
Garantir l'eficaç compliment de les competències assignades a la 
Conselleria. 164,11% 
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PROGRAMA 51110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la Generalitat. 63,33% 

OBJECTIU 2.2 
Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 

550,00% 

OBJECTIU 2.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu, en els textos administratius. 92,00% 

 

En general, s'aprecia un alt grau d'execució dels objectius pressupostaris plantejats a 

31 de desembre de 2020. 

 

 

Objectiu 1.1 Garantir l'eficaç compliment de les competències assignades a la Conselleria. 

 

1.- Quant als indicadors de l'1 al 12 cal assenyalar un alt nivell d'execució, superant 

en tots ells, excepte en tres indicadors, el 100% d'execució. Tant el Servei de Contractació 

com el d'Organització de la Conselleria han mantingut un alt grau de gestió malgrat la situació 

especialment difícil que ha suposat l'aparició de la Pandèmia COVID-19 al març del 2020. 

 

2.- Els indicadors de mesurament de resultats en matèria de recursos humans , del 

número 13 al 20, mostren que el percentatge d'execució respecte dels valors predeterminats 

supera el 100% en el cas de les adscripcions provisionals realitzades (160%), els 

nomenaments de personal funcionari interí  (308%) i els nomenaments per millora d'ocupació 

(150%).  

 

El percentatge d'execució s'aproxima al 100% en relació amb les comissions de servei 

(80%) i les jubilacions (75%). 

 

Les peticions de reclassificació i creació de llocs de treball, que aconsegueixen les 87, 

han suposat un percentatge d'execució del 55%. Les incidències de permisos i llicències, amb 

un total de 4.108, representen un percentatge del 27% respecte al valor predeterminat; 

finalment, les incidències de vacances i altres absències, que sumen 11.228, representen el 

47% del número inicialment previst. 

 

3.- El nivell d'execució dels indicadors 21 a 28, que són els que quantifiquen els 

objectius del Servei de Coordinació i Suport Tècnic no ha sigut del 100% en haver-se vist 

afectats alguns d'ells per la declaració de l'estat d'alarma.  

 

Això ha ocorregut amb l'indicador 22, actuacions relatives a béns mobles i immobles, 

on s'han realitzat les actuacions de prevenció i manteniment correctiu que estaven previstes 

però sense escometre altres intervencions que requerien de la preparació dels corresponent 
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contractes d'obra, amb l'indicador 23, gestió de peticions de manteniment de vehicles i 

instal·lacions, on si bé han sigut ateses el 100% de les peticions realitzades, en còmput global 

aquestes han descendit, per la limitació de l'activitat primer i la reducció de la presencialitat 

després; i amb l'indicador 24, actuacions sobre alumnes en pràctiques i becaris, pel fet que 

amb la declaració de l'estat d'alarma les universitats van suspendre les realització de 

pràctiques en empreses i en la situació de nova normalitat es degueren complir unes condicions 

de seguretat quant a distàncies i aforaments que van impedir donar acolliment a tots els 

estudiants previstos i no va ser possible incorporar la realització de les pràctiques en la 

modalitat de no presencial en tots els casos. 

 

Amb l'indicador 26, tramitació d'expedients de responsabilitat patrimonial, la no 

consecució dels objectius proposats ha vingut motivada per la insuficient dotació de personal 

i per la complexitat d'alguns d'aquests expedients, que ha suposat que la seua instrucció 

excedisca dels terminis previstos. Es tindrà en compte aquesta circumstància per a realitzar 

les oportunes accions de millora. 

 

4.- Els indicadors pressupostaris del 29 al 36, destaquen igualment pel seu alt nivell 

d'execució, superant també en la majoria d'ells el 100% del seu valor estimat. Només un 

indicador no s'ha executat perquè no s'ha produït cap revisió de preus en el Servei de 

Supervisió de Projectes. En alguns indicadors s'haurà de revisar a l'alça el valor inicial estimat. 

 

 

Objectiu 2.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Generalitat. 

 

Indicador 1. Percentatge de projectes normatius que inclouen clàusules d'igualtat de gènere 

sobre el total de projectes normatius. 

 

La totalitat dels projectes han incorporat els suggeriments de la Unitat d’Igualtat 

respecte de les mesures per a la igualtat real i efectiva de dones i homes. 

 

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

 

S’ha assessorat un total de 6 informes d’impacte de gènere, des quals 2 de Decret-llei 

del Consell, 2 de Decrets del Consell i 2 d’Ordres. Això és la totalitat dels que ha presentat la 

conselleria, encara que no s’haja arribat a la previsió numèrica que es va realitzar. 

 

 

Objectiu 2.3 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 
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S’ha revisat la totalitat de textos normatius elaborats (42). Això és la totalitat dels que 

ha presentat la conselleria, encara que no s’haja arribat a la previsió numèrica que es va 

realitzar (50). 

 

 

 

Programa 513.10 “Infraestructures Públiques”  

 

Execució: 110,31% 

 

PROGRAMA 51310 INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Vertebració territorial basada més a servicis de mobilitat que en 
noves infraestructures, incloent la perspectiva de gènere en la 
seua concepció. 

139,89% 

OBJECTIU 1.2 
Assegurament d'uns estàndards adequats en la xarxa 
d'infraestructures al servici de la mobilitat 139,89% 

OBJECTIU 1.3 
Integració paisatgística i ambiental de les infraestructures al 
servici de la mobilitat 175,00% 

OBJECTIU 2.1 
Prioritat al transport públic i als modes no motoritzats, 
especialment en ciutats i àrees metropolitanes, integrant la 
perspectiva de gènere. 

175,00% 

OBJECTIU 2.2 
Potenciació dels modes no motoritzats, com a ferramenta 
essencial en la lluita contra el canvi climàtic, incloent la perspectiva 
de gènere. 

55,95% 

OBJECTIU 3.1 
Accessibilitat universal de les infraestructures al servici de la 
mobilitat, que incloga la perspectiva de gènere. 50,00% 

OBJECTIU 4.1 
Millora de la seguretat en la xarxa viària i ferroviària 

125,83% 

OBJECTIU 4.2 
Atenció als modes més vulnerables en la xarxa viària: vianants, 
ciclistes 41,94% 

OBJECTIU 5.1 
Estratègies de mobilitat per a un desenvolupament urbà sostenible 
i integrador, que incloga la perspectiva de gènere. 110,83% 

OBJECTIU 5.2 
Millora de la integració urbana de les infraestructures al servici de 
la mobilitat, incloent la perspectiva de gènere. 220,00% 

OBJECTIU 6.1 
Potenciació del sector logístic en la Comunitat 

100,00% 

OBJECTIU 6.2 
Concertació amb l'AGE per al desenvolupament d'infraestructures 
estratègiques per al sector logístic de la Comunitat 80,00% 

OBJECTIU 7.1 
Concertació institutacional ferm en la planificació, inversió, gestió 
i finançament del transport 80,00% 

OBJECTIU 7.2 
Apoderament ciutadà en les decisions en matèria de mobilitat, 
complint el principi de paritat entre dones i hòmens. 50,00% 

 

La suspensió de terminis administratius que va establir el Reial decret 463/2020, de 

14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19, va suposar la paralització de tràmits de contractes que, 

d'una altra manera, podrien haver sigut adjudicats i executades durant aquest exercici. No 

obstant això, l'execució mitjana global en 2020 està per damunt del 110% i més de la meitat 

dels objectius supera el 100%. 
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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,             

superant el 139% de l'objectiu. Una dada destacable és que pràcticament s'ha triplicat la 

longitud de carreteres la plataforma de les quals s'ha ampliat. 

 

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 

aconseguit el 175% de l'objectiu previst. 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 superat el nombre d'accions de difusió previstes, si bé, i a causa de la 

situació originada per la pandèmia, van haver de paralitzar-se els treballs conduents a la 

culminació dels Plans de Mobilitat Metropolitana de Castelló, València i Alacant, dependents de 

l'estudi de patrons de mobilitat, impossibles de dur a terme en una situació de confinament. 

No obstant això, les actuacions de millora en la xarxa de metro i tramvia s'han vist 

multiplicades per quatre. 

 

A més, dins de la necessitat d'harmonitzar les previsions de desenvolupament 

territorial amb les necessàries consideracions a la mobilitat, s'han superat les previsions en 

matèria d'informes de planejament urbanístic municipal. 

 

Respecte als objectius enfocats a la seguretat viària i ferroviària, es posa de manifest 

el gran esforç realitzat, ja que s'han superat en un 150% els trams de concentració d'accidents 

analitzats i s'han resolt la totalitat de les incidències i d'aforaments en la xarxa de carreteres 

de la Generalitat. 

 

Respecte als objectius que no han aconseguit el que es preveu, és degut a la 

paralització de terminis administratius, que han retardat els processos de licitació ja en tràmit 

de redacció de projectes i execució d'obres de vies no motoritzades. 

 

Cap doncs concloure que l'exercici 2020, ha culminat amb un elevat grau de 

compliment dels objectius que es van marcar a l'inici del període analitzat 
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Programa 513.30 “Planificació, Transports i Logística” 

 

Execució: 105,63% 

 

PROGRAMA 51330 PLANIFICACIÓ, TRANSPORTS I LOGÍSTICA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 
Impuls de mesures tendents a millorar la seguretat del transport 

73,33% 

OBJECTIU 4.2 
Compliment dels requisits normatius establits en l'àmbit del transport 
públic 137,93% 

 

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, dels quals s'ha realitzat l'execució al 100%, 

en els indicadors 1 y 2, al 66,67% en l'indicador 4, i al 50% en els indicadors 3 i 5. Això és pel 

fet que va caldre suspendre la celebració de determinades proves de capacitació que estaven 

previstes a causa de la pandèmia del COVID-19. 

 

 

Objectiu 4.2. Compliment dels requisits normatius establits en l'àmbit del transport públic. 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions inspectores. 

 

Executat per d’amunt del 91%, les actuacions inspectores estan determinades per 

diferents motius: 

 

• Com a conseqüència de l'execució del pla anual d'inspecció 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. 
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• 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. 

 

 

Indicador 2. Nombre d'expedients sancionadors iniciats.  

 

El nombre d'expedients iniciats (10.409), molt per damunt del previst (231%) és el 

resultat, tant 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.  

 

Correspon a la tramitació administrativa del procediment sancionador derivat de les 

infraccions detectades en les respectives inspeccions i butlletins iniciats que donen lloc a la 

imposició de sancions, que han sigut descrites en els punts precedents i s’aproxima molt al 

nombre d'expedients sancionadors iniciats, aconseguint una execució del 222 %. 

 

Indicador 4. Nombre d'expedients resolts en recursos d'alçada. 

 

Indica el nombre d'expedients sobre els quals s'ha dictat resolució derivada de la 

tramitació dels expedients sancionadors. Aquest indicador ha registrat una baixa execució, poc 

més del 6%.  

 

Així doncs, l'execució dels indicadors esmentats anteriorment, ha sigut molt dispar. En 

alguns casos s'ha sobrepassat i en uns altres s'ha quedat per davall del pressupostat. Mentre 

que l’indicador 1 s'ha executat pràcticament íntegrament i en  els indicadors 2 i 3 s’han 

incrementat considerablement el nombre d'expedients sancionadors iniciats i resolts perquè 

ha augmentat la plantilla de personal que es dedica a aquesta tramitació, l’indicador 4 ha 

baixat considerablement per falta de recursos humans, en quedar vacant el lloc de treball el 

titular del qual s'encarregava de la resolució de recursos. 
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80% i el 

100%. 

 

 

 

Programa 514.30 “Ports, Aeroports i Costes” 

 

Execució: 97,43%  

 

PROGRAMA 51430 PORTS, AEROPORTS I COSTES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Planificació de l'ocupació del domini públic portuari per al seu millor 
aprofitament. 50,00% 

OBJECTIU 1.2 
Millora de l'explotació i gestió de les instal·lacions portuàries. 

59,26% 

OBJECTIU 1.4 
Conservació de les infraestructures en condicions funcionals. 

137,17% 

OBJECTIU 1.5 
Millora de la connexió port ciutat. 

100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Millora els processos de proves, expedició de títols i autorització 
d'obertura de centres d'ensenyances nàutic i subaquàtic esportives. 105,75% 

OBJECTIU 3.1 
Tramitació expedients en matèria de costes 

71,75% 

OBJECTIU 3.2 
Implantar el Catàleg de Platges de la Comunitat Valenciana 

61,67% 

OBJECTIU 3.3 
Millora de l'accessibilitat a la costa i rehabilitar espais públics en el litoral 

100,00% 

OBJECTIU 4.1 
Gestionar les instal·lacions aeronàutiques. 

81,11% 

OBJECTIU 4.2 
Implantar el Pla d'Inspecció Aeronàutic. 

58,33% 

OBJECTIU 4.3 
Millorar l'ordenació de la xarxa d'instal·lacions aeronàutiques en el 
territori de la Comunitat. 246,67% 

 

De l'execució dels objectius i indicadors inclosos en aquest programa es realitzen els 

següents comentaris:   

 

COSTES 

 

L’aprovació pel Govern del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les 

seues successives pròrrogues, van provocar una abrupta paralització d'activitats no essencials, 

que no obstant anar reiniciant-se a partir del mes de maig, implicaren una dràstica reducció 
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de la presentació de declaracions responsables i sol·licituds d'autorització d'activitats i per a la 

realització d'obres a les edificacions afectades per la servitud de protecció del domini públic 

marítim-terrestre, tant per a la millora, modernització o rehabilitació d'habitatges existents, 

com per al condicionament de locals de negoci, en un marc general d'incertesa per les 

possibilitats de desenvolupament d'activitats i de la pròpia inversió en actius. 

 

Amb aqueix escenari, junt al propi confinament dels mitjans personals del Servei de 

Costes amb funcions d'inspecció, control i vigilància als mesos als quals altres anys sol produir-

se major activitat, l’any 2020 es va produir una accentuada disminució de la detecció de 

possibles infraccions de la normativa costanera, en tot cas dràsticament reduïdes per la 

paralització general de l'activitat abans esmentada. 

 

En canvi, la tramitació administrativa d’expedients d’infraccions, sancions i recursos 

en matèria de Costes ha tingut una execució més elevada de la prevista, gràcies a l’augment 

d’efectius i al bon funcionament del teletreball, que es valora positivament per la seua eficàcia 

per mantenir el servei públic quan la presencialitat del personal s’ha hagut de limitar; fins i tot 

encara que al llarg de l'exercici s'han produït baixes laborals de treballadores i treballadors 

amb patologies que implicaven elevat risc en cas de contagi de Covid-19. 

 

Respecte al Catàleg de Platges, les sol·licituds no han segut tan nombroses com estava 

previst, fet que ha determinat una execució menor de l’esperada, siga per l’indeterminació 

dels efectes de la situació pandèmica sobre l’activitat a les platges o per la dependència de la 

revisió judicial del PATIVEL al qual el dit Catàleg va unit.  

 

PORTS I AEROPORTS 

 

Objectiu 1.1 Planificació de l'ocupació del domini públic portuari per al seu millor aprofitament. 

 

Indicador 1. Planificació Portuària de la Generalitat. Objectiu: 1 unitat. Execució:0  

 

Estava previst la redacció dels documents que permeten planificar i programar en el 

temps les actuacions necessàries per a completar, millorar, i actualitzar les infraestructures i 

l'oferta de serveis en el sistema portuari de la Generalitat Valenciana donant compliment al 

que s'estableix en la llei de ports de la Generalitat. No s'ha iniciat per les dificultats afegides 

que han suposat la manca de personal, la gestió dels danys del temporal GLORIA i la pandèmia 

provocada pel virus COVID-19. 

 

Indicador 2. Nombre de DEUP aprovats l'any/Nombre de DEUP pendents. Objectiu: 3. Execució 

3. 

 

L'objectiu es refereix a la redacció i aprovació de documents de “Delimitació d'Espais i 

Usos Portuaris”. S'ha finalitzat la redacció de diversos d'aquests documents, però per a cap 

d'ells s'han iniciat els tràmits per a la seua aprovació en 2020. Aquests documents són prolixos 
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i amb una tramitació que implica nombroses administracions, la qual cosa suposa una gran 

demora en el seu procés. 

Objectiu 1.2 Millora de l'explotació i gestió de les instal·lacions portuàries. 

 

Els diferents indicadors s'han vist condicionats, amb caràcter general, per la pandèmia 

del COVID-19 i per la declaració de l'estat d'alarma derivat del mateix. El dit estat d'alarma, 

al seu torn, va condicionar la promulgació del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, de mesures 

urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi 

(DOGV núm. 8851 de 07.07.2020) i l'emissió d'una moratòria en l'emissió de liquidacions de 

taxes portuàries mitjançant una resolució del conseller de Política Territorial, Obres Públiques 

i Mobilitat, d'acord amb les previsions de l'article 3 de l'esmentat Decret Llei.  

 

Indicador 1. Inspeccions de concessions i autoritzacions. Objectiu: 300. Execució: 300 

 

 L'objectiu es refereix a les actuacions inspectores per a verificar concessions i 

autoritzacions en els ports de la Generalitat i això. El seu nombre depèn de la disponibilitat 

dels mitjans humans i de la necessitat que es detecte en funció del coneixement d'incidències. 

 

 

Objectiu 1.4 Conservació de les infraestructures en condicions funcionals. 

 

Indicador 1: Inversió en conservació d'infraestructures portuàries.  

 

Es refereix aquest indicador a l'execució de la despesa prevista en conservació 

d'infraestructures. L'execució és del 137,2% per ser una labor bàsica i prioritària en l'àmbit de 

les infraestructures portuàries. 

 

 

Objectiu 1.5 Millora de la connexió port ciutat 

 

Indicador 1: Instruments d'ordenació redactats per a la connexió port ciutat. Objectiu: 3. 

Execució: 3 

 

La redacció dels plans contractats s'ha completat malgrat les dificultats de l'exercici 

2020, quedant arracada la liquidació dels contractes. 
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Objectiu 2.1 Millora de processos de proves, expedició de títols i autorització i obertura de 

centres d'ensenyances nàutiques i subaquàtiques esportives.  

 

Indicador 1: Nombre de títols expedits.  

 

L´execució està quasi d'acord amb l'expectativa.  

 

Indicador 2: Nombre d´autoritzacions, d, obertura atorgades. Nàutica. 

 

L´execució Superada l'expectativa prevista.  

 

Indicador 3: Nombre d´autoritzacions d´obertura de centres de busseig. 

 

L´execució és inferior a la prevista  per raons de falta de personal.  

 

Indicador 4: Nombre d´autoritzacions per a explotació d´embarcacions de recreació.  

 

Execució molt superior a la prevista inicialment gràcies a la incorporació de nou 

personal.  

 

 
Objectiu 4.1 Gestió de les instal·lacions aeronàutiques. 

 

La gestió, excepte en el cas de l'indicador 2, que s'han superat les expectatives, s'ha 

vist condicionada per raons de falta de personal en el departament.  

 

Indicador 1: Informes autoritzacions i sancions d´instal·lacions aeronàutiques. 

Indicador 2: Resolucions relacionades amb autoritzacions i sancions d´instal·lacions 

aeronàutiques. 

 

Indicador 3: Conservació dels infraestructures en condicions funcionals.  

 

 

Objectiu 4.2 Implantar el pla d'inspecció aeronàutica i  

Objectiu 4.3 Millorar l'ordenació de la xarxa d'instal·lacions aeronàutiques en el territori de la 

comunitat. 

 

La gestió, excepte en el cas de l'indicador 2 de l'objectiu 4.1. i l’indicador 2 de l'objectiu 

4.3. en el que s'han superat les expectatives, s'ha vist condicionada per raons de falta de 

personal en el departament. 
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Programa 442.70 “Ordenació del Territori i Paisatge”  

 

Execució: 83,78 %  

 

PROGRAMA 44270 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial a 
escala metropolitana. 

10,00% 

OBJECTIU 1.2 
Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial a 
escala comarcal, supracomarcal i d'àrea funcional. 

100,00% 

OBJECTIU 1.3 
Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial 
d'àmbit comarcal que desenrotllen l'ordenació estructural integral 
dels municipis. 

0,00% 

OBJECTIU 1.4 
Elaborar documents d'ordenació del territori, planificació i gestió del 
paisatge a escala supramunicipal per a la presa de decisions en 
àmbits estratègics 

100,00% 

OBJECTIU 2.1 
Elaborar l'Agenda Urbana Valenciana desenrotllant fórmules 
participatives innovadores 

25,00% 

OBJECTIU 3.1 
Elaborar, tramitar i aprovar Programes de Paisatge en el marc dels 
Paisatges de Rellevància Regional 

0,00% 

OBJECTIU 4.1 
Elaborar, tramitar i aprovar cartografies de servicis ambientals i 
territorials 

300,00% 

OBJECTIU 5.1 
Elaborar guies didàctiques i protocols per a l'elaboració dels informes 
d'ordenació del territori i el paisatge. 

0,00% 

OBJECTIU 6.1 
Difusió pública, participació i conscienciació sobre els instruments 
d'ordenació del territori i gestió del paisatge. 

219,05% 

 

Es realitza a continuació un estudi de l'execució dels indicadors del programa segons 

objectius: 

 

 

Objectiu 1.1 Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial a escala 

metropolitana. 

 

En aquest objectiu, entre els tres indicadors aconsegueixen únicament el 30% 

d'execució. Durant l'any 2020 estava previst fer la Fase 1: Anàlisi de la informació pública i 

Fase 2: Proposta de Pla, però només s’ha pogut fer la participació pública del PAT de l’Àrea 

Funcional de Castelló, degut en part a les limitacions derivades de l’estat d’alarma per la crisi 

sanitària de la COVID-19 i en part al ajust temporal amb els plans de mobilitat metropolitana. 

 

 

Objectiu 1.2 Elaborar i tramitar instruments d'ordenació territorial d'escala comarcal, 

supracomarcal i d'àrea funcional. 

 

Els dos indicadors d'aquest objectiu han registrat una execució del 100%, ja que s’ha 

presentat el programa de treball d’ambdós plans tal com estava previst: el Pla d'Acció 
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Territorial del Baix Segura i  l Pla d'Acció Territorial de les Comarques Centrals de la Comunitat 

Valenciana. 

 

 

Objectiu 1.3 Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial d'àmbit comarcal 

que desenrotllen l'ordenació estructural integral dels municipis 

 

Per a l'any 2020 estava prevista l’elaboració de l’Esborrany del Pla i Document Inicial 

Estratègic d’un PAT del Sistema Rural de la Comunitat Valenciana, que finalment, des de la 

Direcció General de Política Territorial i Paisatge, s’ha estimat més adient l’elaboració de tres 

plans d’acció territorial per desenvolupar l’ordenació estructural integral dels municipis del 

Sistema Rural i, respecte dels quals, en l’exercici 2020 ja s’ha iniciat el procés. 

 

 

Objectiu 1.4 Elaborar documents d'ordenació del territori, planificació i gestió del paisatge a 

escala supramunicipal per a la presa de decisions en àmbits estratègics. 

 

En l'àmbit d'aquest indicador, s'ha executat el que estava previst. Es a dir, ’ha elaborat 

el document “Valoració de l’interés geomorfològic, mediambiental i patrimonial de la costa 

valenciana”. 

 

 

Objectiu 2.1 Elaborar l'Agenda Urbana Valenciana desenrotllant fórmules participatives 

Innovadores 

 

Per a l’any 2020 estava previst fer dos fases. Fase 1: Acord del Consell i Fase 2: 

Participació pública. S’ha assolit la primera fase i s’han fet diverses jornades en el marc de la 

delimitació del disseny metodològic de la participació pública a seguir en el procediment 

d’elaboració de l’Agenda Urbana Valenciana i, actualment es disposa dels plecs de prescripcions 

tècniques i es troba en tramitació l’expedient de contractació per adjudicar els treballs 

d’elaboració de l’Agenda Urbana Valenciana, per la qual cosa l’execució de l’indicador és del 

25%. 

 

 

Objectiu 3.1 Elaborar, tramitar i aprovar Programes de Paisatge en el marc dels Paisatges de 

Rellevància Regional 

 

En relació amb aquest indicador, s’està ultimant la incorporació en els programes de 

paisatge de les determinacions dels Paisatges de rellevància regional que s'estan tramitant. 

 

  



 

490 

 

 

Objectiu 4.1 Elaborar, tramitar i aprovar cartografies de servicis ambientals i territorials 

 

Durant l’any 2020 s’han aprovat les següents cartografies: 

 

- Corredors ecològics i territorials. 

- Àrees crítiques enfront del canvi climàtic: recàrrega d'aqüífers, permeabilitat del sòl, 

masses d'aigua en risc d'intrusió marina. 

- Instal·lacions solars fotovoltaiques. 

 

 

Objectiu 5.1 Elaborar guies didàctiques i protocols per a l'elaboració dels informes 

d'ordenació del territori i el paisatge 

 

Per l’any 2020 s’havia previst elaborar guies didàctiques, la qual cosa no ha estat 

possible, degut la impossibilitat de publicitar la seua tramitació com a conseqüència de la crisi 

sanitària de la COVID-19. 

 

 

Objectiu 6.1 Difusió pública, participació i conscienciació sobre els instruments d'ordenació del 

territori i gestió del paisatge 

 

En aquest objectiu  destaque l’execució dels indicadors 2, 4, 5 i 6, per als quals s’han 

fet més jornades de les previstes. No obstant això,  hi ha dos indicadors amb un percentatge 

d’execució del 0%. Aquesta confluència permetre aconseguir un percentatge global d’execució 

de l'objectiu del 219 %. 

 

 

 

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 160,16%, d'acord amb el que es preveia. 

 

El grau d'execució de tots els programes està per damunt del 80% i més del 66% del 

programes situen la seua execució per damunt del 100%. Cal assenyalar que dos d'ells 

s’allunyen molt per damunt dels valors inicialment previstos en el pressupost. 
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Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius.. 

 

 

Quant a l'anàlisi per centres gestors, es reprodueix pràcticament la situació assenyalada per 

al cas de l'anàlisi per programes pressupostaris, en atribuir-se la competència de cadascun 

d'ells a un Centre gestor, excepte en el cas de la Direcció General d'Obres Públiques, 

Transports i Mobilitat Sostenible, que és responsable de dues d'ells, resultant per a aquest 

centre gestor un grau d'execució del 107,97%. 

 

Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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INFORME D'EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, 

UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL. EXERCICI 2020 

 

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 2020, 

mostra que es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 95,95 

% sobre els valors previstos. 

 

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

variar el grau de consecució d’aquests entre el 133,79 % del programa 542.10 Direcció i serveis 

Generals i el 41,11 % del programa 12171 Societat Digital. 

  

Atenent el nivell de realització, els programes pressupostaris es classifiquen en tres 

grups: 

 

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

superior. En aquest grup es troben el programa 542.10 Direcció i serveis generals amb un 

grau d'execució del 133,79 %, el programa 542.60 Desenvolupament tecnològic i innovació 

amb un grau d'execució del 124,67 % i el programa 112.00 Agència Valenciana de la Innovació 

amb una execució de l'113.66 %. 

 

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

80 % i el 100 %. En aquest grup es troba el programa 422.60 Universitat i estudis superiors 

amb un percentatge d'execució del 98,29 %, el programa 422.80 Institut Superior 

d'Ensenyaments Artístics de la CV amb un percentatge d'execució del 97,81 % i el programa 

542.50 Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i) amb un percentatge del 

83,28 %. 

 

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

Dins d'aquest grup es troba el programa 121.71 Societat digital amb una execució del 41,11 

% i el programa 121.50 Lluita bretxa digital amb una execució del 75,00 %. 
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Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

 

 

 

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

 

 

Programa 542.10 “Direcció i serveis generals” 

 

Execució: 133,79 % 

 

PROGRAMA 54210 .- DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 
Millorar permanentment l'eficàcia i eficiència del departament, i 
facilitar el compliment dels objectius de la resta de programes de 
la Conselleria. 

176,16% 

OBJECTIU 2.1.- Racionalització i modernització dels procediments interns de 
tramitació i gestió. 

248,42% 

OBJECTIU 2.2.- Informar en tots aquells aspectes de 'àmbit competencial de la 
Conselleria. 

104,17% 

OBJECTIU 2.3.- Atendre les despeses de funcionament i de serveis bàsics de la 
Conselleria. 

100,00% 

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

74,00% 

OBJECTIU 3.2.- 
Fomentar la comunicació en igualtat, a través del llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius. 

100,00% 
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Programa 542.60 “Desenvolupament tecnològic i innovació” 

 

Execució: 124,67 % 

 

PROGRAMA 54260 DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I 

INNOVACIÓ 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 
Desenvolupar la nova Estratègia d'Especialització 
Intel·ligent RIS3 2021-2027. 

0,00% 

OBJETIU 1.2.- 
Revisar la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de coordinació del 
sistema valencià d'investigació científica i desenvolupament 
tecnològic. 

0,00% 

OBJECTIU 2.2.- 
Impulsar la creació d'organitzacions innovadores, en 
particular pimes i microempreses. 

0,00% 

OBJECTIU 3.1.- 
Arribar a un pacte social per la innovació a la Comunitat 
Valenciana. 

0,00% 

OBJECTIU 3.2.- Elaborar el mapa de la innovació a la Comunitat Valenciana. 33,33% 

OBJECTIU 4.3.- 
Consolidar una cultura d'innovació a la Comunitat 
Valenciana, i fomentar la formació i l'esperit innovador en 
els diferents nivells educatius. 

100,00% 

OBJECTIU 5.1.- 
Promoure, fomentar i difondre la cultura de la innovació en 
l'administració pública. 

400,00% 

OBJECTIU 5.2.- 
Promoure la innovació com a política transversal de la 
Generalitat. 

433,33% 

OBJECTIU 5.4.- 
Impulsar projectes d'innovació en els municipis que en 
contribuïsquen a la millora. 

80,00% 

OBJECTIU 6.1.- 
Fomentar les relacions de la Comunitat Valenciana amb 
altres territoris en matèria d'innovació per a l'intercanvi 
d'experiències. 

200,00% 

 

 

Objectiu 2.2. Impulsar la creació d'organitzacions innovadores, en particular pimes i 

micropimes 

La no execució en aquest objectiu es deu al fet que la línia de subvenció del Programa 

d'impuls a la generació de nous projectes empresarials innovadors (Indicador 1), la S8372000, 

denominada Ajudes per a la creació d'organitzacions innovadores es va quedar sense 

finançament a conseqüència de transferències de crèdits a altres programes pressupostaris 

per a atendre emergències motivades per la pandèmia ocasionada per la COVID-19. 

 

 

Objectiu 5.4 Impulsar projectes d'innovació en els municipis que contribuïsquen a la millora 

d'aquests  

 

L'execució d'aquest objectiu, per davall del que s’havia previst inicialment, és el 

resultat d'una execució molt per damunt de la previsió en un dels seus dos indicadors, 

l'Indicador 1. Trobades i fòrums amb les administracions locals per a l'impuls de projectes 

innovadors (160 %), i de la no execució de l'Indicador 2. Ajudes per a projectes d'innovació 

en els municipis de la Comunitat Valenciana pel fet que la línia de subvenció S8376000, Impuls 
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de la innovació en els municipis de la Comunitat Valenciana, es va quedar sense finançament 

a conseqüència de transferències de crèdits a altres programes pressupostaris per a atendre 

emergències motivades per la pandèmia ocasionada per la COVID-19. 

 

 

 

Programa 112.00 “Agència Valenciana de la Innovació” 

 

Execució: 113.66 %. 

 

PROGRAMA 11200 AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre els 
àmbits científic, tecnològic i empresarial. 

101,15% 

OBJECTIU 2.1 
Promoure mecanismes de transferència de coneixement, que es 
convertisquen en productes o processos innovadors en el mercat. 

82,94% 

OBJECTIU 2.2 
Establiment d'estructures de coordinació i diàleg d'informació, 
avaluació, priorització i sinergia d'accions. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 
Facilitar la incorporación de innovación en las empresas y la 
Administración, así como fomentar la innovación social. 

92,00% 

OBJECTIU 3.2 
Proporcionar suport econòmic que permeta la consolidació 
d'empreses amb projectes innovadors basats en l'aplicació del 
coneixement de l'àmbit científic o tecnològic. 

76,66% 

OBJECTIU 4.1 
Potenciar la incorporació d'activitats de fabricació intensives en 
coneixement amb més valor afegit 

100,00% 

OBJECTIU 4.2 
Millorar les competències professionals en tecnologies intensives en 
coneixements. 

242,86% 

 

Com a consideració general cal destacar la implementació heterogènia dels objectius, i 

el grau de consecució dels quals ha variat entre el 242 % de l'objectiu 4.2, a causa del seu únic 

indicador Nombre d'accions realitzades d'especialització professional, i el 77 % de l'Objectiu 3.2 

sustentat en l'indicador relacionat amb el Nombre de projectes d'innovació secundats, si bé el 

menor grau d'execució (50 %) es produeix en l'indicador 2 de l'objectiu 3.1. relacionat amb 

Facilitar la incorporació d'innovació en les empreses i l'Administració. Aquestes diferències s'han 

degut en gran manera a l'adaptació de les entitats participants a les circumstàncies particulars 

de l'exercici pressupostari 2020 motivades per la COVID-19. 

 

A continuació, es veu en detall el grau d'execució aconseguit en els objectius de 

l'Agència. 
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Objectiu 1.1 Enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit científic, 

tecnològic i empresarial 

 

Indicador 1. Unitats de transferència de coneixement 

 

Dels dos indicadors, l'indicador 1 relatiu del nombre de suports donats a les Unitats de 

transferència de coneixement, l'execució ha sigut lleugerament inferior a la prevista (92,31 %) a 

causa de la menor concurrència d'entitats sol·licitants de la línia 2 de Valorització i transferència 

de resultats d'investigació a les empreses, denominada Potenciació d'unitats científiques de 

desenvolupament de tecnologies i difusió del coneixement cap a l'empresa. 

 

Aquesta línia se centra en el suport a la creació de noves estructures en el si d'instituts 

o grups d'investigació, que incorporen personal i els mitjans necessaris per a desenvolupar 

innovacions a partir del coneixement “aigua amunt” que emana de la investigació dels grups. 

Aquestes innovacions s'orienten al mercat, com a manera d'acostar el coneixement a l'empresa. 

Indicador 2. Entitats interfície per a promoció i difusió de la innovació 

 

Aquest indicador s'ha executat lleugerament per damunt del que s’havia previst (110 %) 

a causa del major dinamisme mostrat per les entitats concurrents a la línia d'actuació relativa a 

accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació, la qual té com a objectiu 

reforçar les estructures de suport a la innovació existents en la Comunitat Valenciana i facilitar 

la difusió de la I+D+i entre les empreses. De manera específica es pretén: 

 

• Incrementar la participació dels agents del Sistema Valencià d'Innovació en 

projectes i programes d'I+D+i. 

• Possibilitar la coordinació i cooperació entre agents del Sistema Valencià 

d'Innovació. 

• Fomentar la internacionalització en matèria d'I+D+i dels agents del Sistema 

Valencià d'Innovació. 

• Facilitar la promoció i difusió de la I+D+i entre les empreses de la Comunitat 

Valenciana. 
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Objectiu 2.1. Impulsar mecanismes de transferència del coneixement, que es convertisquen en 

productes o processos innovadors en el mercat 

 

Aquest objectiu es mesura a través de quatre indicadors l'execució dels quals, excepte 

en un d'aquests, ha sigut inferior al que s’havia previst degut al menor dinamisme mostrat per 

les entitats participants en la convocatòria de subvenció en concurrència competitiva de l’AVI: 

 

Indicador 1. Demostradors o proves de concepte desenvolupades pels organismes d'investigació, 

amb una execució del 110 %. 

 

Indicador 2. Agents d'innovació, amb el 72, 27 % d'execució. 

 

Indicador 3. Investigadors que inicien procés de formació com a doctorands en empreses en el 

marc de les línies de suport de l’AVI, amb una execució del 87,5 % sobre el que s’havia previst.  

 

Indicador 4. Investigadors que s'incorporen a empreses en el marc de la línia d'incentius de l’AVI, 

amb un 61,53 % d'execució. 

 

Objectiu 2.2. Establiment d'estructures de coordinació i diàleg per a informació, valoració, 

priorització i sinergia d'actuacions 

 

Aquest objectiu es mesura a través d'un únic indicador, a saber, el nombre de reunions 

dels comités d'anàlisi estratègica entre diferents actors del Sistema Valencià d'Innovació, el qual 

ha aconseguit el 100 % de l'objectiu previst, gràcies al suport de les TIC que van permetre, quan 

va ser necessari, continuar els comités d'anàlisi utilitzant un format digital. 

 

Objectiu 3.1. Facilitar la incorporació d'innovació en les empreses i l'Administració, així com 

fomentar la innovació social 

 

Aquest objectiu mesura els seus resultats mitjançant cinc indicadors, l'execució dels 

quals ha sigut tal com s’havia previst a excepció d'un d'aquest, l'Indicador 2, que mesura la 

participació d'empreses i/o investigadors en licitacions públiques de licitació, pel fet que és una 

línia d'actuació menys coneguda o habitual actualment a la Comunitat Valenciana: 
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Indicador 1. Accions de difusió, jornades i reunions d'intercanvi i coordinació, amb el 100 % 

d'execució. 

 

Indicador 2. Participació d'empreses i/o investigadors en licitacions públiques d'innovació, amb 

el 50 % d'execució. 

 

Indicador 3. Nre. de compres públiques en les quals s'incorpore la innovació com a element 

avaluable, amb el 100 % d'execució. 

 

Indicador 4. Nre. d'accions tendents a reforçar el disseny com a sector estratègic, amb el 100 % 

d'execució. 

 

Indicador 5. Nre. de projectes estratègics col·laboratius entre els agents del Sistema Valencià de 

la Innovació, amb el 110 % d'execució. 

 

 

Objectiu 3.2. Proveir de suport econòmic que permeta la consolidació d'empreses amb projectes 

innovadors basats en l'aplicació de coneixement de l'àmbit científic o tecnològic 

 

Aquest objectiu es compon d'un indicador únic: Projectes d'innovació secundats, el qual 

ha sigut executat al 76,66 %, relacionat amb el nombre de projectes d'innovació en els quals s’ha 

donat suport a les empreses durant l'exercici. 

 

 

Objectiu 4.1. Potenciar la incorporació d'activitats intensives en coneixement i de valor afegit 

major 

 

Aquest objectiu es mesura amb un indicador únic: Centres de desenvolupament i 

transferència creats, que ha aconseguit una execució del 100 %, corresponent al Centre de 

desenvolupament i difusió de tecnologies habilitadores per a la nova economia de les empreses, 

TECH4CV. 

 

Objectiu 4.2. Millorar les competències professionals en tecnologies intensives en coneixement 

 

Els resultats en aquest objectiu es valoren a través d'un indicador únic: Accions 
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d'especialització professional realitzades, el qual ha tingut una execució del 242 % pel fet que, 

davant les restriccions de seguretat sanitàries derivades de la COVID.19, les accions han sigut 

implementades a distància i l'abaratiment dels costos ha permés duplicar-ne el resultat. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80% i el 100 %. 

 

 

Programa 422.60 “Universitat i estudis superiors” 

 

Execució: 98,29 % 

 

PROGRAMA 42260 UNIVERSITAT I ESTUDIS SUPERIORS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Potenciar la qualitat de l'ensenyament universitari i dels serveis 
públics que s'hi associen, mitjançant el foment de l'excel·lència, el 
rendiment acadèmic, la internacionalització i la mobilitat. 

74,89% 

OBJECTIU 1.2 
Millorar el sistema objectiu que garanteix els procediments 
d'avaluació i acreditació de 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, augmentar l'eficiència dels recursos públics. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 Agilitzar el procés de concessió de beques i ajudes universitaris. 100,00% 

OBJECTIU 3.3 
Incrementar la cobertura i tipologia de beques i ajudes als 
estudiants universitaris, prioritzant els resultats acadèmics 
favorables i la situació econòmica desfavorable dels estudiants. 

95,46% 

OBJECTIU 4.1 
Desenvolupar accions encaminades a la promoció i ajust de l'oferta 
universitària a la demanda social 

115,53% 

OBJECTIU 5.1 
Garantir l'homogeneïtat i objectivitat dels procediments d'accés a la 
universitat, i la informació sobre aquests, sota criteris d'igualtat, 
mèrit i capacitat. 

75,42% 

OBJECTIU 6.1 

Garantir el funcionament i la finalitat dels òrgans de participació 
(consells socials, Consell Valencià d'Universitats i Educació Superior, 
Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants, fòrum de diàleg en 
l'àmbit de les universitats públiques) 

125,00% 

 

 

 

  



500 
 

Programa 422.80 “Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la CV” 

 

Execució: 97,81 %  

 

PROGRAMA 42280  INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYAMENTS 

ARTÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1.- 
Potenciar la qualitat dels serveis públics dels ensenyaments 
artístics superiors. 

91,24% 

OBJECTIU 2.2.- 
Promoure l'activitat investigadora en els ensenyaments artístics 
superiors. 

100,00% 

OBJECTIU 2.3.- 
Potenciar la qualitat dels serveis públics dels esnsenyaments 
artístics superiosr, en els processos d'innovació educativa i 
convergència europea. 

100,00% 

OBJECTIU 4.1.- 

Garantir el compliment de la programació establida per l'Institut 
Superior d'Educació Artística de la Comunitat Valenciana en 
relació a fórmules de col·laboració amb entitats públiques i 
privades, nacionals o estrangeres. 

100,00% 

 

 

Objectiu 2.1. Potenciar la qualitat dels serveis públics dels ensenyaments artístics superiors 

 

Dels 7 indicadors inclosos en aquest objectiu, un ha registrat una execució igual a la 

prevista (Indicador 1. Revisar des de la perspectiva de gènere el contingut dels materials 

didàctics). Han sigut 13 els materials didàctics que s'han revisat des de la perspectiva de gènere 

durant l'exercici 2020, i s’ha ajustat al que s’havia previst inicialment.  

 

Dos indicadors (Indicador 4. Dones personal docent, per branca i Indicador 6. Dones 

matriculades en els ensenyaments artístics superiors per branca), referits al percentatge de 

professores existent entre el personal docent en els centres d'ensenyaments artístics superiors 

i al percentatge de dones matriculades en aquests centres, han registrat valors d'execució 

superiors als previstos. La implantació de nous itineraris en els centres esmentats ha permés la 

creació de nous llocs i ha facilitat l'increment de professores i de noves matriculacions. 

 

El nivell d'execució dels restants indicadors (Indicador 2. Nombre de guies didàctiques i 

plans d'estudis revisats 83 %, Indicador 3. Nombre de normativa específica adaptada 60 %; 

Indicador 5. Dones amb direcció de departament, 87 % i l'Indicador 7. Dones diplomades per 

branca ensenyaments 89 % ) ha sigut lleugerament inferior al que s’havia previst. En el cas dels 

indicadors 2 i 3, la irrupció de la pandèmia generada per la COVID-19 va obligar els centres 

docents a reorientar-ne les prioritats i a donar la prioritat màxima a la dedicació i docència de 

l'alumnat. 
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Programa 542.50 “Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (I+D+i)” 

 

Execució: 83,28 % 

 

PROGRAMA 54250 INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT 

TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ (R+D+I)  
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 

Elevar el nivell de coneixement científic i tecnològic generat en els 
centres d'investigació de la Comunitat i la qualificació dels seus 
investigadors, promovent una major participació del sector privat 
en R+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. 

112,84% 

OBJECTIU 2.1.- 
Aconseguir l'excel·lència en la investigació científica i tecnològica 
en els centres d'investigació valencians. 122,33% 

OBJECTIU 3.1.- 

Internacionalització de la investigació i major reconeixement dels 
resultats de la investigació, amb la finalitat de promoure la cultura 
científica de la població de la Comunitat Valenciana. 

88,06% 

OBJECTIU 4.1.- 

Dotació d'una dotació moderna i adequada d'infraestructures i 
equipaments científics i tecnològics per a la realització 
d'investigacions d'excel·lència que contribuïsquessin al creixement 
econòmic intel·ligent, sostenible i inclusiu de la Comunitat 
Valenciana. 

0,00% 

OBJECTIU 5.1.- 

Atraure i retinder el talent dels investigadors valencians a través 
de la seua integració en el sistema valencià d'R+D+I, juntament 
amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment dels 
Estudis Superiors, així com promoure la formació de futurs 
investigadors. 

93,20% 

 

Com a consideració general cal assenyalar que les principals línies de subvenció del 

programa (S4015 i S01040) han rebut durant 2020 finançament addicional procedent dels fons 

europeus (FSE i FEDER) i que el nivell d'execució d'aquest programa ha sigut en 2020 7 punts 

superior a l'exercici anterior. 

 

 

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, i propiciar 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 

 

Dos dels tres indicadors han registrat una execució superior a la prevista, (Indicador 

1. Estades de personal investigador en centres d'investigació de fora de la Comunitat i 

Indicador 3. Afavorir la contractació de personal investigador doctor), aquests indicadors es 

refereixen a accions que reben des de 2016 finançament a l'empara del POFSE 2014 i 2020. 

Aquesta aportació de fons permet finançar noves contractacions de doctors, a més de continuar 

donant suport a les provinents d'anualitats anteriors. Quant a l’Indicador 2. Estades de 
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personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana, la resolució de concessió de 

2020 es va ajustar al que s’havia previst inicialment. 

 

 

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. Grups d'excel·lència finançats, ha sigut 

lleugerament inferior al que s’havia previst (91,33 %) perquè en els grups Prometeu (ajuda 

de 4 anualitats) des de 2016 s'ha apostat de manera efectiva per l'excel·lència i es concedeixen 

concedint menys ajudes, però amb un import unitari major. 

 

En l'indicador 2. Grups d'investigació consolidats, el nivell d'execució ha superat 

àmpliament les previsions (153 %) pel fet que en 2020 s'ha sostingut l'aposta iniciada en 2019 

de suport a grups consolidables/consolidats. 

 

 

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 i de divulgació de la ciència, 

el mesurament a través de dos indicadors mostra uns bons resultats en l'Indicador 1. 

Organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, 

humanístic o artístic de caràcter internacional (111,11 %), i una execució per davall del que 

s’havia previst en l'Indicador 2. Ajudes per a la captació de projectes europeus (65 %), pel fet 

que en la convocatòria de 2020 només 22 accions de les sol·licitades van superar un llindar 

d'avaluació acceptable i únicament 4 accions concedides en 2019 en van estendre l’execució 

en 2020. La segona de les accions presenta un grau d'execució segons el que s’havia previst. 

 

 

Objectiu 4.1 Disposició d'una xarxa d'infraestructures moderna i adequada 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 

 

Respecte al nivell d'execució de l'indicador associat a aquest objectiu, relatiu al Nombre 

d'investigadores/investigadores que treballen en instal·lacions amb infraestructures 

millorades, cal assenyalar que no es pot oferir un valor, perquè la metodologia de l'indicador 

segueix en procés de revisió per part de la Direcció General de Fons Europeus. 
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Objectiu 5.1 Atraure i retindre el talent de les investigadores i els investigadors valencians 

mitjançant la integració en el sistema valencià d'I+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 futurs investigadors 

 

Dels quatre indicadors que mesuren els resultats aconseguits en aquest objectiu, cal 

assenyalar la bona execució en dos d’aquests: Indicador 1. Projectes I+D+i desenvolupats per 

grups d'investigació emergents (111,43 %) i Indicador 2. Personal investigador en formació 

de caràcter predoctoral la contractació del qual es manté (102,26 %). 

 

Els altres dos indicadors registren una execució per davall del que s’esperava. En el 

cas de l'Indicador 3. Personal investigador contractat en el marc del pla GenT (69,09 %), la 

desviació respon al fet que la majoria dels investigadors als quals se’ls ha concedit la subvenció 

en 2020 s'incorporaran de manera efectiva en 2021. Quant a l'execució de l'Indicador 4. 

Personal contractat per a afavorir-ne la formació i l’ocupabilitat per al suport tècnic i de gestió 

de la I+D+i (90 %), la diferència respecte al valor previst respon a renúncies produïdes en el 

2020. 

 

 

 

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

 

 

 

Programa 121.50 “Lluita bretxa digital” 

 

Execució: 75 %  

 

PROGRAMA 12150 .- LLUITA CONTRA LA BRETXA DIGITAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 
Analitzar l'estat i el progrés de la societat digital a la Comunitat 
Valenciana 

50,00% 

OBJECTIU 2.1.- Promoure el bon ús de les noves TIC entre la població valenciana. 100,00% 

 

L'avaluació de resultats del programa pressupostari gestionat per la Direcció General 

per a la Lluita contra la Bretxa Digital, segons el valor aconseguit pels seus indicadors a 31 de 

desembre de 2020, mostra un grau d'execució mitjana per davall del 100 %, condicionat per 

la creació recent de la Conselleria a partir del decret 105/2019. 
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Objectiu 1.1 Analitzar l'estat i l’avanç de la societat digital a la Comunitat Valenciana 

 

La Direcció General de Lluita contra la Bretxa Digital per al compliment de les seues 

funcions ha de col·laborar amb altres administracions públiques i sectors interessats i amb la 

ciutadania en general. 

 

Indicador 1. Nombre de convenis signats amb les universitats 

 

Durant el 2020, i tal com estava previst, s'ha creat mitjançant cinc convenis una xarxa 

de càtedres formada per les cinc universitats públiques valencianes que analitzen la bretxa 

digital des de diferents perspectives. La Universitat d'Alacant se centrarà en la bretxa digital 

des d'una perspectiva generacional, la Universitat Jaume I en la bretxa digital i territori, la 

Universitat Miguel Hernández d'Elx en la bretxa digital i el bon ús de les TIC, la Universitat 

Politècnica de València en la bretxa digital i la diversitat funcional i la Universitat de València 

en la bretxa digital de gènere. 

 

Cada conveni ha complit en relació amb la matèria específica de bretxa digital els 

objectius següents: 

 

1r Facilitar la participació, l'elaboració del coneixement com a resultat de la discussió, 

la revisió o la síntesi d'idees, i la transferència d'informació a la resta de poders públics i a la 

ciutadania en general. 

 

2n Assessorar en la planificació de l'acció normativa i documents estratègics en l'àmbit 

de la societat digital i lluita contra la bretxa digital. 

 

3r Analitzar i diagnosticar la situació de bretxa digital a la Comunitat Valenciana. 

 

4t Intervindre, a partir de les dades recollides, i proposar solucions concretes i 

susceptibles d'aplicació per a previndre i reduir la bretxa digital. 

 

5é Assegurar la coordinació amb les altres càtedres universitàries de les universitats 

públiques valencianes per a realitzar estudis, accions i tasques divulgatives conjuntes. 

 

Indicador 2. Nombre d'informes sobre l'estat de la bretxa realitzats 

 

Atesa la circumstància de la creació recent de la Conselleria i l’absència consegüent de 

personal fins ben entrat 2020, no es va poder dur a terme en aquell exercici el contracte de 

serveis per a la realització de la macroenquesta que estava prevista, per la qual cosa se’n va 

posposar la realització per a 2021. 
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Objectiu 2.1 Fomentar el bon ús de les noves TIC entre la població valenciana 

 

Indicador 1. Nombre de campanyes de sensibilització del bon ús de les TIC dissenyades per a 

mitjans de comunicació social 

 

Internet i les xarxes socials s'han convertit per a la joventut en un espai clau per a la 

seua socialització i interacció social, mitjançant el qual canalitzen la comunicació i les relacions. 

No obstant això, la falta de control sobre el bon ús d'aquestes eines pot portar a un ús 

inadequat i riscos als quals la joventut és particularment vulnerable. Entre els riscos principals 

per als adolescents que es deriven de l'ús inadequat de les eines tecnològiques vinculades amb 

internet s'inclou la influència de la desinformació. 

 

Aquesta incidència és especialment notòria entre aquells joves entre els 14 i els 18 

anys que utilitzen mitjans nous de comunicació com TIK TOK, whatsapp, Twich, Youtube, 

Instagram, entre altres, i s'informen a través d'aquests sense contrastar amb una altra mena 

de mitjans de comunicació. 

 

Amb la finalitat de complir el que s’estableix en aquest indicador, la realització d'una 

campanya de sensibilització sobre el bon ús de les TIC, la Direcció General de la Lluita contra 

la Bretxa Digital va recórrer al suport extern per a la realització de 2 serveis: disseny de la 

campanya i la difusió en xarxes socials d'aquesta.  

 

 

Programa 121.71 “Societat digital” 

 

Execució: 41,11 %  

 

PROGRAMA 12171 .- SOCIETAT DIGITAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 

Transformació del model productiu i estructuració territorial a 
través de: xarxes de banda ampla i xarxes ultraràpides i xarxes 
de baixa potència i àrea àmplia (LPWAN) en el territori de la 
Comunitat Valenciana. 

33,33% 

OBJECTIU 2.1.- Foment del distrito digital. 72,22% 

OBJECTIU 3.1.- 
Donar suport a l'aplicació de la intel·ligència artificial,les dades 
massives, la Internet de les coses i la cadena de blocs en el 
sistema productiu i les administracions públiques 

100,00% 

OBJECTIU 4.1.- 
Elaborar la llei valenciana per al desenvolupament de la societat 
digital. 

0,00% 

OBJECTIU 4.2.- Actualització de l'agenda digital valenciana 20-25. 0,00% 

 

Una circumstància que ha afectat, en general, l'execució del programa ha sigut el 

retard en la incorporació del personal tècnic i administratiu a la Direcció General que ha motivat 

l'absència total de personal durant pràcticament la meitat de l'any 2020. Els primers efectius 
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operatius es van incorporar al juny i a la data de l'elaboració d’aquesta memòria encara no 

està completa la relació de personal. Aquesta circumstància ha tingut un reflex evident en la 

capacitat de gestió i d’execució dels objectius assenyalats. 

 

 

Objectiu 1.1.- Transformació del model productiu i vertebració territorial a través de: xarxes 

de banda ampla i xarxes ultraràpides i xarxes de baixa potència i àrea àmplia (LPWAN) en el 

territori de la Comunitat Valenciana 

Indicador 1. Ajudes concedides a operadors per al desplegament de la banda ampla en zones 

blanques 

 

No ha sigut possible desenvolupar la línia d'ajudes, tant pel retard en la incorporació 

del personal tècnic propi per a la gestió de les ajudes com per la problemàtica sorgida amb la 

delimitació de les zones blanques derivades dels plans PEBA estatals, que haguera limitat la 

concessió d'ajudes a un nombre molt escàs de zones industrials. Davant la impossibilitat de 

desenvolupament de la línia i atesa la urgència i emergència provocada per la crisi sanitària 

derivada de la COVID-19, els efectes de la qual s'han estés més enllà del 31 de desembre de 

2020, aquesta línia va patir una modificació pressupostària per la qual es va passar a destinar 

el pressupost a la lluita contra la pandèmia. 

 

Indicador 2. Disponibilitat de l'estudi de desplegament de xarxa IOT LPWAN a través de torres 

de telecomunicacions patrimoni de la Generalitat Valenciana 

 

No s'ha pogut dur a terme l'estudi previst per les mateixes circumstàncies esmentades 

en l'indicador 1 relacionades amb el retard en la incorporació del personal tècnic i 

administratiu. 

 

Indicador 3. Disponibilitat d'un mapa de distribució de la cobertura de xarxes de banda ampla 

 

Es disposa ja d'un mapa viu i en contínua evolució amb la millor informació disponible 

de la cobertura de banda ampla en els municipis de la Comunitat Valenciana. La tasca 

fonamental desenvolupada en aquest apartat s'ha centrat a contactar amb els actors 

fonamentals en l'àmbit de la banda ampla.  

 

D'una banda, la Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital s'ha constituït com 

a punt de contacte per a les administracions locals, que recull les mancances, els dubtes i les 

necessitats d’aquestes, i permet la detecció d'errors en la zonificació derivada dels plans PEBA 

del Ministeri quant a les zones blanques. 

 

D'altra banda , s'ha contactat amb els operadors principals per a conéixer els seus 

plans de desplegament i descobrir colls de botella en la relació d’aquests amb les 

administracions públiques.  
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Com a resultat d'aquestes actuacions s'ha elaborat un document viu en el qual es recull 

tota la informació obtinguda. 

 

 

Objectiu 2.1.- Foment del districte digital 

 

Indicador 1. Nombre de programes/reptes activats en l'àmbit del districte digital per a la 

transformació digital del teixit productiu 

 

Si bé estaven previstes dues accions en aquest àmbit, s'ha llançat un programa en 

l'àmbit del districte digital a la Comunitat Valenciana amb l'Autoritat Portuària d'Alacant (APA) 

amb l'objectiu d'avançar cap a un model d'innovació port 4.0, per la qual cosa s'ha aconseguit 

un nivell d'execució del 50 %. 

Indicador 2. Nombre de municipis acollits al projecte districte digital fora de l'àrea original 

 

S'han incorporat els municipis d'Alcoi, Xàbia, Xixona, Orihuela i Novelda, estant 

pendents d’incorporació Villena i Vinaròs, la qual cosa suposa una execució del 167 % en 

haver-se incorporat 5 municipis, enfront dels 3 inicialment previstos. 

Indicador 3. Celebració esdeveniment WEBIT 2020 

 

No ha pogut dur-se a terme a causa de la pandèmia de la COVID-19. 

 

 

Objectiu 3.1.- Donar suport a l'aplicació de la intel·ligència artificial, dades massives, la 

Internet de les coses i la cadena de blocs en el sistema productiu i les administracions públiques  

 

Indicador 1. Manteniment de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial (IA) aplicat a les 

administracions públiques  

 

Aquest que és l'únic indicador de l'objectiu s'ha executat al 100 %. A més, es va activar 

a través d'una subvenció nominativa, la posada en marxa de la Unitat ELLIS d'investigació 

d'excel·lència d’IA i es va realitzar un estudi de situació de la IA a la Comunitat Valenciana; es 

va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València que va versar 

sobre la localització d'aglomeracions en l'àmbit dels recintes universitaris i es va col·laborar 

amb diverses actuacions de difusió de tecnologies disruptives amb el suport al Ros Film Festival 

de robòtica o la celebració del seminari web “Experiències d'èxit de dones com a agents de 

transformació digital” en col·laboració amb AEPA. Així mateix, es va posar en marxa una 

aplicació web de control d'aforaments en platges localitzada en l'adreça bany.gva.es que va 

prestar cobertura informativa sobre aglomeracions en les zones de bany durant els mesos de 

juliol a setembre. 
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Objectiu 4.1.- Elaborar la llei valenciana per al desenvolupament de la societat digital 

 

Indicador 1. Redacció de l'avantprojecte de llei valenciana per al desenvolupament de la 

societat digital 

 

En l'àmbit d'aquest objectiu, el repte que estava previst per a 2020, la redacció de 

l'avantprojecte, cal assenyalar que no va poder finalitzar-se en l'exercici pressupostari 2020. 

 

 

Objectiu 4.2.- Actualització de l'Agenda Digital Valenciana 2020-2025 

 

Cap dels dos indicadors inclosos en l'objectiu ha pogut executar-se a causa de les 

circumstàncies generals ja assenyalades que han afectat la gestió d'aquest programa i, en 

particular, al fet que no ha sigut possible cobrir amb funcionaris cap dels llocs del Servei de 

Desenvolupament d'Agenda Digital en l'exercici 2020. Això ha impedit confeccionar el 

document d'avaluació de l'Agenda Digital Valenciana 2014-2020 (indicador 1), així com 

elaborar una proposta -esborrany de l'Agenda Digital Valenciana 20-25 (indicador 2) en 

l'exercici pressupostari. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital mostra que es van aconseguir els objectius en un 95,95 

%, de mitjana, del que s’havia previst. 

 

No obstant això, el grau d'execució dels programes presenta una heterogeneïtat que 

fa que dos d’aquests, l’equivalent al 25 % dels programes, finalitzen l'exercici amb una baixa 

execució, per davall del 80 % del que s’havia previst. El 75 % restant de programes es 

reparteix per igual entre els que aconsegueixen els objectius entre el 80 % i el 100 % del que 

s’havia previst (37,5 %), i aquells l'execució dels quals ha superat les previsions inicials 

(37,5%). 
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Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 

 

Quant a l'anàlisi per centres gestors, superen en mitjana el 100 % d'execució, la 

Direcció General d'Innovació (119,16 % ) i la Sotssecretaria (133,79 %). La Direcció General 

d'Universitats (98,05 % ) i la Direcció General de Ciència i Investigació (83,28 %) han executat 

entre el 80 % i el 100 %, mentre que la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital 

(75 %) i la Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital (41,11 %) es queden per davall 

del 80 % d'execució sobre el que s’havia previst.  

 

 

Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 

 

 

 

25,00%

37,50%

37,50%
Programes pressupostaris amb un
nivell d'execució inferior al 80  %

Programes pressupostaris amb un
nivell d'execució d'entre el 80 % i el
100 %

Programes pressupostaris amb un
nivell d'execució del 100 % o
superior

133,79%

98,05%

83,28%

119,16%

41,11%

75,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

Sotssecretaria DG 
d'Universitats

DG de Ciència 
i Investigació

DG d'Innovació DG per a 
l'Avanç de la 

Societat Digital

DG per  a la 
Lluita contra la 
Bretxa Digital



 

 

510 

 

INFORME D'EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, 

TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA. EXERCICI 2020. 

 

 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a 31 de desembre de 2020, mostra que es 

van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors, de manera que es van 

aconseguir les previsions inicials, és a dir una execució mitjana del 104,48%  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 177,71%  del programa Oficina de Control de 

Conflictes d'Interessos” i el 64,53%  del programa “Delegació de Protecció de Dades”.  

 

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 126.40 “Oficina de 

Control de Conflictes d'Interessos” amb una execució del 177,71% , el programa 134.10 

“Cooperació Internacional al Desenvolupament” amb una execució del 143,85% , el programa 

126.70 “Qualitat Democràtica” amb una execució del 140,93% . 

 

 

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

80% i el 100%. En aquest grup es troba el programa 121.80 “Direcció i Serveis Generals” 

amb una execució del 91,76% ; el programa 112.80 “Consell de Transparència, Accés a la 

Informació Pública i Bon Govern” amb una execució del 90,23%, i el programa 111.80 

“Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern” amb una execució del 80,06% . 

 

 

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

Dins d'aquest grup es troba el programa 121.10 “Transparència i Atenció a la Ciutadania” amb 

una execució del 76,35% ; el programa 112.90 “Transparència en l'Activitat Pública i 

Participació Ciutadana” amb una execució del 75,61% , i el programa 126.50 “Delegació de 

Protecció de Dades” amb una execució del 64,53% . 

 

 

 

 

 



 

 

Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris. 

 

 

 

 

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

damunt del que es preveu. 

 

 

 

Programa 126.40 “Oficina de Control de Conflictes d'Interessos”  

 

Execució: 177,71%  

 

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). 

200,00% 

OBJECTIU 1.2 
Gestionar el Registre de Control de Conflictes d'Interessos 
(RECCI) 

94,19% 

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. 

603,57% 

OBJECTIU 2.2 

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 de control 
de conflictes d'interessos dels càrrecs de l'Administració de la 
Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental. 

613,57% 

OBJECTIU 2.3 
Donar compliment al règim sancionador de la llei 8/2016, de la 
Generalitat, i la seua normativa de desenvolupament. 

275,00% 

OBJECTIU 3.1 
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 

525,00% 

OBJECTIU 4.1 
Promoure el compliment de l'exercici de les obligacions que 
incumbeixen els càrrecs públics en actiu i els que hagen perdut 

aquesta condició respecte de les seues activitats i béns. 
183,25% 

OBJECTIU 4.2 
Desplegar mesures positives per a desincentivar l'incompliment 
de l'exercici de les obligacions que incumbeixen els càrrecs 

665,00% 

91,76%

64,53%

177,71%

76,35%

90,23%

75,61%

80,06%

140,93%

143,85%
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PROGRAMA 12640.- OFICINA DE CONTROL DE CONFLICTES 

D'INTERESSOS 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 
públics en actiu i els que ho hagen sigut, respecte de les seues 
activitats i béns. 

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 la *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% 

OBJECTIU 7.1 

Coordinar la gestió de la política de la Generalitat en matèria de 
regulació de l'activitat dels Grups d'Interés de la Comunitat 
Valenciana, en l'àmbit de la seua administració i el seu Sector 
Públic Instrumental 

50,00% 

OBJECTIU 7.2 

Impulsar i adoptar els mecanismes de col·laboració amb altres 
administracions i institucions per a la implantació o 

interoperabilitat entre els Registres de Grups d'Interés i 
efectivitat de les inscripcions 

50,00% 

OBJECTIU 8.1 
Configuració i especificacions tècniques per a la configuració del 
Registre de Grups d'Interés de la Generalitat 

100,00% 

OBJECTIU 8.2 
Posada en marxa del Registre de Grups d'Interés de la 
Generalitat. 

50,00% 

OBJECTIU 8.3 

Formació i assessorament telefònic i telemàtic a personal ocupat 
i càrrecs públics, així com a les restants persones a les quals 
resulte d'aplicació la Llei 25/2018, de 10 de desembre, 
reguladora de l'activitat dels Grups d'Interés. 

0,00% 

OBJECTIU 9.1 
Executar i seguir l'aplicació de la Llei 25/2018, de 10 de 
desembre, reguladora de l'activitat dels Grups d'Interés, en 
l'àmbit de l'administració de la Generalitat i la seua SPI 

100,00% 

OBJECTIU 9.2 
Participar en l'aplicació del règim sancionador de la Llei 25/2018, 
de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels Grups 
d'Interés, conforme a les previsions d'aquesta 

0,00% 

OBJECTIU 10.1 

Elaborar, proposar i tramitar les disposicions necessàries per al 
desenvolupament i aplicació de la Llei 25/2018, de 10 de 
desembre, de Grups d'Interés, inclòs el concernent als processos 
de participació. 

100,00% 

OBJECTIU 10.2 
Elaborar, proposar i tramitar el desenvolupament normatiu per 
al funcionament del Registre de Grups d'Interés, en l'àmbit de 
l'administració de la Generalitat i la seua SPI 

100,00% 

 

 

 

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. 

 

Indicador 1: Gestionar el règim d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de les persones amb 

càrrecs públics a les quals afecta la Llei 8/2016, de la Generalitat. 

 



 

 

L'objectiu s'ha complit, en la mesura en què al llarg de l'any 2020 s'ha produït la gestió 

de les declaracions presentades per les persones amb càrrec públic no electe (d'ara en avant 

CPNE) en el Registre de Control de Conflicte d'Interessos (d'ara en avant 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 afecta la Llei 8/2016, de la Generalitat. 

 

Aquest indicador està en relació amb l'objectiu 3.1, en el qual s'estableix indicadors 

similars relacionats amb el Decret 65/2018 que desenvolupa la Llei 8/2016. 

 

L’OCCI ha emés un informe relatiu a la possibilitat de crear un tractament de dades 

mitjançant el qual puga compartir-se informació entre la Inspecció General de Serveis i l’OCCI 

amb la finalitat de detectar omissions o irregularitats en matèria de conflictes d'interessos. 

 

S'han emés sis criteris interpretatius de l'esmentada Llei 8/2016 com a resposta a 

altres tantes consultes realitzades a aquesta Oficina per CPNE, en les quals es plantejaven 

dubtes relatius a la seua aplicació, superant-se les expectatives inicials. 

 

 

Objectiu 1.2. Gestionar el registre de control de conflictes d'interessos (RECCI). 

 

Els indicadors d'aquests objectius es plantegen: Custodiar la informació dels Registres 

d'Activitats i de Béns i del Registre d'Activitats, i Béns i Drets Patrimonials d'Alts Càrrecs de 

l'Administració de la Generalitat (d'ara en avant RABAC) (Indicador 1); continuar amb el 

desenvolupament de l'aplicació i/o sistemes d'informació necessaris per a donar suport al 

RECCI, en coordinació amb la DGTIC (Indicador 2); gestionar la informació del RECCI 

(Indicador 3); i rebre i custodiar les declaracions i documentació del RECCI en els termes 

legalment establits (Indicador 4).  

 

Referent a això cal assenyalar el següent: 

 

1. L'antiga aplicació RABAC va ser substituïda per l'aplicació RECCI, deixant 

d'estar operativa des de la posada en funcionament d'aquesta última (novembre de 2018), per 

la qual cosa aquella no ha estat operativa durant l'any 2020. En tot cas, continua estant a la 

disposició del personal de l’OCCI per a realitzar les consultes pertinents. 

 

2. Durant l'any 2020, l'aplicació RECCI ha sigut desenvolupada pels serveis 

informàtics encarregats per a actualitzar el seu sistema i anar corregint deficiències en el seu 

ús. 

 



 

 

3. El número de CPNE que han tingut obligacions respecte al RECCI durant l'any 

2020 han sigut 307. 

 

 

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. 

 

Durant l'any 2020, s'han tramitat 155 expedients  relatius a l'emissió de les resolucions 

de compatibilitat de les activitats declarades pels càrrecs públics de l'administració de la 

Generalitat i el seu Sector Públic instrumental. Cada resolució de compatibilitat porta aparellat 

un informe previ. 

 

 

Objectiu 2.2. 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 de control de 

conflictes d'interessos dels càrrecs de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic 

Instrumental. 

 

L'objectiu 2.2 fa referència a l'aplicació de la Llei 8/2016 en matèria de conflictes 

d'interessos, mentre que l'anterior objectiu 2.1 ho fa en matèria d'incompatibilitats. 

 

Les resolucions tramitades per l’OCCI, així com els informes emesos relatius a cada 

resolució, inclouen tant el relatiu a matèria de conflictes d'interessos com a la 

d'incompatibilitats, per la qual cosa l'execució és la mateixa. 

 

En relació a l'indicador 2, s'han presentat en RECCI 4 escrits d'abstenció i dues 

d'inhibició. 

 

 

Objectiu 2.3. Donar compliment al règim sancionador establit en la llei 8/2016, de la 

Generalitat, i la seua normativa de desenvolupament. 

 

 

Indicador 1. Donar suport al Consell i a la persona titular de la Conselleria de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en l'exercici de les seues funcions en matèria 

d'incompatibilitats i control de conflictes d'interessos.  

 

Indicador 2. Proposar la incoació d'expedients sancionadors per les infraccions contingudes en 

la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos. 

 



 

 

 Indicador 3. Instruir expedients sancionadors per les infraccions contingudes en la Llei 8/2016, 

de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos. 

 

En relació amb els indicadors 1, 2 i 3, referents al suport al Consell i a la persona titular 

de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en l'exercici 

de les seues funcions en matèria d'incompatibilitats i control de conflictes d'interessos i 

proposta d'incoació i instrucció d'expedients sancionadors per les infraccions contingudes en 

la Llei 8/2016, de 28 d'octubre.  

 

En el 2020, s'han proposat i instruït 11 procediments sancionadors, 1 ha sigut resolt i 

10 seguien en tramitació a la finalització de l'any 2020. 

 

Indicador 4. Donar suport a la persona titular de l'òrgan competent per a la resolució de 

recursos en matèria d'incompatibilitats i conflictes d'interessos. 

 

Indicador 5. Informar els recursos interposats contra les resolucions de l'òrgan competent en 

matèria d'incompatibilitats i control de conflictes d'interessos, quan siga procedent. 

 

Indicador 6. Preparar, si escau, les resolucions de l'òrgan superior sobre els recursos 

interposats contra les resolucions en matèria d'incompatibilitats i control de conflictes 

d'interessos. 

 

Respecte als indicadors 4, 5 i 6, al llarg del 2020 no s'han presentat recursos d'alçada 

contra les resolucions emeses en els procediments sancionadors.  

 

 

 

Objectiu 3.1. 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. 

 

Indicador 1. Elaborar i emetre criteris orientatius o altres mesures sobre les matèries regulades 

en el Decret 65/2018, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2016, d'Incompatibilitats i Conflictes 

d'Interessos per al seu millor compliment. 

 

Indicador 2. Elaborar i emetre criteris interpretatius o altres mesures sobre compatibilitat 

d'activitats públiques o privades regulades en la Llei 8/2016, de la Generalitat. 

 

Aquests indicadors estan en relació amb l'indicador 2 de l'objectiu 1.1, en el qual 

s'estableix un objectiu similar relacionat amb la Llei 8/2016. Per això, es remet a aquest en 

l'explicació de l'execució d'aquests indicadors. 

 

 



 

 

Objectiu 4.1. Promoure el compliment de l'exercici de les obligacions que incumbeixen els 

càrrecs públics en actiu i els que ho hagen sigut, 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 

d'incompatibilitats i conflictes d'interessos, mitjançant cursos de formació o altres accions 

similars, sobre el funcionament de l'aplicació RECCI. 

 

L’OCCI ha posat en funcionament en el 2020 un programa formatiu per a CPNE, 

denominat “Píndoles formatives, en 5 minuts”, que té com a objectiu facilitar la utilització del 

RECCI, aclarint aspectes concrets per a l'emplenament de les obligacions establides en la Llei 

8/2016 i el Decret 65/2018 que la desenvolupa. 

 

Són sessions formatives realitzades per videoconferència, de les quals posteriorment 

es penja un vídeo en el portal de transparència de la Generalitat, GVA Oberta, al qual poden 

accedir els CPNE. 

 

En el 2020 s'han realitzat 4 sessions formatives. 

 

Indicador 2. Assessorament telefònic i telemàtic als càrrecs públics quant al compliment de la 

Llei 8/2016, de la Generalitat, i la seua normativa de desenvolupament. 

 

Al llarg del 2020, el personal de l’OCCI ha assessorat els 307 CPNE en el compliment 

de les seues obligacions en RECCI, a través de trucades telefòniques o contestació als correus 

electrònics remesos a aquesta oficina per ells, per a resoldre els dubtes plantejats. 

 

Indicador 3. Establir mecanismes de col·laboració amb les entitats del S.P.I. 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. 

 

L’OCCI ha realitzat gestions, continuació de les realitzades l'any 2019, per a aconseguir 

relacionar informàticament RECCI amb SICEO i ADAC, per a facilitar i reforçar el compliment 

de les obligacions dels CPNE davant el RECC, com a mecanismes de col·laboració amb les 

entitats del S.P.I. 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. 

 

 

Objectiu 4.2. Desplegar mesures positives per a desincentivar l'incompliment de l'exercici de 

les obligacions que incumbeixen els càrrecs públics en actiu i els que ho hagen sigut, respecte 

de les seues activitats i béns. 

 



 

 

Indicador 1. Requerir a les persones afectades el compliment de les obligacions establides en 

la Llei 8/2016, de 28 d'octubre. 

 

Els requeriments a les persones afectades el compliment de les obligacions establides 

en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, són els relatius a tràmits pendents d'emplenar en RECCI 

per part dels CPNE. S'han realitzat 123 actuacions enfront de les 10 inicialment estimades, 

disparant-se el percentatge d'execució d'aquest indicador. 

 

Indicador 2. Preparar i donar publicitat d'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 seu desenvolupament 

reglamentari. 

 

Conformement amb el que s'estableix en l'article 34 del Decret 65/2018 de 

desenvolupament de la Llei 8/2016, l’OCCI ha realitzat l'informe  anual, que es remet  a les 

Corts, sobre el compliment de les obligacions previstes en aquesta llei, durant l'any natural 

precedent. 

 

 

Objectiu 5.1 Potenciar la confiança de la ciutadania en l'exercici ètic de les persones que ocupen 

o hagen ocupat 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, mantindre i actualitzar la informació de la pàgina web de l’OCCI perquè la 

ciutadania tinga accés a les dades i al compliment de les obligacions establides en la Llei 

8/2016, relativa als càrrecs o assimilats als quals es refereix aquesta, donant-la a conéixer la 

informació relativa a incompatibilitats, conductes sancionades i altres circumstàncies similars. 

 

L'any 2020, no es va implementar una web específica per a l’OCCI, ja que s'utilitza la 

web del Portal de Transparència de la Generalitat, GVA Oberta, per a complir amb el que 

s'estableix en l'article 19 de la Llei 8/2016, en matèria de transparència. 

 

indicador 2: En col·laboració amb els òrgans i 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. 

 

Els suggeriments de la ciutadania en matèria d'incompatibilitats o conflictes 

d'interessos es van poder realitzar durant l'any 2020 a través dels procediments generals, 

sense que s'implementara una bústia específica de l’OCCI, i no es van realitzar actes de difusió 

dirigits a la ciutadania. 

 



 

 

 

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.  

 

Tant el canal confidencial i anònim com el canal telemàtic per a la comunicació 

d'irregularitats anaven a ser desenvolupats en el projecte de decret pel qual es crea i regula 

el canal confidencial per a la presentació de denúncies i alertes en l'Administració de la 

Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental. 

 

En un primer moment, aquest projecte anava a ser elaborat des de la Direcció General 

de Transparència i Participació. Finalment, es va encomanar a la Inspecció General de Serveis 

desenvolupar el contingut d'aquest  a través d'un projecte de norma a elaborar per aquesta 

Inspecció, que està pendent d'aprovació. 

 

 

Objectiu 6.1. Coordinació amb l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 

Comunitat Valenciana.  

 

Indicador 1. Traslladar a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 

Comunitat Valenciana l'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 seu desenvolupament reglamentari. 

 

Conforme al que s'estableix en l'article 34.1 del Decret 65/2018 que desenvolupa la 

Llei 8/2016, l’OCCI va traslladar a l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció 

de la Comunitat Valenciana l'informe anual elaborat per aquella sobre el compliment de les 

obligacions establides per la normativa esmentada, que va ser remés prèviament a les Corts. 

 
 

Objectiu 6.2. Coordinació amb altres unitats de control intern de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Coordinació amb la Inspecció de Serveis. Actuacions realitzades per l’OCCI o per 

la Inspecció, a la respectiva sol·licitud, i Indicador 2. Coordinació amb la Intervenció de la 

Generalitat. Actuacions realitzades per l’OCCI o per la Intervenció, a la respectiva sol·licitud. 

 

L’OCCI, en llaures al compliment de les funcions establides per la Llei 8/2016 i el Decret 

65/2018, es coordina amb els dos òrgans de referència per a dotar de major seguretat jurídica 

a les actuacions realitzades per 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 corrupció. 

 

Durant l'any 2020, no es va realitzar 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. 

 

 

Objectiu 7.1 Coordinar la gestió de la política de la Generalitat en matèria de regulació de 

l'activitat dels Grups d'Interés de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la seua administració 

i el seu Sector Públic Instrumental. 

 

Indicador 1. Organitzar i gestionar el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat. 

 

Al llarg de l'any 2020 s'ha estat treballant, en coordinació amb l'equip corresponent de 

la DGTIC, en la posada en marxa del Registre de Grups d'Interés de la Comunitat Valenciana 

(d'ara en avant, RÈGIA). La seua operativitat s'iniciarà al llarg de l'any 2021. Depén de 

l'aprovació del decret de desenvolupament de la Llei pel Consell, per a això prèviament caldrà 

solucionar l'observació essencial formulada pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 

Valenciana relativa a la falta de llocs de treball per a la seua gestió. 

 

El treball realitzat ha consistit en la definició de les característiques tècniques, 

l'estructura de RÈGIA i la determinació dels models necessaris a emplenar per a complir el que 

s'estableix en la Llei 25/2018, de 10 de desembre, de la Generalitat, reguladora de l'activitat 

dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana i al projecte de decret que la desenvolupa. 

 

Aquest indicador està en relació amb els dos indicadors de l'objectiu 8.1 i amb 

l'indicador 1 de l'objectiu 8.2, en els quals s'estableixen conceptes similars relacionats la 

posada en marxa de RÈGIA. 

 

 

Objectiu 7.2 Impulsar i adoptar els mecanismes de col·laboració amb altres administracions i 

institucions per a la implantació o interoperabilitat entre els Registres de Grups d'Interés i 

efectivitat de les inscripcions. 

 

Indicador 1. Promoure la col·laboració amb les Corts i les restants institucions de la Generalitat 

quant al Registre de Grups d'Interés de la Generalitat. 

 

No s'han mantingut contactes amb les Corts per a la implantació o interoperabilitat 

entre els Registres de Grups d'Interés. 

 

Indicador 2: promoure la col·laboració amb les entitats de l'administració local quant al 

Registre de Grups d'Interés. 



 

 

 

L’OCCI ha mantingut contactes previstos amb l'Ajuntament de València per a tractar la 

implantació de RÈGIA i la seua interoperabilitat amb els sistemes informàtics d'aquesta 

corporació. 

 

 

Objectiu 8.1. Configuració i especificacions tècniques per a la configuració del Registre de 

Grups d'Interés de la Generalitat. 

 

Els indicadors d'aquest objectiu estan relacionats amb l'indicador 1 de l'objectiu 7.1. 

Per això, ens remetem a ell en l'explicació de l'execució d'aquests indicadors. 

 

 

Objectiu 8.2. Posada en marxa del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat. 

 

Indicador 1. Elaborar els formularis i models necessaris per a la posada en marxa del Registre 

de Grups d'Interés. Sol·licitud. Resolució d'inscripció provisional. Resolució d'inscripció 

definitiva. Resolució de denegació. Resolució de suspensió. Indicador 2. Posada en marxa 

efectiva del Registre de Grups d'Interés de la Generalitat. 

 

 

Aquests indicadors estan relacionats amb l'indicador 1 de l'objectiu 7.1. Per això, ens 

remetem a aquest en l'explicació de l'execució d'aquests indicadors. 

 

L'any 2020 s'ha estat treballant en la definició, estructura i contingut de RÈGIA, i està 

prevista la seua efectiva posada en marxa l'any 2021. 

 

 

Objectiu 8.3. Formació i assessorament telefònic i telemàtic a personal ocupat i càrrecs públics, 

així com a les restants persones a les quals resulte aplicable la Llei 25/2018, de 10 de 

desembre, reguladora de l'activitat dels Grups d'Interés. 

 

L'any 2020 s'ha estat treballant en la definició, estructura i contingut de RÈGIA, i està 

prevista la seua efectiva posada en marxa l'any 2021. 

 

Per això, al no haver estat operatiu RÈGIA durant l'any 2020, no s'ha realitzat la 

formació o l'assessorament previst en els indicadors d'aquest objectiu. 

 

 

Objectiu 9.1 Executar i seguir l'aplicació de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de 

l'activitat dels Grups d'Interés, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i la seua SPI. 

 



 

 

Indicador 1. En col·laboració amb els portals de transparència, donar publicitat de les 

actuacions dels grups d'interés. 

 

L'any 2020 s'ha estat treballant en la definició, estructura i contingut de RÈGIA, i està 

prevista la seua efectiva posada en marxa l'any 2021. Per això, com que no ha estat operatiu 

RÈGIA durant l'any 2020, no s'ha complit aquest indicador. 

 

Indicador 2. Impulsar la implantació de mecanismes de col·laboració amb les institucions o 

administracions públiques de la Comunitat Valenciana per al reconeixement recíproc de les 

inscripcions. 

 

S'han mantingut diverses reunions amb l'Ajuntament de València amb la finalitat 

d'implantar un règim jurídic i de gestió equivalent, amb l'objectiu d'evitar una dualitat de 

funcionaments de cara als grups d'interés. 

 

 

Objectiu 9.2 Participar en l'aplicació del règim sancionador de la Llei 25/2018, de 10 de 

desembre, reguladora de l'activitat dels Grups d'Interés, conformement amb les previsions 

d'aquesta. 

 

L'any 2020 s'ha estat treballant en la definició, estructura i contingut de RÈGIA, i està 

prevista la seua efectiva posada en marxa l'any 2021. Per això, com que no ha estat operatiu 

RÈGIA durant l'any 2020, no s'ha complit aquest objectiu. 

 

 

Objectiu 10.1 Elaborar, proposar i tramitar les disposicions necessàries per al desenvolupament 

i aplicació de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, de Grups d'Interés, inclòs el concernent als 

processos de participació. 

 

 

Indicador 1. Elaborar el projecte de decret pel qual es regulen les normes del procés especial 

de participació. 

 

Durant l'any 2020 s'ha continuat amb la tramitació del projecte de decret pel qual es 

desenvolupa la Llei 25/2018, complint amb totes les fases necessàries prèvies a la seua 

aprovació pel Consell, prevista per al 2021. 

 

Aquest indicador està en relació amb l'indicador de l'objectiu 10.2, en el qual s'estableix 

en relació amb el desenvolupament normatiu de la Llei 25/2018. 

 

  



 

 

 

Objectiu 10.2 Elaborar, proposar i tramitar el desenvolupament normatiu per al funcionament 

del Registre de Grups d'Interés, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i la seua SPI . 

 

Indicador 1. Elaborar el projecte d'ordre que regule el canal telemàtic o el procediment per a 

l'accés a la presentació d'alertes o denúncies en o des del Registre de Grups d'Interés. 

 

Aquest indicador, relacionat amb l'indicador de l'objectiu 10.1 ha sigut dut a terme. 

 

 

 

Programa 134.10 “Cooperació Internacional al Desenvolupament”  

 

Execució: 143,85% 

 

PROGRAMA 13410.-  COOPERACIÓ INTERNACIONAL Al 

DESENVOLUPAMENT 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Planificar la cooperació al desenvolupament sostenible d'acord amb 
les nostres fortaleses institucionals, socials i culturals. 

75,00% 

OBJECTIU 1.2 

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. 

488,75% 

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. 

122,88% 

OBJECTIU 1.4 
Promoure i impulsar projectes i actuacions en l'àmbit  de l'educació 

per a la ciutadania global (*EpCG)  i la sensibilització encaminats a 
enfortir una ciutadania valenciana solidària, crítica i responsable. 

93,44% 

OBJECTIU 1.5 

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 la seua subsistència i 
protegir els seus drets fonamentals, així com a detindre el procés de 
desestructuració social i econòmica de la comunitat i preparar-la 
davant possibles desastres 

210,33% 

OBJECTIU 1.6 
Promoure actuacions en acció humanitària mitjançant projectes de 
promoció i protecció de persones perseguides o amenaçades per raó 
de la seua postura activa en defensa dels drets humans. 

126,67% 

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. 

216,67% 

OBJECTIU 1.8 

Desenvolupar  programes de formació en cooperació i 
desenvolupament sostenible dirigits a millorar les capacitats del 
professorat i personal docent, del  personal de les administracions 
públiques valencianes, dels agents de la cooperació valenciana, així 
com la formació d'especialistes en cooperació al desenvolupament i 
del voluntariat internacional de cooperació per al desenvolupament. 

100,00% 

OBJECTIU 1.9 
Promoure actuacions en acció humanitària mitjançant projectes de 
prevenció de desastres, conflictes humans i promoció i defensa de 
drets humans. 

96,25% 



 

 

PROGRAMA 13410.-  COOPERACIÓ INTERNACIONAL Al 

DESENVOLUPAMENT 
 

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.10 
Impulsar, desenvolupar i mantindre un sistema de gestió del 
coneixement que garantisca un aprenentatge continu i la innovació 
de la cooperació valenciana. 

100,00% 

OBJECTIU 1.11 
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. 

65,00% 

OBJECTIU 1.12 
Potenciar la transparència i rendició de comptes en la utilització dels 
recursos i en l'eficàcia de l'ús d'aquests 

100,00% 

OBJECTIU 1.13 
Impulsar el Pacte Valencià contra la Pobresa i el projecte social de 
Pobresa Zero 

75,00% 

 

Els indicadors previstos pressupostàriament es detallen en funció de les modalitats i 

instruments de Cooperació Internacional al Desenvolupament. Sense perjudici d'això els 

següents indicadors pressupostaris tenen un caràcter transversal al conjunt de modalitats que 

duu a terme la direcció general, amb un grau de compliment que ha sigut molt alt: 

 

 

Objectiu 1.9.-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. 

 

1.  Modalitat de Cooperació econòmica al desenvolupament 

 

L'actuació en l'àmbit de la cooperació econòmica al desenvolupament duta a terme per 

la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament s'ha materialitzat 

mitjançant la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a 

Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), per al finançament de 

projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament, a executar en països i poblacions 

estructuralment empobrits. 

 

En la convocatòria de 2020 s'han presentat un total de 134 sol·licituds de subvenció 

de projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament.  

 

L'import total sol·licitat per les ONGD per al finançament de projectes de cooperació 

internacional al desenvolupament en la convocatòria de subvencions de l'any 2020 és de 

52.659.659,51 euros. 

 

El total de projectes finançats en cooperació internacional al desenvolupament 

ascendeix a 50, amb un import global de finançament concedit de 20.992.729,48 euros. La 

distribució dels projectes finançats, en funció de les tres modalitats de la convocatòria, ha sigut 

la següent: 

 



 

 

Modalitat A. Programes: un total de 10 programes aprovats amb una quantia global de 

7.879.037,97 euros. 

 

Modalitat B. Projectes: un total de 36 projectes aprovats amb una quantia global de 

12.617.640,14 euros. 

 

Modalitat C: Cooperació tècnica: un total de 4 projectes aprovats amb una quantia 

global de 496.051,37 euros. 

 

2.-  Modalitat d'Educació per a la Ciutadania Global  

 

L'actuació desenvolupada per la Direcció General de Cooperació Internacional al 

Desenvolupament en l'àmbit de l'Educació per a la Ciutadania Global (EpCG) s'ha dut a terme 

mitjançant la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 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. 

 

A la present convocatòria s'han presentat un total de 62 sol·licituds de subvenció de 

projectes d'Educació per a la Ciutadania Global, i és l'import total sol·licitat per les ONGD de 

3.888.420,30 euros. 

 

Dels 62 projectes que es van presentar a la convocatòria de subvencions, han obtingut 

finançament 44 projectes, i ascendeix la quantia total concedida a 2.981.128,83 euros. 

 

La distribució per modalitats queda de la següent manera: 

 

Modalitat A: amb un total de 19 projectes finançats que ascendeixen a 1.556.218,95 

euros. 

Modalitat B: amb un total de 16 projectes finançats per la quantia d'1.135.354,28 

euros. 

Modalitat C: amb un total de 9 projectes finançats, que ascendeixen a 289.555,60 

euros. 

 

3.  Modalitat de promoció i protecció de persones perseguides o amenaçades per 

raó de la seua postura activa en defensa dels drets humans  

 

En l'exercici 2020 s'ha inclòs per tercer any, com a línia de finançament específic, la 

convocatòria de projectes d'Educació per a la Ciutadania Global dirigits a la divulgació, 

promoció i defensa dels drets humans, que contempla subvencions a ONGD, en l'àmbit de la 

Comunitat Valenciana, per a accions dirigides a sensibilitzar sobre defensors i defensores en 

drets humans a la ciutadania valenciana. 

 



 

 

A la citada convocatòria es van presentar un total de 6 sol·licituds de subvenció a 

realitzar en el territori de la Comunitat Valenciana, i van ser admeses 4 d'aquestes. La quantia 

inicial sol·licitada per les entitats admeses a la convocatòria va ser de 100,000,00 euros. Els 

quatre projectes admesos van ser aprovats, i van rebre la quantia total sol·licitada. 

 

4.  Modalitat d'Acció Humanitària 

 

Les actuacions en matèria d'Acció Humanitària desenvolupades des de la Direcció 

General s'han articulat durant l'exercici 2020 mitjançant quatre instruments: 

 

• Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva. 

• Convenis per a Accions institucionals d'Ajuda Humanitària. 

• Conveni entre la Cooperació descentralitzada i l'Agència Espanyola de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) per a l'actuació conjunta i 

coordinada en Acció Humanitària. 

• Subvencions per a atenció d'emergències davant fenòmens naturals o 

catàstrofes humanitàries. 

 

4.1. Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per la qual 

es convoquen, per a l'any 2020, subvencions a organitzacions no governamentals per al 

desenvolupament (ONGD), per al finançament de projectes d'Acció Humanitària d'ajuda a les 

víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat 

extrema. 

 

A la convocatòria es van presentar un total de 43 projectes, per una quantia total de 

9.698.170,96 euros. El resultat final de la convocatòria va ser el següent: 

 

En la línia genèrica d'Acció Humanitària es van aprovar 9 projectes, finançats per un 

import global de 2.637.993,99 euros. 

 

En la línia específica de Prevenció i Mitigació de la violència sexual i de gènere en dones 

i població infantil s'han aprovat un total de 2 projectes per un import global de 499.457,93 

euros. 

 

En total, s'han aprovat un total d'11 projectes en la convocatòria d'Acció Humanitària, 

amb una quantia destinada al seu finançament de 3.137.451,92 euros. 

 

4.2. Accions institucionals d'Ajuda Humanitària, mitjançant la subscripció de 

convenis de col·laboració entre la Generalitat i organitzacions d'Acció Humanitària. S'han signat 

un total de 5 convenis, la quantia global dels quals ascendeix a 1.350.000 euros. 

 

Els convenis s'han subscrit amb les següents entitats : Farmamundi, Creu Roja, Unicef-

Comité Espanyol, Unrwa, Acnur. 



 

 

 

4.3. Conveni AECID: s'ha mantingut la col·laboració amb l'Agència Espanyola de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament, aportant 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 diferents Comunitats Autònomes que han subscrit el conveni de col·laboració. 

 

4.4.  Subvencions per a atenció d'emergències davant fenòmens naturals o 

catàstrofes humanitàries, a través del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat 

Valenciana (CAHE).  

 

Al llarg de l'exercici pressupostari 2020 s'ha realitzat la convocatòria d'un CAHE 

destinat a l'atenció de la situació d'emergència conseqüència de la pandèmia causada pel virus 

de la COVID-19, en països o zones geogràfiques amb major vulnerabilitat. 

 

5.-  Modalitat de Cooperació Universitària 

 

S'han subscrit cinc convenis de col·laboració amb les Universitats Públiques 

Valencianes per al desenvolupament d'accions institucionals d'investigació i formació, amb una 

quantia de finançament total de 650.000 euros. En aquests convenis es promou la cooperació 

universitària així com coneixement i en l'impuls de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

 

A més, les universitats públiques valencianes duen a terme les Càtedres de Cooperació 

i Desenvolupament Sostenible, i cadascuna d'elles assumeixen una de les esferes en les quals 

es distribueix l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible: 

 

• Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Jaume 

I – Eix Aliances. 

• Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat 

Politècnica de València – Eix Planeta. 

• Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat de 

València – Eix Persones. 

• Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat 

d'Alacant – Eix Pau. 

• Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Miguel 

Hernández – Eix Prosperitat. 

 

 

Objectiu 1.11. 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. 

 

En l'àmbit de la participació social, i vinculat per tant a l'Objectiu 1.11. s'han signat 

convenis amb el Fons Valencià per la Solidaritat i la Coordinadora Valenciana d’ONGD. 

 



 

 

1.  Conveni de sensibilització i cooperació tècnica amb el Fons Valencià per la 

Solidaritat: “Creació de cercles d'aprenentatge amb dones líders des de l'apoderament de 

representants polítiques” 

 

2.  Conveni de coordinació amb la Coordinadora Valenciana de ONGD: 

“Enfortiment de la CVONGD per a la defensa de les polítiques coherents amb l'enfocament de 

drets humans, comunicació i sensibilització sobre el rol de la ciutadania i de les entitats 

públiques en l'erradicació de la pobresa”. 

 

Finalment, la participació social a través dels òrgans consultius i d'assessorament s'ha 

realitzat mitjançant: 

 

Durant l'exercici 2020 s'han mantingut les següents reunions corresponents als òrgans 

col·legiats de participació en matèria de Cooperació Internacional al Desenvolupament: 

 

Comité d'Acció Humanitària d'Emergència (CAHE): 

 

Sessió 20 de maig de 2020 per a la Constitució del Comité Permanent d'Acció 

Humanitària de la Comunitat Valenciana, així com l'aprovació de les Bases de la Convocatòria 

COVID-19 per a atendre l'emergència internacional als països més vulnerables. Modalitat 

telemàtica. 

 

Sessió del dia 6 de juliol de 2020 per a la revisió i aprovació dels projectes d'Acció 

Humanitària presentats a la convocatòria COVID-19 per a atendre l'emergència internacional 

als països més vulnerables. Modalitat telemàtica. 

 

Comissió Assessora Permanent del Consell Valencià de Cooperació Internacional al 

Desenvolupament: 

 

Sessió del 16 de juny de 2020. Modalitat Telemàtica. 

Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament: 

Sessió del 17 de juny de 2020. Modalitat telemàtica. 

 

En l'aspecte de formació, i vinculat a l'Objectiu 1.8 Desenvolupar Programes de 

formació en cooperació i desenvolupament sostenible dirigits a millorar les capacitats del 

professorat i personal docent, del personal d'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, s'han 

dut a terme: 

 

Tercera edició del curs “L'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible: reptes i 

oportunitats per a les Administracions Públiques”, en modalitat en línia, realitzat entre el 21 



 

 

d'octubre de 2020 al 21 de novembre de 2020, comptant amb un total de 50 alumnes 

matriculats. 

 

Primera edició del curs “L'Agenda 2030 enfront de la crisi ambiental i l'emergència 

climàtica”, en modalitat en línia, i en col·laboració amb el Centre d'Educació Ambiental de la 

Comunitat Valenciana (CEACV) realitzat entre l'11 de novembre de 2020 al 18 de desembre 

de 2020, comptant amb un total de 51 alumnes matriculats. 

 

Matinal sobre l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, celebrat sota el 

format de Webinar el dia 24 de novembre de 2020. 

 

Fons Valencià en col·laboració amb el CEFIRE Xàtiva: Es va dur a terme el curs 

"Educació 2030: Recursos Educatius per al Desenvolupament Sostenible" els dies 10 i 17 de 

febrer i el 9 de març en el Cefire de Xàtiva. 

 

 

 

Programa 126.70 “Qualitat Democràtica”  

 

Execució: 140,93%. 

 

PROGRAMA 12670.- QUALITAT DEMOCRÀTICA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Determinar indicadors per a avaluar la qualitat democràtica de la 
Comunitat Valenciana 50,00% 

OBJECTIU 2.1. 
Fomentar i realitzar actuacions multidisciplinàries vinculades amb la 
memòria democràtica valenciana, prestant especial atenció a 
l'experiència específica de les dones. 

189,44% 

OBJECTIU 3.1. 
Realitzar actuacions de localització i identificació de les víctimes de 
la Guerra Civil i la Dictadura 183,33% 

 

Dins del context normatiu en el qual s'han realitzat les accions per al compliment dels 

objectius previstos en aquest programa, es troba la publicació del Decret 72/2020, de 19 de 

juny, del Consell, pel qual es crea i regula la Comissió Interdepartamental per a la Recuperació 

de la Memòria Democràtica; l'aprovació d'un Protocol entre l'Administració de la Generalitat i 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'estableix un sistema de col·laboració 

i coordinació en les polítiques de localització, recuperació i identificació de persones 

desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i altres activitats de difusió i 

promoció del patrimoni memorialista democràtic, i la modificació de determinats preceptes de 

la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la 

convivència de la Comunitat Valenciana a través de la Llei 3/2020, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. 

 



 

 

En relació amb el compliment dels objectius del programa pressupostari 126.70, 

Qualitat Democràtica, en l'exercici 2020, cal assenyalar les següents accions realitzades en 

compliment dels objectius proposats. 

 

 

Objectiu 2.1 Fomentar i realitzar actuacions multidisciplinàries vinculades amb la memòria 

democràtica valenciana, prestant especial atenció a l'experiència específica de les dones. 

 

En llaures al compliment dels objectius proposats, referits al foment de la memòria 

democràtica en la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2020 es van dur a terme, entre altres, 

les següents actuacions: 

 

a)  Registre d'Entitats Memorialistes: S'ha procedit a la inscripció de 4 noves 

associacions, i s'ha prestat informació i suport tant per a la seua creació com manteniment. A 

totes elles se'ls remet anualment escrit informatiu recordant l'obligació de presentar anualment 

el seu programa anual d'activitats (Indicador 1 Registre d'Entitats Memorialistes). 

 

b)  Elaboració i publicació de les bases reguladores per les quals s'aproven les 

subvencions destinades a ajuntaments, mancomunitats i a entitats i associacions sense ànim 

de lucre de la Comunitat, per a la realització d'actuacions de localització, verificació, delimitació 

de fosses, exhumació, identificació, custòdia i reinhumació de víctimes desaparegudes durant 

la Guerra Civil i la dictadura, en el marc del que es disposa en la Llei 14/2017, de 10 de 

novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana 

(Indicador 2 Subvencions/ ordre de bases). 

 

c)  Elaboració i publicació de les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions destinades a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica 

valenciana (Indicador 2 Subvencions/ ordre de bases). 

 

d)  Elaboració, tramitació i resolució de concessió de dues convocatòries de 

subvencions en concurrència competitiva destinades a projectes i iniciatives en matèria de 

memòria històrica i democràtica valenciana: 

 

- Una convocatòria amb la finalitat de fomentar la promoció i difusió de la 

memòria històrica i democràtica valenciana destinada a entitats i associacions sense 

ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que tinguen entre els seus fins la memòria 

democràtica valenciana per a la realització d'actuacions de commemoració o 

d'homenatge, així com accions que promoguen la difusió de la memòria històrica i 

democràtica valenciana. L'import total de la mateixa és de 100.000,00 €. S'han acollit 

a aquesta convocatòria un total de 25 entitats i associacions, es van concedir en 

subvencions per import total de 113.290,09 €. 

 



 

 

- Una altra convocatòria destinada a ajuntaments, mancomunitats, entitats i 

associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que tinguen entre els 

seus fins la memòria democràtica valenciana, per a la valorització dels llocs de la 

memòria, la retirada de vestigis relatius a la Guerra Civil i a la Dictadura, i per a la 

realització d'actuacions com ara informes, estudis i projectes, que impulsen la 

identificació, localització i recuperació d'edificis, llocs, monuments o vestigis de la 

memòria democràtica o la difusió o revaloració d'aquests. L'import total d’aquesta és 

de 450.000,00 €. S'han acollit a aquesta convocatòria un total de 52, entre 

ajuntaments, mancomunitats i entitats, totes aquestes inicialment admeses, es van 

concedir en subvencions per import total de 321.612,64 €. 

 

(Indicador 3. Subvencions/convocatòries; Indicador 4. Tramitació de les subvencions, 

i Indicador 5. Justificació de les subvencions/actuacions). 

 

 

e)  S'ha publicat com a tramitació anticipada la convocatòria de subvencions en 

règim de concurrència competitiva per a la presentació de projectes plurianuals per als 

exercicis econòmics 2021-2022 que podran comprendre totes o algunes de les fases a dalt 

indicades. L'import total seua és de 750.000,00 € per als dos anys. (Indicador 3 Subvencions 

convocatòries. Indicador 4 Tramitació de subvencions, i Indicador 5 Justificació de les 

subvencions/actuacions). 

 

f)  Elaboració, tramitació, signatura i execució del Conveni de col·laboració entre 

la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies de València, per a la realització d'activitats d'impuls, 

divulgació i reconeixement i investigació en matèria de Memòria Històrica i Democràtica, 

durant l'exercici 2020, per quantia de 20.000,00 €, signat el 15 de setembre de 2020. 

 

En execució del conveni s'ha dut a terme diferents activitats en tres eixos: investigació, 

formació i difusió i divulgació (Indicador 3. Subvencions/ convocatòries. Indicador 4. 

Tramitació de subvencions, i Indicador 5 Justificació de les subvencions/actuacions). 

 

g)  En compliment de la Resolució 518/FVII, acordada per les Corts Valenciana en 

data 4 de desembre de 2014, sobre el reconeixement de tots aquells espanyols que van lluitar 

per la llibertat i la democràcia en la Segona Guerra Mundial, i especialment al valencià Amat 

Granell, que va participar en l'alliberament de París, es va dissenyar un acte de reconeixement 

"Amat Granell i La Nou" en la seua localitat de naixement, Borriana (Indicador 6. Premis, 

homenatges i distincions en la matèria). 

 

h)  S'han mantingut al llarg de l'any 2020 cinc reunions amb els representants 

legals de les entitats memorialistes, com a titulars d'interessos legítims col·lectius de les 

víctimes, amb la finalitat de contribuir a la conscienciació social per a la preservació de la 

memòria democràtica valenciana i a la consecució dels objectius de la Llei 14/2017, de 10 de 



 

 

novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat 

Valenciana (Indicador 7. Comissions de Memòria/Reunions). 

 

i)  Publicació de la Resolució de 3 de juliol de 2020, de la Consellera de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, e la Consellera de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'adapta la composició i el 

funcionament de la Comissió Tècnica de Coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de vestigis 

relatius a la Guerra Civil i la Dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a la llei 14/2017, 

de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la 

Comunitat Valenciana. 

 

En data 21 de juliol de 2020, va tindre lloc la sessió constitutiva la Comissió Tècnica, i 

es va procedir a la presa en consideració de la informació facilitada per les entitats locals i 

associacions sobre l'existència i estat dels espais, llocs, símbols i vestigis de la Memòria fins a 

ara mateix. Així mateix, es va acordar la necessitat de procedir a un canvi dels membres del 

Comité d'Experts per a la valoració de la retirada de vestigis relatius a la Guerra Civil i la 

Dictadura en la Comunitat Valenciana i dels supòsits determinants d'excepcionalitat constituïda 

per Resolució de 14 de març de 2016, de la Consellera de Justícia, Administració Pública, 

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (Indicador 9 Catàleg de Vestigis/ Reunions). 

 

j)  Publicació de la Resolució de 15 de setembre de 2020, de la Consellera de 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'adapta la 

composició i funcionament del Comité Tècnic d'Experts per a la valoració de la retirada de 

vestigis relatius a la Guerra Civil i la dictadura en la Comunitat Valenciana i dels supòsits 

determinants d'excepcionalitat, a la llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de 

memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.  

 

L'any 2020 s'han celebrat dues sessions del mencionat comité, la sessió constitutiva 

del mateix i una sessió ordinària (Indicador 9 Catàleg de Vestigis/ Reunions). 

 

k)  Es continua treballant en el manteniment del catàleg de vestigis de la Guerra 

Civil i la dictadura sobre la base de la informació facilitada per les entitats locals, institucions, 

entitats o associacions que tinguen entre els seus objectius o activitats els relacionats amb la 

recuperació de la memòria històrica i el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i del 

franquisme. 

 

Per part de la Direcció General es dóna suport als ajuntaments/diputacions en tota 

mena de dubtes relatius a si és o no procedent la retirada dels elements contraris a la memòria, 

sol·licitant, si és el cas, dictamen del Comitè Tècnic d'Experts, a través de la Comissió Tècnica 

de Coordinació. 

 

Així mateix, es va remetre un escrit a tots els Ajuntaments de la Comunitat per a 

sol·licitar informació sobre l'existència, ubicació i estat de situació dels espais, llocs, símbols i 



 

 

vestigis que es troben en el municipi relatius a la guerra civil i la dictadura en el territori de la 

Comunitat amb la finalitat de mantindre actualitzat en tot moment el citat catàleg (Indicador 

9 Catàleg de Vestigis). 

 

l) La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en 

l'àmbit de les seues competències, ha contractat la realització dels documentals que 

seguidament es relacionen, a fi de donar visibilitat i difusió entre un ampli sector de la població 

i poder així seguir avançat en la recuperació de la memòria democràtica de la Comunitat 

Valenciana: 

 

- El documental “Terra d'Ideals”, centrat en els testimoniatges de la gent que va 

patir la repressió franquista a la província de València a través d'entrevistes  a 

persones que tenen o van tindre als seus familiars en fosses de Paterna o que 

els tenen en fosses comunes d'altres llocs com Llíria, Bétera, Villar del 

Arzobispo o Gandia. 

 

- El reportatge “Exhumacions en el Cementeri civil de Castelló”, sobre el procés 

d'excavació i exhumació de represaliats i víctimes del franquisme, per ser les 

primeres exhumacions promogudes per la Generalitat. 

 

- El documental “Els àngels caiguts”, que explora el desenvolupament de la 

psiquiatria en el franquisme a partir de les justificacions pseudocientífiques 

defensades, centrant la seua atenció en les conseqüències socials que van 

suposar, com ara el robatori de xiquets, les confiscacions, els càstigs familiars 

i, els judicis sumaríssims i afusellaments massius després de la Guerra Civil.  

 

- L'audiovisual Morir tranquil·la, bebés i mares furtades a terres valencianes, on 

es tracta sobre els bebés robats durant el franquisme, basat en entrevistes a 

persones afectades, sobretot dones, i testimoniatges d'experts, responsables i 

investigadors. 

 

m)  En un altre ordre de coses, s'ha dissenyat una unitat didàctica de formació 

bàsica en matèria de memòria democràtica per a policies. La conselleria de Participació, 

Transparència, cooperació i qualitat democràtica presenta aquests materials pedagògics per a 

treballar la recuperació de la memòria democràtica amb la intenció de mirar cap al passat amb 

una actitud autocrítica. Dins d'aquest marc d'actuació, una línia preferent és la col·laboració 

en la formació dels funcionaris de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, policia 

autonòmica i cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, a fi de donar a conéixer el 

contingut de la Llei 14/2017, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat 

Valenciana, a l'efecte de la seua correcta aplicació.  

 

S'ha elaborat un annex amb materials a la unitat didàctica: Llei 14/2017, de 10 de 

novembre, de la Generalitat de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat 



 

 

Valenciana i el seu règim sancionador (Indicador 12. Posada en funcionament d'un fons 

documental i audiovisual).  

 

n)  Realització d'una exposició de gran format, amb el títol de “Dones de Bandera”, 

que aborda el Grup Femení de la Residència d'Estudiants, coneguda popularment com la 

“Residència de senyoretes”, amb la qual es pretén recuperar una experiència necessària que 

ressaltarà la importància de les dones que van dur a terme la continuïtat de la Residència de 

senyoretes. Una experiència col·lectiva per a dones joves que, durant el període de la República 

en guerra, van tindre visibilitat a la nostra ciutat (Indicador 15. Incorporació de la perspectiva 

de gènere en les accions en matèria de Memòria Democràtica). 

 

 

Objectiu 3.1 Realitzar actuacions de localització i identificació de les víctimes de la Guerra Civil 

i la dictadura. 

 

Indicador 1. Posada en marxa d'un banc públic d'ADN per a la identificació de víctimes del 

franquisme. 

 

S'han realitzat diverses gestions, informes reunions i contactes amb la finalitat de la 

posada en marxa d'un banc públic d'ADN per a la identificació de les víctimes del franquisme. 

 

Indicador 2. Dur a terme actuacions de localització, exhumació, identificació, i, si cal, re-

inhumació de les víctimes desaparegudes en la Guerra Civil i en la dictadura. 

 

S'han realitzat diverses campanyes d'exhumacions en diferents cementeris de la 

Comunitat, i en concret 2 campanyes en el Cementeri de Castelló, i una a Benissa, Monòver, i 

en el Cementeri Parroquial d'Orihuela.  

 

Indicador 3. Actuacions relacionades amb la identificació de bebés robats. 

 

Producció de l'audiovisual: Morir tranquil·la, bebés i mares furtades a terres 

valencianes”, es tracta d'un migmetratge sobre els bebés robats durant el franquisme, basat 

en entrevistes a persones afectades, sobretot dones, i testimoniatges d'experts, responsables 

i investigadors. 

 

  



 

 

 

Programes pressupostaris que aconsegueixen els seus objectius per damunt del 80% 

però no arriben al 100% del que es preveu 

 

 

Programa 121.80 “Direcció i Serveis Generals”  

 

Execució: 91,76%; 

 

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. 

77,36% 

OBJECTIU 1.2 Facilitar suport tècnic a tots els projectes del departament. 129,17% 

OBJECTIU 2.1 
Facilitar el suport tècnic, legal, pressupostari, econòmic i 
administratiu dels programes i línies desenvolupats per les diferents 
unitats. 

97,69% 

OBJECTIU 2.2 
Gestionar, racionalitzar i modernitzar els procediments administratius 
per a aconseguir el seu major nivell d'eficiència en la gestió. 

227,22% 

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. 

80,50% 

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. 

20,00% 

OBJECTIU 3.2 
Racionalitzar i gestionar amb eficiència les despeses 
públiques  segons criteris de tipus mediambientals, socials i, en 
particular, d'igualtat de gènere. 

76,90% 

OBJECTIU 4.1 Impuls de les funcions corresponents a les direccions territorials 30,00% 

OBJECTIU 5.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de 
la conselleria. 

105,56% 

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 

65,00% 

 

La declaració de l'estat d'alarma el mes de març de 2020 comportarà l'adopció de 

mesures organitzatives, tècniques i d'ordre administratiu, que incloïen la suspensió dels 

terminis per a la tramitació dels procediments; mesures organitzatives adoptades en el procés 

de desescalada, com l'adopció de mesures de caràcter excepcional en els centres de treball, la 

suspensió temporal d'activitats no essencials, l'elaboració, implantació i seguiment del Pla de 

Contingència i Continuïtat en el Treball; l'adopció de protocols; la reorganització del personal 

a través del Pla d'Actuació en relació a la prestació de treball en la modalitat no presencial, 

entre altres mesures. Per tant, les xifres d'execució del programa “direcció i serveis generals” 

estan afectats per aqueixa situació excepcional. 

 

Així i tot, els valors d'execució del programa mostren que, en la gran majoria, els 

objectius s'aconsegueixen per damunt del que  estava previst, si bé el grau d'execució dels 



 

 

indicadors no ha sigut homogeni. Això és degut, en alguns casos, al fet que  l'execució dels 

indicadors no depén de la iniciativa i l'impuls de les pròpies unitats administratives i, en altres 

casos la causa es troba en una estimació inadequada dels valors previstos o fins i tot dels 

indicadors. En tot cas, els resultats aconseguits evidencien un notable esforç per part dels 

diferents Serveis, en relació amb les actuacions desenvolupades en l'exercici 2020, fortament 

condicionat per la pandèmia provocada per la COVID-19. 

 

 

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. 

 

S'ha aconseguit major agilitat i eficiència en la tramitació de les iniciatives de control i 

impuls parlamentari i en actuacions de caràcter transversal, com en l'elaboració d'informes i 

estudis. 

 

Quant als indicadors de les activitats derivades de les iniciatives legislatives, es 

corresponen a les esmenes presentades en la tramitació dels Projectes de Llei de Pressupostos 

i Mesures per a 2021, ja que no s'han sol·licitat informes sobre proposicions de llei i no de Llei, 

descripció que es definirà de forma més correcta en les següents previsions d'execució 

pressupostària. 

 

En 2020 ha descendit el volum de preguntes i sol·licituds de documentació, en canvi 

s'han incrementat les intervencions orals a les Corts, pel nombre de peticions de 

compareixença relacionades amb la gestió de la pandèmia. Amb tot, cal assenyalar que aquests 

indicadors estan sotmesos al ritme de les iniciatives de control parlamentari. 

 

 

Objectiu 1.2 Facilitar suport tècnic als projectes normatius i actes administratius del 

departament. 

 

Aquest objectiu 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 superior a la valoració 

inicial. Per consegüent, la suspensió dels terminis en via administrativa per la crisi de la COVID, 

no ha tingut incidència en la tramitació dels projectes normatius i actes administratives. Durant 

l'estat d'alarma es va acordar motivadament i de manera expressa la continuació de diversos 

procediments a instàncies dels centres gestors, la qual cosa ha permés la continuïtat de 

l'activitat administrativa en aquells procediments indispensables per a la protecció de l'interés 

general o per al funcionament bàsic dels serveis. En els altres procediments, una vegada 

finalitzat l'estat d'alarma, es va reprendre la tramitació conforme al marc legal corresponent, 

imprimint a aquesta tramitació els principis d'agilitat, eficàcia i eficiència administrativa. 

 

 



 

 

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 s’havia  programat en la majoria 

dels indicadors, excepte les actuacions previstes en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, al no constar sol·licituds de drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a 

l'oblit”) i limitació del tractament en la matèria. 

 

Durant tot l'exercici econòmic es va informar als 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, assegurar una adequada planificació en l'elaboració del pressupost del següent exercici. 

A més dels informes mensuals d'execució pressupostària elaborats pel Servei de Gestió 

Econòmica i Pressupostària, es va fer 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. 

 

Els indicadors de mesurament de resultats en matèria de gestió de personal mostren 

que el percentatge d'execució respecte als valors predeterminats supera el 100% (propostes 

d'adscripcions provisionals, comissions de serveis, resolució de convocatòries de lliure 

designació, nomenaments de personal funcionari interí i per millora d'ocupació, peticions de 

reclassificació i creació de llocs de treball). Les propostes d'altes, baixes i incidència de nòmines 

aconsegueixen un percentatge del 149,78% sobre l'inicialment previst. 

 

Així mateix, s'han fomentat les mesures incorporades en el Decret 42/2019, de 22 de 

març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de 

l'Administració de la Generalitat, que faciliten la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

del personal al servei de la Conselleria i la corresponsabilitat entre dones i homes. En el marc 

d'excepcionalitat desencadenada per l'evolució del coronavirus, i conformement amb les 

mesures adoptades per les autoritats sanitàries, es van adoptar mesures de caràcter 

extraordinari no sols per a la protecció de la salut del personal empleat públic, sinó també del 

seu dret a la conciliació familiar, i especialment per al personal que tinguera al seu càrrec a 

menors d'edat o majors que requerien especial dedicació o atenció continuada i es van veure 

afectats pel tancament de centres educatius, o per a persones  majors. 

 

 



 

 

Objectiu 2.2 Gestionar, racionalitzar i modernitzar els procediments administratius per a 

aconseguir el nivell d'eficiència més alt en la gestió. 

 

L'execució d'aquest objectiu més que duplica el resultat previst. Això és a causa del 

comportament de diversos dels seus indicadors, però en particular del 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 amb una execució entorn del 600% compensen 

àmpliament la baixa execució de dos d'aquests: l'indicador número quatre (remissions a través 

del Registre Departamental) amb un 62,5%, i l'indicador 8 (Nombre d'accessos a notificacions 

acollides en la Carpeta Ciutadana de la Generalitat Valenciana) amb un 67,14%. 

 

Dins de l'activitat desenvolupada, cal assenyalar que s'han realitzat múltiples 

actuacions relacionades amb la implementació del procediment electrònic, reunions amb la 

Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, sessions formatives en 

noves aplicacions corporatives i increment d'actuacions relacionades amb la PAI. 

 

 

Objectiu 2.3 Millorar els procediments interns de tramitació i gestió, i fomentar l'augment 

continu de la qualitat dels serveis i la transparència en la gestió. 

 

Les sol·licituds d'accés a la informació pública dirigida a diversos òrgans directius de la 

Conselleria s'han reduït respecte a les estimacions. Cal esmentar la participació de la unitat de 

transparència en el seguiment del Pla Biennal de Transparència i en la gestió dels expedients 

de sol·licitud d'informació pública de manera electrònica, GVAGIP, iniciativa de la Direcció 

General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, per a complir les obligacions 

establides tant en la normativa en matèria de transparència, com la relativa a l'administració 

electrònica i el procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

La suspensió de terminis, establida pel decret de declaració de l'estat d'alarma, no ha 

suposat la suspensió del dret d'accés a la informació pública, ja que la unitat de transparència 

ha continuat tramitant i resolent sol·licituds d'accés a la informació. Això sense perjudici del 

fet que s'ha continuat complint les obligacions de publicitat activa, que s'han reforçat durant 

la pandèmia. 

 

Cal destacar l'elaboració i aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per al període 

2020-2022, que compta amb el corresponent informe d'impacte de gènere, emés amb 

l'assessorament de la unitat d'igualtat de la Conselleria. 

 

La reducció del nombre de contractes adjudicats per procediment obert i obert 

simplificat s'ha produït per l'impacte que ha tingut la crisi de la COVID-19 en l'actuació de les 

unitats proponents, que han vist obstaculitzada la seua planificació en matèria de contractació. 

No obstant això, s'ha continuat amb la tramitació dels contractes essencials, la licitació dels 

quals no podia ajornar-se. 



 

 

 

 

Objectiu 3.2 Racionalitzar i gestionar amb eficiència les despeses públiques segons criteris de 

tipus mediambientals, socials i, en particular, d'igualtat de gènere. 

 

En l'objectiu 3.2, l'execució del qual se situa per davall del que es preveu, 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 ressaltar que durant l'any 2020 s'han prosseguit les actuacions dirigides a la 

recuperació d'actius de la Generalitat, en conseqüència, s'han adscrit a la Conselleria els locals 

situats en l'avinguda d’Ausiàs Marc per a destinar-lo a les finalitats de la Direcció General de 

Cooperació Internacional al Desenvolupament. 

 

 

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 dels  objectius 5.1 

“Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la Conselleria” i el 5.2 

“Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació”, ja que la seua activitat s'ha mantingut 

estable. 

 

Quant a l'objectiu 5.3 “Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no 

sexista i inclusiu en els textos administratius”, registra una baixa execució (30%), a pesar que, 

sota la supervisió i assessorament de la Unitat d'Igualtat, s'ha dut a terme un esforç important 

per a impulsar la utilització d'un llenguatge no sexista i inclusiu en la totalitat dels textos 

administratius de la Conselleria. S'han supervisat els textos normatius que se li han remés i 

s'han fet les indicacions pertinents als diferents centres gestors perquè en prengueu 

coneixement i posada en pràctica en els documents i informes que elaboren. Pel que  la 

desviació que es pot observar entre els valors obtinguts i els previstos, obeeix a una estimació 

inadequada, la qual cosa  es tindrà en compte per a la previsió i estimació dels següents 

exercicis. 

 

  



 

 

 

Programa 111.80 “Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern” 

 

Execució: 80,06% 

 

PROGRAMA 11180.- RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT 

DE L'AUTOGOVERN 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar i orientar les iniciatives legislatives del desenvolupament 
estatutari. 

30,00% 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar les relacions institucionals amb la resta de les 
Administracions Públiques relacionades amb cada iniciativa de 
desenvolupament estatutari. 

109,17% 

OBJECTIU 1.3 
Impulsar i orientar les iniciatives de desenvolupament estatutari 
d'índole no legislativa. 

75,00% 

OBJECTIU 1.4 

Avaluació de 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. 

50,00% 

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. 

75,00% 

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. 

235,00% 

OBJECTIU 3.2 
Diagnosticar el coneixement i la pràctica de la cultura de la 
Responsabilitat Social per les organitzacions i la ciutadania. 

0,00% 

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% 

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 el seu coneixement entre la ciutadania. 

191,67% 

OBJECTIU 4.3 
Dinamitzar l'aplicació de la Responsabilitat Social en les 
administracions i sector públic valencià. 

50,00% 

OBJECTIU 4.4 Aplicació de TIC's per a la difusió de la responsabilitat social 100,00% 

OBJECTIU 4.5 
Impulsar i orientar iniciatives normatives en matèria de 
responsabilitat social 

85,00% 

 

Com a tret  comú al conjunt del programa pressupostari 111.80, es considera  

necessari realitzar dues puntualitzacions. D'una banda, ha de tindre's en compte que el 

compliment d'alguns objectius es va veure notablement afectat, i fins i tot impossibilitat, 

durant 2020 per la situació derivada de la pandèmia per COVID-19. Així va ocórrer, en 

particular, en aquelles iniciatives que requerien, en tot o en part, la col·laboració amb diverses 

entitats o la realització d'actuacions amb assistència de públic. Al mateix temps, cal prendre 

en consideració que el compliment d'altres objectius no depén, directament i exclusivament, 

de la Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, 



 

 

sinó d'altres òrgans i fins i tot d'altres administracions públiques amb les quals, si escau, aquest 

Centre Gestor pot col·laborar (és el cas, per exemple, de les reunions de la Comissió Mixta de 

Transferències).  

 

En relació amb el compliment dels objectius del programa durant l'exercici 2020, es 

distingeix dos tipus d'accions realitzades en compliment dels objectius proposats, les 

corresponents a la responsabilitat social i les dedicades al foment de l'autogovern. 

 

ACCIONS DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

 

Les accions realitzades amb l'objectiu de promoure la cultura i el foment de la inclusió 

de polítiques de responsabilitat social entre les organitzacions, la ciutadania, així com entre 

les administracions públiques i sector públic, són les següents: 

 

a)  Impuls dels diferents 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'ha completat el desenvolupament reglamentari previst en l'article 

28.4 de la Llei, amb l'aprovació i publicació del Decret 30/2020, de 28 de febrer, del Consell, 

de regulació del Consell Valencià de Responsabilitat Social (DOGV núm. 8763, de 16/03/2020). 

 

A més, i en desenvolupament de l'article 13.4 de la mencionada Llei, en data 25 de 

maig de 2020 s'ha iniciat de manera conjunta per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i 

la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, el procediment 

per a l'elaboració del projecte de Decret del Consell pel qual es regula la inclusió de clàusules 

de responsabilitat social en la contractació pública i en les convocatòries d'ajudes i subvencions. 

 

Així mateix, s'han fet els treballs previs per a impulsar el desenvolupament 

reglamentari del títol III de la Llei, destinat a regular el procediment de qualificació i inscripció 

d'entitats valencianes socialment responsables. 

 

b)  Impuls al desenvolupament de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment 

Responsables, després de l'aprovació del Decret 203/2019, de 4 d'octubre, del Consell, de 

creació de la dita xarxa (DOGV número 8659 de 18/10/2019; c.e. número 8754, de 

04/03/2020). Aquesta Xarxa es configura com a eina per a promoure la responsabilitat social 

en la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de facilitar el diàleg i el treball dels principals actors 

i grups d'interés d'un espai territorial determinat. 

 

c)  Elaboració, tramitació, signatura i execució del Conveni de col·laboració entre 

la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, i la Universitat 

d'Alacant, per al manteniment de la Càtedra de Responsabilitat Social durant l'exercici 2020, 

per quantia de 35.000,00 €, signat el 22 de maig de 2020. 



 

 

 

En execució del conveni s'ha dut a terme diferents activitats en tres eixos: investigació, 

formació i difusió i divulgació. 

 

d)  Elaboració, tramitació i resolució d'una convocatòria de concessió de 

subvencions en concurrència competitiva, per a la realització d'actuacions relacionades amb la 

formació i divulgació en matèria de responsabilitat social, destinades a associacions i 

organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana. 

 

Així mateix, s'han resolt expedients de subvenció en matèria de responsabilitat social, 

en el marc d'una convocatòria en concurrència competitiva compartida amb el Servei de 

Promoció de l'Autogovern i Dret Civil Valencià, destinada a les universitats de la Comunitat 

Valenciana, per a actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia 

de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la responsabilitat social. 

 

e)  Constitució del Consell Valencià de Responsabilitat Social, després de 

l'aprovació del Decret 30/2020, de 28 de febrer, del Consell, de regulació del citat Consell. 

 

Aquest Consell es configura com un òrgan de referència per a la promoció i 

l'assessorament en la programació de les polítiques de la Generalitat en matèria de 

responsabilitat social, així com un òrgan d'informació i consulta en el moment de constituir-se 

en observatori de la responsabilitat social. 

 

Entre altres actuacions, se sotmeten a la consideració i informe del mencionat Consell 

les normes de la Generalitat Valenciana en matèria de responsabilitat social, el qual l'any  2020 

ha celebrat dues sessions: la sessió constitutiva i una sessió ordinària. 

 

f)  Jornada “La Llei 18/2018, de 13 de juliol, de Foment de la Responsabilitat 

Social: balanç dos anys després”, en col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat Social 

(Universitat d'Alacant), en la qual experts en la matèria han realitzat un balanç de l'aplicació 

de la Llei en els seus dos primers anys de vigència. 

 

Jornada d'anàlisi “Com conformar un territori socialment responsable. Reptes i 

oportunitats”, en col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat Social (Universitat d'Alacant), 

en la qual experts en la matèria han debatut sobre les experiències, reptes i oportunitats de 

conformar territoris socialment responsables en la Comunitat Valenciana. 

 

ACCIONS DE FOMENT DE L'AUTOGOVERN I DRET FORAL CIVIL VALENCIÀ 

 

En llaures 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 2020 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 la Vega de València, per a coadjuvar al seu 

manteniment, funcionament, divulgació i promoció. 

 

- La Universitat de València (Estudi General), per a contribuir al funcionament 

de la Càtedra de Dret Foral Valencià i Desenvolupament Estatutari. 

 

- La Real 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 i 

de Béns Mobles en la Comunitat Valenciana i el Consell Valencià de Col·legis 

d'Advocats, per a 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: 

 

- La destinada a les Mancomunitats de Municipis i als Ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana per a la realització d'actuacions relacionades amb el 

desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia  i la recuperació i 

divulgació del Dret Foral Civil Valencià. 

-  

- La destinada a les universitats de la Comunitat Valenciana per a la realització 

d'actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia 

de la Comunitat Valenciana i la promoció de l'autogovern, així com amb la 

responsabilitat social (compartida amb el Servei de Responsabilitat Social). 

 

c)  Elaboració del número 65 de la Revista Valenciana d'Estudis  Autonòmics, 

dedicat monogràficament a “Autogovern i diàleg social: les relacions laborals i el mercat de 

treball en la Comunitat Valenciana”. Durant 2020 es va determinar el seu contingut, es va 

recaptar tots els articles i es va iniciar el procés de maquetació, però les circumstàncies 

concurrents derivades de la pandèmia per COVID-19 van dificultar notablement el procés 

d'edició, de manera que el número no va poder publicar-se abans de concloure l'any, però es 



 

 

continua treballant per a poder disposar d'aquest, presentar-lo i difondre’l en els primers 

mesos de 2021. 

 

La difusió del número anual de la Revista, juntament amb les activitats puntuals 

realitzades pels Ajuntaments, les Mancomunitats i les Universitats sol·licitants d'ajudes de 

foment de l'autogovern en el marc de les convocatòries abans ressenyades, així com els 

convenis de col·laboració als quals també s'ha al·ludit, constitueixen actuacions que 

contribueixen al compliment dels objectius de difusió de l'Estatut d'Autonomia, recuperació i 

divulgació del Dret Foral Civil Valencià i foment de l'autogovern que té aquest centre directiu. 

 

d)  Específicament relacionada amb la recuperació, la promoció i la divulgació del 

Dret Foral Civil Valencià, durant 2020, es va col·laborar amb l’Associació de Juristes Valencians 

per a aconseguir l'aprovació, per les Corts Generals, de la Proposició de reforma de la 

Disposició Addicional Segona de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret 

Civil Valencià. La iniciativa, després de ser aprovada pel Ple de les Corts el 5 de febrer de 2020, 

va ser admesa a tràmit per la Mesa del Congrés dels Diputats en la seua reunió de 25 de febrer 

de 2020 i, des de llavors, roman en tràmit. 

 

Amb caràcter recent, en la seua sessió de 19 de febrer de 2021, el Consell ha adoptat 

una Declaració Institucional en la qual s'insta el Govern i als Grups Parlamentaris del Congrés 

perquè sol·liciten la declaració d'urgència del procediment de tramitació de la Proposició de 

reforma constitucional referida. 

 

e)  Directament vinculada amb el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de 

la Comunitat Valenciana va estar, d'altra banda, la reactivació del Projecte de Llei, de la 

Generalitat, de la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana. La iniciativa, que pretén 

dotar a la institució d'un marc jurídic molt més exhaustiu i plenament renovat respecte a la 

vigent Llei de 1988, va ser al principi aprovada pel Consell al juliol de 2018. No obstant això, 

la tramitació parlamentària es va interrompre al febrer de 2019 a conseqüència de la dissolució 

de les Corts per la convocatòria anticipada de les Eleccions Autonòmiques que es van celebrar 

a l'abril d'aqueix any. Per això, presa la decisió de reactivar la iniciativa, al juliol de 2020 el 

Consell va tornar a aprovar el mateix Projecte de Llei i, en el moment d'emetre aquest informe, 

continua produint-se la nova tramitació parlamentària en Les Corts.  

 

 

  



 

 

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

 

 

Programa 112.80 “Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon 

Govern” 

 

Execució: 90,23% ; 

 

PROGRAMA 11280.- CONSELL DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS 

A la INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN  
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Dur a terme les actuacions establides en la Llei 2/2015, de 2 
d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de 

la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir el seu 
compliment. 

124,41% 

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. 

100,00% 

OBJECTIU 3.1 
Sensibilitzar, assessorar i formar per a facilitar el compliment de 
la normativa en matèria de transparència als subjectes obligats i 
a la ciutadania en general. 

74,60% 

OBJECTIU 4.1 
Garantir el principi de transparència i de lliure accés a la informació 
pública reduint  possibles desigualtats de gènere. 

11,90% 

 

L'avaluació dels objectius d'aquest  programa a 31 de desembre de 2020, mostra que 

la meitat d'aquests han aconseguit els resultats previstos, i en els quals  l'execució s'ha quedat 

per davall del 100% es deu a causes externes que no depenen de l'activitat de Consell. 

 

Aqueixos resultats deriven d'una execució desigual dels indicadors amb què es 

mesuren, entre els quals només sis mostren una execució inferior a la prevista, com es veurà 

a continuació. 

 

 

Objectiu 1.1 Dur a terme les actuacions establides en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 

Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat 

de garantir el seu compliment. 

 

Indicador 1. Instar la incoació d'expedients disciplinaris o sancionadors d'acord amb les normes 

del títol III de la Llei 2/2015, de 2 d'abril,  

 

Aquest indicador registra una escassa execució (20%), ja que s'ha dictat un acord 

enfront dels 5 previstos inicialment, si bé cal tindre en compte que la seua execució depén de, 

de manera que quants menys acords es dicten instant la incoació d'expedients disciplinaris o 

sancionadors, més positiu és l valoració de la dada, ja que indicaria que s'estan complint les 

obligacions establides en la Llei. 

 



 

 

Indicador 2. Adoptar criteris d'interpretació uniforme de les obligacions contingudes en la Llei 

2/2015, de 2 d'abril,  

 

S'ha emés 9 enfront dels 2 informes previstos a consultes en els quals el Consell de 

Transparència adopta criteris interpretatius, a més de que també ho fa en moltes de les 

resolucions que dicta, per la qual cosa cal indicar que és un indicador que es compleix 

permanentment en el desenvolupament de la seua activitat. 

 

Indicador 3. Avaluar el grau d'aplicació i compliment de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, e  

Indicador 4. Aprovar i remetre, en el primer trimestre de cada any, a les Corts i al Consell, 

una memòria específica sobre la seua activitat durant l'any anterior relativa a garantir els drets 

en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

Tots dos registren un grau d'execució del 100%, ja que s'ha dut a terme una avaluació 

del grau d'aplicació i compliment de la Llei, i s'ha elaborat, aprovat i remés a les Corts i al 

Consell la Memòria d'Activitats 2019 dins del primer trimestre del 2020. 

 

Indicador 5. Informar preceptivament els projectes normatius de la Generalitat en matèria de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

Aquest indicador mostra un grau d'execució del 25%, pel fet que la seua execució està 

condicionada a les sol·licituds d'informes que es facen a projectes normatius, però realment 

s'ha informat el 100% dels sol·licitats. 

 

Indicador 6. Resoldre les consultes que en matèria de transparència o accés a la informació 

pública plantegen les administracions públiques i altres entitats subjectes a la Llei 2/2015, de 

2 d'abril. 

  

Aquest indicador mostra un grau d'execució del 90%. La previsió inicial era de 10 

informes, i finalment les consultes plantejades han sigut 9. Igual que amb l'indicador 5, la seua 

execució està condicionada a sol·licituds alienes, però s'ha informat totes les sol·licituds 

rebudes. 

 

Indicador 7. Resoldre les reclamacions contra les resolucions administratives en matèria 

d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

S'ha superat la previsió inicial de 165 resolucions i finalment s'han dictat 182 

resolucions a reclamacions presentades davant el Consell de Transparència, la qual cosa 

suposa un grau d'execució del 110,30%, a més que s'ha anat reduint progressivament el temps 

a resoldre. 

 



 

 

Indicador 8. Establir directrius per a l'organització i el funcionament de l'Oficina de Suport al 

Consell de Transparència, que inclourà personal especialitzat en assessorament jurídic.  

 

Aquest indicador té una execució del 100%. S'ha dut a terme una instrucció en la qual 

queden establides les directrius a través de les quals s'organitza l'Oficina. 

 

 

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,  

 

Tots els indicadors associats a aquest objectiu tenen un grau d'execució del 100%, 

destacant en aquest apartat el Conveni signat amb la Fundació de Govern Local al juny de 

2020, pel qual el Consell s'adhereix al Protocol general d'actuació entre òrgans de garantia de 

transparència i accés a la informació, i amb la Fundació de Democràcia i Govern Local el 9 

d'abril de 2018, amb l'objectiu de promoure i impulsar, especialment entre els destinataris de 

les seues activitats, el coneixement i la interpretació de les obligacions que els incumbeixen 

arran de la legislació de transparència. 

 

 

Objectiu 3.1 Sensibilitzar, assessorar i formar per a facilitar el compliment de la normativa en 

matèria de transparència als subjectes obligats i a la ciutadania en general,  

 

Indicador 1. Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

Indicador 3. Impulsar instruments de formació i sensibilització per a facilitar el compliment de 

la normativa en matèria de transparència. 

 

L'objectiu es mesura a través de tres indicadors, dos dels quals l'1 i el 3 tenen un grau 

d'execució del 100%, ja que s’han complit les previsions inicials quant a l'assessorament en 

matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern per part del Consell, així 

com l'impuls d'instruments de formació i sensibilització per a facilitar el compliment de la 

normativa en matèria de transparència.  

 

Indicador 2. Realitzar jornades, conferències i congressos en els quals s'analitze els temes 

relatius a la transparència, el dret d'accés, publicitat activa i bon govern. 

 

Registra una baixa execució en relació amb el que es preveu (23,81%), a causa de la 

situació de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19 que ha impedit que pogueren dur-se a 

terme totes aquelles jornades, conferències i/o congressos que haguera sigut desitjable. 

  

 

Objectiu 4.1 Garantir el principi de transparència i de lliure accés a la informació pública 

reduint  possibles desigualtats de gènere. 



 

 

 

Indicador 1. Jornades, conferències, congressos en els quals es compliran els criteris de paritat 

 

Registra un grau d'execució molt inferior al previst inicialment (23,81%), que es deu 

al ja assenyalat en l'indicador 2 de l'objectiu 3.1. 

 

 

Indicador 2.  Casos en els quals s'observe un incompliment de les polítiques d'igualtat 

 

No es pot realitzar un mesurament, ja que es tracta d'un indicador en el qual si el 

resultat és inferior al previst inicialment seria positiu, no obstant això, el percentatge 

d'execució no reflexa aqueixa positivitat, més aviat al contrari, reflecteix un percentatge 

negatiu per al resultat final d'execució. En una pròxima programació tenim previst millorar els 

indicadors en els quals es produeix aquesta contrarietat. 

 

 
 

Programa 121.10 “Transparència i Atenció a la Ciutadania” 

 

Execució: 76,35% 

 

PROGRAMA 12110.- TRANSPARÈNCIA I ATENCIÓ A LA 

CIUTADANIA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar mesures per a millorar la qualitat democràtica de les 
institucions de la Generalitat. 

105,71% 

OBJECTIU 1.2 
Fomentar la confiança de la ciutadania en els/les integrants del 
Consell i en els seus alts càrrecs. 

100,00% 

OBJECTIU 1.3 
Impulsar l'aplicació de la Llei 2/2015 i de la seua normativa de 
desenvolupament a les entitats locals i altres subjectes compresos 
en el seu àmbit. 

100,00% 

OBJECTIU 1.4 
Establir mesures per a la correcta execució de la normativa de 
transparència en l'administració de la Generalitat i en el seu sector 
públic instrumental. 

125,00% 

OBJECTIU 1.5 
Divulgar la normativa en matèria de transparència entre el personal 
de l'administració de la Generalitat i del sector públic instrumental. 

136,36% 

OBJECTIU 1.6 

Impulsar juntament amb l'oficina de suport al Consell de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern accions 
formatives dirigides al personal de les unitats de transparència i 
sector públic instrumental. 

70,00% 

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. 

100,00% 

OBJECTIU 2.2 
Coordinar als diferents departaments de la Generalitat i el seu 
sector públic instrumental perquè executen la llei i el reglament. 

84,58% 

OBJECTIU 3.1 
Convertir a 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. 

50,00% 

OBJECTIU 3.2 
Establir xarxes de col·laboració per a impulsar iniciatives i 
accions de govern obert en la societat valenciana. 50,00% 



 

 

PROGRAMA 12110.- TRANSPARÈNCIA I ATENCIÓ A LA 

CIUTADANIA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.3 
Facilitar l'accés de la ciutadania a una informació pública veraç i de 
qualitat. 132,83% 

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. 

100,00% 

OBJECTIU 4.2 
Implementació de les normes que es puguen aprovar en matèria de 
transparència i bon govern. 

0,00% 

OBJECTIU 5.1 
Seguiment i avaluació de les actuacions realitzades durant el primer 
any del Pla biennal de Transparència. 

66,67% 

OBJECTIU 5.2 
Promocionar iniciatives per a la rendició de comptes en l'àmbit de 
la Generalitat. 

0,00% 

OBJECTIU 5.3 
Planificar la progressiva aplicació de mecanismes de rendició de 
comptes. 

0,00% 

OBJECTIU 6.1 
Promoure actuacions de formació, difusió i desenvolupament de la 
cultura ètica i política d'integritat en l'Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic instrumental. 

100,00% 

OBJECTIU 7.1 
Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 
subvencions, que contemplen mecanismes per a corregir 
desigualtats de gènere. 

105,71% 

OBJECTIU 7.2 
Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 
subvencions, que contemplen mesures de discriminació positiva a 
favor de les dones. 

105,71% 

OBJECTIU 7.3 
Reforçar la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans 
col·legiats del programa pressupostari i en els actes i jornades que 
se celebren. 

90,00% 

OBJECTIU 8.1 

Supervisar i coordinar el catàleg únic de continguts (GUC) per a 
garantir l'actualització pel que fa a la informació que interessa a la 
ciutadania, com són els tràmits, l'ocupació pública etc., així com 
definir les necessitats d'informació de persones i departaments, 
amb vista a l'explotació de tota aqueixa informació per part dels 
diferents canals d'atenció a la ciutadania. 

100,00% 

OBJECTIU 8.2 
Supervisar la implantació del nou sistema d'informació a la 

ciutadania 0,00% 

OBJECTIU 8.3 

Evolució i millora contínua de la Guia PROP electrònica per 
al desenvolupament d'un nou portal d'atenció a la 
Ciutadania. Anàlisi de necessitats per a la millora de la 
difusió de novetats en matèria de tràmits i ocupació pública. 

100,00% 

OBJECTIU 9.1 
Elaborar un nou pla d'atenció a la ciutadania 

100,00% 

OBJECTIU 9.3 Millorar el nou sistema d'atenció a la ciutadania, atés el nou 
marc establit per les Lleis 39/2015 i 40/2015 

0,00% 

OBJECTIU 10.1 

Implantar un model d'excel·lència en l'atenció a la 

ciutadania tant en les oficines PROP com en els canals no 
presencials. 

88,85% 

OBJECTIU 10.2 

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. 

50,00% 

 

En relació amb l'execució de les actuacions més rellevants contemplades en el 

pressupost de 2020, corresponents al programa 121.10, cal fer les següents consideracions: 

 

TRANSPARÈNCIA 

 



 

 

 

Objectiu 1.1. Impulsar mesures per a millorar la qualitat democràtica de les institucions de la 

Generalitat.  

 

Indicador 1. Ajudes destinades a les entitats locals per al foment de la transparència i l'accés 

a la informació pública. 

 

S'ha subvencionat a un nombre major d'entitats locals que en exercicis anteriors. 

L'objectiu s'ha aconseguit. 

 

 

Objectiu 1.2 Fomentar la confiança de la ciutadania en els/les integrants del Consell i en els 

seus alts càrrecs.  

 

Indicador 1. Coordinar la publicació de les dades previstes en la Llei 2/2015 i en la Llei 

d'incompatibilitats relatius als alts càrrecs o assimilats, així com les obligacions derivades de 

la seua adhesió al Codi de Bon Govern, i Indicador 2. Facilitar el coneixement i el compliment 

de les obligacions dels alts càrrecs de la Generalitat Valenciana en matèria de transparència i 

bon govern mitjançant l'elaboració de materials didàctics i la seua difusió. 

 

Es publica el 100% de la informació prevista legalment per als alts càrrecs del Consell 

i els seus organismes públics. A més, s'ha remés la carpeta de l'alt càrrec a tots els nous alts 

càrrecs de la Generalitat en el moment de la seua presa de possessió. L'objectiu s'ha 

aconseguit. 

 

 

Objectiu 1.3 Impulsar l'aplicació de la Llei a les entitats locals i altres subjectes compresos en 

el seu àmbit d'aplicació.  

 

Indicador 1. Assessorament, elaboració de materials i suport a les entitats locals per a 

l'aplicació de la Llei 2/2015, així com el seguiment de la seua adhesió voluntària al Codi de 

Bon Govern. 

 

A través d'un conveni de col·laboració amb la Diputació de Castelló, s'ha realitzat 

diferents webinars en matèria de transparència dirigit especialment a tècnics de l'administració 

local. D'altra banda, en GVAOberta es realitza el seguiment de les adhesions voluntàries al 

Codi de Bon Govern que realitzen alts càrrecs de les entitats locals. Així doncs, l'objectiu s'ha 

aconseguit. 

 

 

Objectiu 1.4 Establir mesures per a la correcta execució de la normativa de transparència en 

l'administració de la Generalitat i en el seu Sector Públic Instrumental. 

  



 

 

Indicador 1. Difondre la llei i el reglament de transparència entre els subjectes obligats. 

 

S'ha creat en GVAOberta una nova subsecció que agrupa tota la normativa vigent en 

matèria de transparència i ajuda a la seua aplicació, la qual cosa suposa haver aconseguit 

l'objectiu en aquesta matèria.  

 

Indicador 2. En coordinació amb la DGTIC, desenvolupar els sistemes d'informació necessaris 

per a millorar el compliment de les obligacions establides en la llei de transparència i en el seu 

reglament de desenvolupament. 

 

Respecte a la necessitat de desenvolupar els sistemes d'informació necessaris per al 

compliment de les obligacions establides en el reglament, en coordinació amb la DGTIC s'ha 

executat un percentatge del 50%, ja que únicament s'ha desenvolupat una de les dues 

aplicacions previstes. 

 

 

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.  

 

Indicador 1. Realització de cursos i tallers pràctics de GVA Oberta al personal empleat públic 

a través de l'IVAP, mantenint una línia estratègica en matèria de transparència i bon govern. 

 

S'ha superat la previsió en haver-se impartit un nombre de cursos superior al previst.  

 

 

Objectiu 1.6 Impulsar, juntament amb l'oficina de suport al Consell de Transparència, Accés a 

la Informació Pública i Bon Govern, accions formatives dirigides al personal de les unitats de 

transparència i sector públic instrumental. 

 

Indicador 1 Impulsar instruments de formació i sensibilització per a facilitar el compliment de 

la normativa en matèria de transparència i Indicador 2 Assessorar en matèria de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

 

S'ha realitzat un assessorament personalitzat en matèria de transparència per part del 

Servei de Transparència, però a causa de canvis organitzatius i a la pandèmia no s'ha pogut 

realitzar formació específica per a aquest col·lectiu. 

 

 

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.  

 

Indicador 1 Gestió, actualització i avaluació del Portal de Transparència de la Generalitat, GVA 

Oberta, quant a publicitat activa; Indicador 2 Posada en marxa de mecanismes d'interacció 



 

 

entre la ciutadania i el Portal de Transparència, GVA Oberta; Indicador 3 Difusió del contingut 

del portal de transparència i del portal de dades obertes i millora de la seua accessibilitat i 

Indicador 4 Estudi i/o detecció dels conjunts d'informació més demandada per la ciutadania 

en dades obertes. 

 

Tots els indicadors han registrat el 100% d'execució, per la qual cosa es considera que 

l'Objectiu  està plenament aconseguit. A través d'un formulari web, la ciutadania sol·licita la 

publicació de dades en el portal de Dades Obertes de la Generalitat, diàriament s'atén i s'inicia 

el procediment necessari per a la publicitat d'aquesta informació. 

 

 

Objectiu 2.2. Coordinar a les diferents conselleries i al Sector Públic Instrumental de la 

Generalitat perquè executen la Llei i el Reglament.  

 

Indicador 1. Reunions de la Comissió Tècnica prevista en el Reglament; Indicador 2. Seguiment 

del compliment de la legislació vigent en matèria de transparència; Indicador 3. Execució i 

seguiment del Pla Biennal de Transparència, i Indicador 4. Establiment de mecanismes de 

col·laboració amb el Sector Públic Instrumental. 

 

A causa de la pandèmia no s'han pogut realitzar totes les reunions de la Comissió 

Tècnica de Transparència previstes. No obstant això, s'ha realitzat l'avaluació intermèdia del 

Pla Biennal de Transparència per part de la Direcció General competent en matèria de 

transparència com a òrgan encarregat del seguiment d'aquest, el qual es troba en un 53% 

d'avanç en la seua execució. 

 

 

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. 

 

Indicador 1. Organitzar seminaris, taules redones i trobades interadministratives amb diverses 

organitzacions per a promoure administracions transparents, íntegres, participatives i eficaces, 

 

Es manté la col·laboració amb la Diputació de Castelló, a través de la qual, es realitzen 

activitats formatives en matèria de transparència.  

 

 

Indicador 2. Planificació de projectes d'auditoria ciutadana per a la transparència en la 

contractació pública 

 

Una de les actuacions previstes, concretament l'auditoria ciutadana en el sector públic 

instrumental, no s'ha realitzat.  

 

 



 

 

Objectiu 3.2. Establir xarxes de col·laboració per a impulsar iniciatives i accions de Govern 

Obert en la societat valenciana.  

 

Indicador 1. Ajudes destinades a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a 

la realització d'activitats de formació, difusió, conscienciació i investigació en matèria de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

S'han tramitat i signat els 5 convenis amb les universitats públiques valencianes, a 

través dels quals s'han realitzat 53 activitats en el marc d'aquests.  

 

Indicador 2. Participar i col·laborar en activitats de foment dels drets digitals i la cultura de la 

transparència. 

 

A causa de la pandèmia no es va participar en esdeveniments sobre drets digitals i 

cultura de la transparència.  

 

 

Objectiu 3.3. Facilitar l'accés dels ciutadans a una informació pública veraç i de qualitat.  

 

Els resultats previstos per a aquest objectiu s'han aconseguit plenament, a través de 

cadascun dels seus tres indicadors, constatant-se un nombre superior de sol·licituds rebudes i 

d'expedients tramitats als previstos inicialment, a més s'ha realitzat diferents actuacions de 

coordinació en matèria d'accés a la informació pública: formació personalitzada per 

departament del Consell, elaboració de materials formatius, un repositori d'informació per a 

les unitats de transparència i la presentació i coordinació de tot això a través de la Comissió 

Tècnica de Transparència.. 

 

 

Objectiu 4.1. Promoure el coneixement de la Llei de Transparència i les normes reglamentàries 

que la desenvolupen, així com del portal “GVA Oberta” i “Dades Obertes”.  

 

Indicador 1. Realització de tallers, elaboració de materials i guies pràctiques per a la difusió i 

coneixement de la Llei 2/2015 i les seues normes de desenvolupament. 

 

S'ha realitzat 5 activitats formatives i de difusió de la normativa en matèria de 

transparència en el marc del conveni de col·laboració amb la Diputació de Castelló i el nostre 

propi. Objectiu aconseguit. 

 

 

Objectiu 4.2 Implementació de les normes que es puguen aprovar en matèria de transparència 

i bon govern.  

 

Durant el 2020 no s'ha publicat cap norma en la matèria. 



 

 

 

 

Objectiu 5.1 Seguiment i avaluació de les actuacions realitzades durant el primer any del Pla 

Biennal de Transparència.  

 

S'ha realitzat l'avaluació intermèdia del Pla amb un avanç d'execució del 53% 

mitjançant una eina d'avaluació denominada Midenet, no obstant això, l'informe d'avaluació 

no està acabat.  

 

 

Objectiu 5.2 Promocionar iniciatives per a la rendició de comptes en l'àmbit de la Generalitat. 

 

No s'han realitzat activitats de difusió sobre la necessitat d'incorporar eines per a la 

rendició de comptes. 

 

 

Objectiu 5.3 Planificar la progressiva aplicació de mecanismes de rendició de comptes. 

 

No s'ha posat en marxa encara una aplicació de rendició de comptes per a avaluar 

polítiques públiques, ja que actualment s'acaba de fer l'avaluació intermèdia del Pla Biennal, 

com a projecte pilot d'avaluació de polítiques públiques.  

 

 

Objectiu 6.1 Promoure actuacions de formació, difusió i desenvolupament de la cultura ètica i 

política d'integritat en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.  

 

Indicador 1. Impulsar mecanismes de formació i difusió de l'ètica pública, entre el personal 

funcionari i els alts càrrecs, Indicador 2. Impulsar i col·laborar en l'elaboració de codis de 

conducta i de bones pràctiques. 

 

S'ha realitzat cursos formatius en la matèria, no obstant això, no s'ha col·laborat en la 

realització de codis de conducta i bones pràctiques. 

 

 

Objectiu 7.1. Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en subvencions, que 

contemplen mecanismes per a corregir desigualtats de gènere,  

 

Indicador 1. Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la correcció de desigualtats de 

gènere en subvencions a entitats locals. 

 

El nombre d'expedients que els incorporen supera lleugerament el valor previst. 

 

 



 

 

Objectiu 7.2. Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en subvencions, que 

contemplen mesures de discriminació positiva cap a la dona.  

 

Indicador 1. Incorporació de mèrits puntuables relacionats amb la discriminació positiva en 

subvencions a entitats locals. 

 

El nombre d'expedients que els incorporen supera lleugerament el valor previst. 

 

 

Objectiu 7.3 Reforçar la presència equilibrada de dones i home en òrgans col·legiats del 

programa pressupostari i en els actes i jornades que se celebren.  

 

La presència de dones en la Comissió de Transparència és d'un 55%. Es troba dins del 

percentatge previst, no obstant això, la presència de dones entre els/les ponents i 

moderadors/es de les jornades organitzades per la direcció general és del 44%, percentatge 

inferior al que s’havia estimat. 

 

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 

Objectiu 8.1. Supervisar i coordinar el catàleg únic de continguts (GUC) per a garantir 

l'actualització pel que fa a la informació que la ciutadania, com són els tràmits, l'ocupació 

pública, etc., així com definir les necessitats d'informació de persones i departaments, amb 

vista a l'explotació de tota aqueixa informació per part dels diferents canals d'atenció a la 

ciutadania. 

 

S'ha complit al 100% l'objectiu. La informació s'ha actualitzat tots els dies de l'any. 

 

 

Objectiu 8.2. Supervisar la implantació del nou sistema d'informació a la ciutadania. 

 

Aquest objectiu no s'ha pogut cobrir perquè el lliurament programat del nou sistema 

SIAC no s'ha produït per part de la DGTIC, la qual cosa ha impedit validar el sistema i formar 

als seus usuaris. 

 

 

Objectiu 8.3. Evolució i millora contínua de la Guia PROP electrònica per al desenvolupament 

d'un nou portal d'atenció a la Ciutadania. Anàlisi de necessitats per a la millora de la difusió 

de novetats en matèria de tràmits i ocupació pública. 

  

Indicador 1. Anàlisi preliminar de necessitats per a definir el nou portal d'atenció a la 

Ciutadania. Indicador 2. Anàlisi preliminar de les necessitats per a la difusió de novetats en 

matèria de tràmits i ocupació pública. 

 



 

 

S'han complit al 100% els dos indicadors per a aquest objectiu. 

 

 

Objectiu 9.1. Elaborar un nou pla d'atenció a la ciutadania 

 

S'ha complit al 100% l'indicador per a aquest objectiu. L'esborrany del Pla es va 

elaborar en el primer trimestre i finalment va ser aprovat dins de l'exercici.  

 

 

Objectiu 9.3. Millorar el nou sistema d'atenció a la ciutadania, atés el nou marc establit per les 

Lleis 39/2015 i 40/2015 

 

Indicador 1: Nova norma d'atenció a la ciutadania i registres elaborada. 

 

L'elaboració de l'esborrany de la nova norma que regule l'atenció a la ciutadania i el 

sistema de registre de l'Administració de la Generalitat ha patit endarreriments a causa de 

l'ajornament en l'entrada en vigor de la disposició final setena de la Llei 39/2015 fins a abril 

de 2021 (“les normes relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, 

registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu 

únic electrònic, produiran efectes a partir del dia 2 d'abril de 2021”). Aquesta circumstància 

ha aconsellat retardar l'elaboració de la dita norma. 

 

Indicador 2: Propostes formatives a l'IVAP dirigides al personal de les Oficines d'Assistència en 

Matèria de Registre (2 a l'any).  

 

L'indicador no ha pogut executar-se pel fet que l'activitat formativa prevista era 

presencial i va haver d'anul·lar-se per la situació de pandèmia generada per la COVID-19. 

 

 

Objectiu 10.1. Implantar un model d'excel·lència en l'atenció a la ciutadania tant en les oficines 

PROP com en els canals no presencials. 

 

Aquest objectiu, fonamental en la valoració del sistema d'atenció a la ciutadania s'ha 

complit pràcticament íntegrament, la qual cosa suposa un èxit que cal ressaltar sobretot en el 

context de la pandèmia.  

 

Tan sols un dels onze indicadors associats a aquest objectiu no s'ha executat, 

l'Indicador 1: Cultura corporativa definida: missió, visió, valors i principis. 

 

La situació de pandèmia per la  COVID-19, juntament amb l'aprovació del nou pla 

d'atenció a la ciutadania, van aconsellar posposar aquest projecte. 

 



 

 

Un altre indicador, l'indicador 10 Estudis de viabilitat de nous serveis IVR, es va 

executar al 50%. En 2020 es va posar en marxa un servei IVR dels dos previstos.  

 

La resta d'indicadors van registrar una execució ajustada a l'inicialment previst: 

Indicador 2. Peticions d'informació ateses en les oficines PROP. Indicador 3. Telefonades ateses 

en el servei 012. Indicador 4. Consulta al xat ateses pel servei 012. Indicador 5. Avís diari a 

els/les ciutadans/as que ho desitgen, per mitjà de correu electrònic, de les novetats en tràmits, 

serveis i ocupació pública. Indicador. Atenció de les preguntes dirigides a la bústia de la 

ciutadania. Indicador 7. Consultes de xat de vídeo en llengua de signes ateses pel servei 012. 

Indicador 8. Disponibilitat de presentació de queixes telefòniques a través del 012. Indicador 

9: Realització d'enquesta de satisfacció de l'atenció presencial en oficines PROP i en l'atenció 

telefònica prestada pel 012 (1 a l'any). Indicador 11: Sistema per a integrar la informació dels 

tràmits més sol·licitats al 012 amb l'estadística d'atenció telefònica.  

 

La informació estadística de 2020 ofereix un increment global de consultes ateses, 

encara que per les circumstàncies sanitàries, s'ha modificat en gran manera la distribució 

d'aquestes consultes per canals, baixant ostensiblement el canal presencial, però mantenint-

se el canal telefònic, i augmentant de manera considerable el canal Internet. El balanç és de 

2.274.679 consultes ateses pel canal telefònic 012, 26.802.590 consultes telemàtiques a 

través de la Guia PROP electrònica i 228.281 cites ateses de manera presencial en les oficines 

PROP. 

 

La xifra global supera així els 29 milions de consultes ciutadanes ateses (29.305.550) 

 

L'objectiu s'ha aconseguit per a tots els canals: presencial, (oficines PROP); telefònic 

(012); electrònic (guia PROP electrònica); xat de text i vídeo-xat 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). 

 

En 2020 es va realitzar una enquesta de satisfacció ciutadana relacionada amb els 

serveis prestats en els diferents canals. El resultat va ser molt satisfactori, llançant un índex 

de satisfacció en la realitzada de 9,17 sobre 10 respecte de l'atenció presencial en les oficines 

PROP i de 8,11 respecte dels serveis prestats pel 012. 

 

 

Objectiu 10.2. 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. 

  



 

 

 

Indicador 1: Finalitzar el disseny del nou model en Oficines PROP.  

 

S'ha realitzat completament el disseny del nou model. 

 

Indicador 2: Nombre d'oficines PROP amb el nou model implantat.  

 

Amb la plena entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 

Administratiu Comú i de les Administracions Públiques, les funcions de les oficines PROP 

pròpies es veuen incrementades, i van haver de transformar-se en oficines d'acolliment, 

informació, assistència en matèria de registre i assistència en l'ús de mitjans electrònics. 

 

Per a abordar aquest repte, es va dissenyar un nou model d'organització i funcionament 

d'aquestes oficines, de manera que els serveis que presten siguen realitzats d'una forma 

unificada funcional i orgànicament per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació 

i Qualitat Democràtica. 

 

Aquest model podrà implantar-se plenament una vegada siguen adoptades algunes 

mesures pendents que es corresponen amb altres departaments: norma funcionaris habilitats, 

aplicació de la classificació de llocs necessària, adscripció orgànica única, implantació 

d’aplicacions per a donar suport a les noves funcionalitats establides en la Llei 39/2015, etc. 

Mentre aquests requisits previs no s'implementen pels òrgans corresponents, no és possible 

implantar en la seua integritat el nou model en les oficines PROP. Per tant, l'objectiu no s'ha 

pogut aconseguir. 

 

Indicador 3: Elaboració d'un lloc pilot d'oficina PROP virtual 

 

A causa de la prioritat assignada a altres tasques ocasionades per la situació de 

pandèmia (organització del teletreball, obligatorietat de la cita prèvia, etc.) aquest pilot no es 

va realitzar en el termini previst per a 2020. 

 

Indicador 4: Desenvolupe accions previstes en la planificació. Percentatge. 

 

S'ha complit íntegrament l'objectiu, en realitzar-se  totes les tasques previstes. Entre 

elles cal destacar la plena digitalització en registre i la prestació del servei d'emissió de 

certificat digital i clau en totes les oficines PROP. 

 

 

  



 

 

Programa 112.90 “Transparència en l'Activitat Pública i Participació Ciutadana” 

 

Execució: 75,61%,  

 

PROGRAMA 11290.- TRANSPARÈNCIA EN L'ACTIVITAT 

PÚBLICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Ordenar i desenvolupar la normativa de participació ciutadana en la 
Generalitat. 

50,00% 

OBJECTIU 2.1  
Implementar mecanismes per a la implicació ciutadana en 
l'elaboració de normes, plans, procediments i altres instruments de 
planificació. 

84,44% 

OBJECTIU 2.2 
Coordinar a les diferents conselleries i al sector públic instrumental 
de la Generalitat perquè executen la llei i el reglament. 

10,00% 

OBJECTIU 3.1 
Convertir la Generalitat en referent per a la ciutadania i altres 
administracions públiques en matèria de participació ciutadana i 
foment de l'associacionisme. 

50,00% 

OBJECTIU 3.2 
Establir xarxes de col·laboració per a impulsar iniciatives i accions de 
Govern Obert en la societat valenciana. 

262,50% 

OBJECTIU 3.3 
Dissenyar una nova estratègia de subvencions per als projectes 
participatius de les entitats locals. 

150,00% 

OBJECTIU 4.1 Consolidar i reforçar el programa *Palaus *Transparents. 13,00% 

OBJECTIU 4.2 Impulsar els primers pressupostos participatius de la Generalitat. 100,00% 

OBJECTIU 4.3 
Fomentar les experiències participatives en les entitats locals i 
ciutadanes. 

0,00% 

OBJECTIU 5.1 Donar suport a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana. 60,83% 

OBJECTIU 5.2 
Dinamitzar el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana. 

83,33% 

OBJECTIU 6.1 
Potenciar el coneixement de la cultura, tradicions, llengua i música 
valenciana en els *CEVEX. 

90,23% 

OBJECTIU 7.1 
Dissenyar l'elaboració d'un Pla de retorn dels valencians i valencianes 
en l'exterior. 

0,00% 

OBJECTIU 7.2 
Facilitar els recursos necessaris als valencians i valencianes que 
vulguen retornar. 

0,00% 

OBJECTIU 8.1 
Mantindre les relacions amb les cases regionals i les federacions 
d'associacions d'altres Comunitats Autònomes en la nostra 
Comunitat. 

53,44% 

OBJECTIU 9.1 
Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 
subvencions, que contemplen mecanismes per a corregir 
desigualtats de gènere 

118,93% 

OBJECTIU 9.2 
Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 
subvencions, que contemplen mesures de discriminació positiva cap 
a la dona 

118,93% 

OBJECTIU 9.3 
Afermar la paritat equilibrada de dones i homes en els òrgans 
col·legiats del programa pressupostari. 

115,26% 

 

L'execució dels 9 objectius del programa 112.90 “Participació Ciutadana” l'any 2020, 

ha sigut inferior a les previsions inicials, causat, principalment, per la crisi sanitària ocasionada 

per la COVID-19. La pandèmia ha obligat en alguns casos a la suspensió o reformulació de les 

tasques previstes, però en general, el grau d'execució és satisfactori i s'ha demostrat per part 

de l'equip gestor capacitat d'innovació i adaptació a la situació extraordinària que això ha 

suposat. 

 

Dels 36 indicadors que s'han utilitzat per a mesurar els resultats aconseguits en 

aqueixos 9 objectius, un 50% s'han executat íntegrament o per damunt dels valors inicialment 



 

 

previstos (18), un 30’56% s'han executat en un percentatge per davall del 100% (11), i el 

19’44% (7) restant no s'han pogut executar.  

 

 

Objectiu 1.1 Ordenar i desenvolupar la normativa de participació ciutadana en la Generalitat.  

 

Indicador 1. Aprovació d'un reglament de la conselleria regulador dels processos participatius 

i dels òrgans de participació, 

 

No s'ha dut a terme perquè s'ha optat per a modificar la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 

la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 

Valenciana mitjançant la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, 

de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021. El nou article 46 

bis assegura en un 60% com a mínim la presència de la ciutadania en la composició total dels 

òrgans de participació ciutadana. 

 

Indicador 2. Elaboració del reglament de pressupostos participatius de la Generalitat 

 

Es va considerar prioritària, abans de la redacció d'un nou text normatiu, la planificació 

d'un procés participatiu pilot dels primers pressupostos participatius de la GVA que es durà a 

terme durant 2021.  

 

 

Objectiu 2.1 Implementar mecanismes per a la implicació ciutadana en l'elaboració de normes, 

plans, procediments i altres instruments de planificació. 

 

Indicador 1. Elaborar i difondre la guia de participació ciutadana de la Generalitat.  

 

S'ha  complit amb l'elaboració i difusió de la primera guia de participació ciutadana de 

la Generalitat. La seua presentació va tindre lloc el dia 10 de març de 2020. 

 

Indicador 2. Implementar processos participatius de la ciutadania  a través de mitjans 

electrònics i presencials. 

 

A causa de la crisi sanitària s'han hagut de realitzar processos participatius de la 

ciutadania principalment a través de mitjans electrònics on destaquem el procés del Pla Vega 

Ren-Hace i l'Acord Ciutadà per a la recuperació econòmica i social. 

 

Indicador 3. Crear el portal de participació de la Generalitat. 

 

S'ha aconseguit la creació del primer portal de participació de la Generalitat GVA 

PARTICIPA. El treball de preparació, disseny i definició de continguts va ser realitzat durant 



 

 

l'exercici 2020 juntament amb l'equip de la DGTIC i el dia 3-2-21 ha sigut presentat a la 

ciutadania.  

 

 

Objectiu 2.2 Coordinar les diferents conselleries i el Sector Públic Instrumental de la Generalitat 

per a aplicar les normes i directrius en matèria de participació. 

 

Indicador 2. Fer jornades, cursos i formació de formadors en col·laboració amb l'IVAJ en 

matèria de participació ciutadana. 

 

En aquest objectiu i a causa de la crisi sanitària no s'ha pogut realitzar jornades, cursos 

i formació de formadors en col·laboració amb l'IVAJ en matèria de participació. 

 

 

Objectiu 3.2 Establir xarxes de col·laboració per a impulsar iniciatives i accions  que fomenten 

la participació ciutadana. 

 

Indicador 1. Subscriure convenis amb les universitats públiques per al foment, difusió i 

investigació en matèria de participació. 

 

S'ha dut a terme els 5 convenis amb les Universitats Públiques per a la divulgació, 

investigació i formació en matèria de participació ciutadana. 

 

Indicador 2. Celebrar la I Trobada d'administracions participatives en la Comunitat Valenciana. 

 

Quant a la constitució de la Xarxa de Governança participativa municipal, s'han 

realitzat quatre trobades en línia amb les administracions locals de la Comunitat Valenciana 

per al foment d'unes administracions locals participatives i preparar la constitució de la Xarxa 

de Governança participativa municipal en 2021. 

 

 

Objectiu 3.3 Dissenyar una nova estratègia de subvencions per als projectes participatius de 

les entitats locals. 

 

Indicador 1. Aprovació d'unes noves bases de subvencions per a les entitats locals. 

 

Aquesta acció finalment ha sigut substituïda per treballs de preparació de tres acords 

de cooperació amb cadascuna de les diputacions provincials per al foment de la participació en 

l'àmbit local, que s'executaran en 2021. 

 

 

 

 



 

 

Indicador 2. Concedir subvencions a les entitats locals per al foment de la participació. 

 

S'ha complit l'objectiu previst en la concessió de subvencions als projectes de 

participació i foment de l'associacionisme de les entitats locals. 

 
 

Objectiu 4.1 Consolidar i reforçar el programa Palaus Transparents 

 

Indicador 1. Incorporar nous Palaus a la xarxa. 

 

No s'ha dut a terme, a causa de la crisi sanitària, la incorporació de nous Palaus en la 

xarxa de Palacios Transparentes. 

 

Indicador 2. Nombre de visites als Palaus de la xarxa. 

 

S'han suspés les visites als Palaus de la xarxa a causa de la pandèmia, de manera que 

només s'han comptabilitzat les visites de gener i febrer. 

 

 

Objectiu 4.2 Impulsar els primers pressupostos participatius de la Generalitat. 

 

També es va celebrar el dia 9-7-20 la jornada en línia de divulgació dels pressupostos 

participatius amb gran participació (Objectiu 4.2.1). 

 

 

Objectiu 4.3 Fomentar les experiències participatives en les entitats locals i ciutadanes. 

 

Indicador 1. Aprovació d'unes bases de premis per a experiències participatives  

 

S'ha demorat la seua execució a 2021. 

 

 

Objectiu 5.1 Donar suport a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Concedir subvencions a les entitats ciutadanes per al foment de la participació 

ciutadana. 

 

S'ha pogut concedir a les entitats ciutadanes més subvencions per al foment de la 

participació ciutadana que les previstes inicialment gràcies a la realització d'una modificació 

de crèdit pressupostari. 

 

Indicador 2. Crear un servei pilot de formació a les entitats ciutadanes. 

 



 

 

  S'ha demorat a 2021 la posada en funcionament del servei pilot de formació per a les 

entitats ciutadanes.  

 
Indicador 3. Elaborar una guia per a les associacions. 

 

S'ha complit amb l'objectiu de fer la guia de justificació de les subvencions per a ajudar 

les entitats ciutadanes. 

 

Indicador 4. Elaboració d'unes noves bases per al foment de la participació 

 

Aquesta última acció no ha sigut possible iniciar-la fins a la constitució del nou Consell 

de Participació Ciutadana. 

 

 

Objectiu 5.2 Dinamitzar el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 1. Renovar el Consell de Participació Ciutadana 

 

S'ha  renovat el Consell de Participació Ciutadana incrementant la presència de les 

associacions en més del 50%, i, tenint en compte els objectius i indicadors de gènere (veure 

objectiu 9.3), s'ha aconseguit una major presència de dones que d'homes. 

 

Indicador 2. Realitzar reunions del Consell de Participació Ciutadana. 

 

També la pandèmia ha influït en el nombre de reunions del Consell de Participació 

Ciutadana, i se n’han fet menys que les previstes. 

 

 

Objectiu 6.1 Potenciar el coneixement de la cultura, tradicions, llengua i música valenciana en 

els CEVEX. 

 

Indicador 1. Visitar els CEVEX. 

 

S'ha realitzat únicament una visita presencial a la Casa Regional Valenciana de París, 

però s'han fet contactes en línia amb els CEVEX de manera habitual per a ajudar en la gestió 

de les subvencions i per a comprovar la situació sanitària dels seus països de residència.  

 

Indicador 2. Organitzar actes institucionals durant les Falles. 

 

Respecte a l'organització d'actes institucionals durant les Falles, cal dir que es van 

organitzar totes les activitats previstes, però amb motiu de la suspensió de la festa fallera el 

dia 10 de març de 2020 a causa de la pandèmia, no es van poder celebrar. 

 



 

 

Indicador 3. Concedir ajudes per a les activitats dels CEVEX i les inversions en els centres. 

 

S'ha tramitat i concedit les subvencions al funcionament dels CEVEX amb un resultat 

una mica inferior al previst. 

 

Indicador 5. Renovar el Consell de Participació de CEVEX 

 

Sí que s'ha renovat el Consell de Participació de CEVEX. 

 

 

Objectiu 7.1 Dissenyar l'elaboració d'un Pla de retorn dels valencians i valencianes en l'exterior, 

i objectiu 7.2 Facilitar els recursos necessaris als valencians i valencianes que vulguen retornar. 

 

Els indicadors relacionats amb les polítiques de retorn (reunions de coordinació) no 

s'han al no aprovar-se fins a finals d'octubre el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria. 

Aquest Reglament atribueix la competència a la Direcció General de Participació Ciutadana en 

virtut de l'article 8.2 k) del Decret 179/2020, de 30 d'octubre, del Consell. Fins al moment, 

tampoc hi ha una estructura administrativa que puga encarregar-se de l'execució de les 

tasques d'aquesta nova competència. 

 

 

Objectiu 8.1 Mantindre les relacions institucionals amb les cases regionals i les federacions 

d'associacions d'altres Comunitats Autònomes en la nostra Comunitat, i donar-los suport. 

 

Indicador 1. Participar en els actes institucionals de les cases regionals. 

 

S'ha participat en un únic acte institucional de les cases regionals, en el Centre Gallec 

de València.  

 

Indicador 2. Concedir ajudes per al funcionament de les cases regionals. 

 

S'han tramitat i concedit les subvencions al funcionament de les Cases regionals, amb 

un resultat una mica inferior al previst. 

 

 

Objectius 9.1, Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en subvencions,  que 

contemplen mecanismes per a corregir desigualtats de gènere; Objectiu 9.2 Valorar 

positivament activitats cíviques, socials i culturals, en subvencions,  que contemplen mesures 

de discriminació positiva cap a les dones.; i Objectiu 9.3 Afirmar la presència equilibrada de 

dones i homes en els òrgans col·legiats del programa pressupostari i en els actes i jornades 

que se celebren, en matèria d'igualtat de gènere. 

 



 

 

Són molt satisfactoris els resultats quant al compliment d'objectius en matèria 

d'igualtat de gènere, perquè tots els indicadors han superat el percentatge previst inicialment: 

valoració dels projectes de subvencions que contemplen mecanismes per a corregir 

desigualtats de gènere i de discriminació positiva cap a les dones i afermar la presència 

equilibrada de dones i homes en els òrgans col·legiats, actes i jornades. 

 

 

Programa 126.50 “Delegació de Protecció de Dades”  

 

Execució: 64,53%. 

 

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. 

143,50% 

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. 

15,00% 

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. 

20,00% 

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. 

84,81% 

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. 

44,44% 

OBJECTIU 4.1 Proposar accions formatives en matèria de protecció de dades. 43,96% 

OBJECTIU 4.2 
Elaboració d'un informe anual de les activitats realitzades i les seues 
conclusions. 

100,00% 

 

En relació amb el compliment dels objectius del programa pressupostari 126.50 - 

Delegació de Protecció de Dades, en l'exercici 2020, distingim quatre tipus d'actuacions que 

engloben les atribucions que estan establides en el Decret 195/2018, de 31 d'octubre, del 

Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació:  

 

1)  Informar, assessorar i emetre recomanacions de les obligacions que 

incumbeixen, en relació amb la normativa de protecció de dades personals, 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 informes i recomanacions en matèria de tractaments de dades 

de caràcter personal emesos per iniciativa de la Delegació relatius a: 

 

• Impacte del Reial decret llei 14/2019. 

• Adequació de plecs tipus contractació art.28 RGPD. 

• Garanties de protecció de dades i seguretat en el tractament de dades relacionades 

amb el COVID-19. 

• Possibilitat de prestació de serveis en modalitat de teletreball. 

• Valoració sobre apps de Sanitat i Educació; compliment deure d'informar usuaris. 

• Ús del control de temperatura com a mesura de prevenció de COVID-19. 

• Ús de plataforma desenvolupe col·laboratiu GitHub. 

  

b)  S'han atés totes les consultes i peticions d'assessorament possibles, havent 

sigut rebudes massivament a través del correu electrònic i en menor mesura a través 

de trucades telefòniques o en reunions específiques mantingudes amb responsables 

de tractaments. En funció de l'abast de la petició s'ha emés informe amb les 

recomanacions i criteris que considera la Delegació que són aplicables per a cada cas. 

 

c)  En relació amb les bretxes o violacions de seguretat (incidents amb dades de 

caràcter personal) i a partir de les guies elaborades per l'Agència Espanyola de 

Protecció de Dades (AEPD), s'ha elaborat una plantilla per a dur a terme la valoració 

d'en quines circumstàncies aquestes s'han de notificar a l'AEPD i als propis interessats, 

les dades dels quals s'hagen vist compromesos. 

 

d)  S'ha assessorat, als responsables que ho han sol·licitat, en relació amb les 

avaluacions d'impacte en la protecció de dades d'aquells tractaments que podien 

comportar un alt risc per als drets i llibertats de les persones afectades per aquests. 

No s'han pogut realitzar per compte de la Delegació les avaluacions d'impacte previstes 

en tractaments comuns de la GVA i SPI. 

 

2)  Verificar el compliment del que es disposa en l’RGPD mitjançant auditories 

dirigides a comprovar la correcta assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació 

del personal que participa en les operacions de tractament, les relacions amb els encarregats 

de tractament i acompanyar en l'atenció a l'exercici dels drets dels afectats: 

 

a)  Aquestes auditories estava previst realitzar-les en anys alternatius, sobre les 

Conselleries de l'administració del Consell i sobre el seu sector públic instrumental, 

començant el cicle per les primeres durant l'exercici 2019, però sent que no es va 

poder abordar aquest objectiu en les condicions previstes, es van dur a terme mesures 

compensatòries com ara remetre a cada Conselleria i entitat del SPI una enquesta per 

a recollir els principals aspectes 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. Durant l'any 2020 no s'ha pogut remetre l'enquesta 



 

 

adequada a la situació actual, no tant pel que suposa la remissió d'aquesta, sinó pel 

cost que suposa l'estudi i valoració de la informació que s'aporta. Sí que s'ha seguit en 

contacte amb conselleries i entitats i el percentatge de compliment de requeriments 

de l’RGPD continua creixent gradualment, i s’ha detectat la protecció de dades de 

caràcter personal com un objectiu que tenen en compte els diferents departaments i 

entitats a l'hora de dur a terme els seus tractaments.  

 

b)  Respecte a la conscienciació i formació del personal, durant aquest exercici i 

donades les circumstàncies especials, no s'ha convocat a la Delegació de protecció de 

dades per a la realització dels cursos presencials que s'havien incorporat en l'oferta 

IVAP (tres edicions, una en cada província, del curs de PROTECCIÓ DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL per un total de 90 hores), per la qual cosa les accions formatives 

realitzades han sigut diverses jornades i sessions:  

 

• D'àmbit específic dirigides a: 

▪ Inspectors d'educació 

▪ Investigació en àrees de sanitat i salut 

 

• D'àmbit general: 

▪ Dret d'accés i transparència; conflictes entre transparència i protecció 

de dades 

▪ Transparència des del disseny 

▪ Sistemes de dades obertes 

 

c) Hi ha hagut 49 persones afectades per tractaments de la GVA o SPI que han 

exercit els seus drets o presentat una reclamació directament davant el Delegat de 

Protecció de Dades de la GVA; en aquests casos la Delegació ha emés informe amb les 

recomanacions que ha considerat d'oportunes perquè el responsable del tractament 

corresponent atenguera l'exercici de dret o reclamació presentats, i la resolució 

posterior de la qual ha sigut comunicada a la persona interessada per part de la 

Delegació. També, 21 persones han exercit els seus drets a través del tràmit telemàtic 

disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana; si bé en aquest 

cas la persona interessada es dirigeix al responsable del tractament, la documentació 

es rep prèviament en la Delegació, i en aquells casos en què, per la naturalesa o 

característiques de la petició, s'ha considerat que havia de realitzar-se una esmena 

d'aquesta, així se li ha informat la persona interessada. També s'ha emés un informe 

amb recomanacions per al responsable quan sobre la base de les condicions de la 

petició s'ha valorat per part de la Delegació la conveniència de fer-ho. 

 

 

3)  Actuar com a punt de contacte entre l'autoritat de control (Agència Espanyola 

de Protecció de Dades - AEPD) i els responsables de tractaments de dades personals: 

 



 

 

a)  Durant aquest exercici no s'han tramitat des de la Delegació consultes directes 

a l'AEPD. 

 

b)  L'exercici de drets i reclamacions interposades per part dels ciutadans davant 

l'AEPD, relatius a tractaments la responsabilitat dels quals correspon a conselleries i 

SPI, han sigut traslladats a la Delegació, en execució de les competències atribuïdes 

per l'article 37.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, és competència de la delegació, 

actuar com a punt de contacte entre l'AEPD i els responsables del tractament. En 

relació amb aquests casos, la DPD ha elaborat informes amb recomanacions respecte 

a les actuacions que haurien de dur a terme els responsables amb motiu del trasllat 

de la reclamació o sol·licitud d'informació requerida per part de l'AEPD. Amb la 

informació remesa pel responsable a la Delegació, s'ha informat a l'AEPD. 

 

c)  S'han notificat a l'AEPD les bretxes de seguretat (incidents de seguretat en 

tractament de dades personals) ocorregudes en tractaments que són responsabilitat 

de conselleries i SPI, i que s'han considerat rellevants per l'impacte que podien tindre 

sobre els drets i llibertats de les persones afectades. 

 

 

4)  Realitzar accions formatives en matèria de protecció de dades que permeteren 

mantindre els coneixements especialitzats del personal de la Delegació: 

 

El personal de la Delegació ha rebut formació impartida per entitats del sector públic i 

privat: 

 

• Participant en el XVII Fòrum de Seguretat i Protecció de Dades de la SALUT 

(SIS)  

• Assistint a la jornada d'internet segura en l'àmbit de l'Educació i en les jornades 

TIC 2020 organitzades pel CEFIRE de Gandia. 

• Curs APEP (Associació Professional Espanyola de Privacitat): Avaluacions 

d'Impacte relatives a la Protecció de Dades (EIPD); 80 hores (en línia i 

telepresencialment). 

 

5)  Finalment, volem ressenyar d'aquelles activitats que no han aconseguit un 

percentatge d'execució superior al 80%, que s'ha degut a dues circumstàncies especialment: 

 

a)  La particularitat de les circumstàncies de l'estat d'alarma i la pandèmia, han 

motivat, d'una banda, no poder dur a terme totes les accions previstes, com la formació 

presencial, sense que hi haja hagut possibilitat de traslladar-les a una modalitat 

d'impartició en línia i, d'altra banda, ha existit un increment del nombre d'accions 

realitzades en altres àmbits, com per exemple l'atenció a les consultes i sol·licituds 

d'informes sobre tractaments relacionats amb la situació especial (teletreball, valoració 



 

 

de noves aplicacions mòbils, plataformes per a dur a terme estudis i enquestes, 

formació en línia en centres escolars, nous protocols d'investigació, control de 

temperatura en els centres de treball, etc.).  

 

b)  Durant gran part de l'exercici 2020 la Delegació ha tingut cobert només el 50% 

de les places, aconseguint el 75% en moments puntuals, la qual cosa ha motivat, 

juntament amb una major càrrega de treball segons l'apartat anterior, que no s'hagen 

pogut dur a terme aquelles activitats que han de ser impulsades per iniciativa de la 

mateixa Delegació, com són: promoure la realització d'avaluacions d'impacte de 

tractaments comuns a l'Administració de la Generalitat o distribuir enquestes per a 

tindre un nivell més concret de coneixement del grau de compliment de l’RGPD per 

part dels responsables, sent prioritat de la Delegació complir amb les funcions 

d'informació i assessorament als responsables dels tractaments en conselleries i 

entitats del sector públic instrumental, tant en les seues consultes i sol·licituds, com 

en l'assessorament en l'atenció de l'exercici de drets, així com l'atenció de les 

reclamacions de les persones interessades que s'han dirigit a nosaltres. 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica mostra que es van aconseguir els seus 

objectius, de mitjana, en un 104,48%  en relació amb el que es preveu. 

 

 

L'execució per programes mostra una distribució equitativa entre els tres grups de 

classificació, ja que un terç d'aquests finalitza l'exercici havent aconseguit els seus objectius 

d'acord o per damunt del que es preveu, un altre terç ha tingut una execució entre el 80% i el 

100%, i el terç restant dels programes ha aconseguit un grau d'execució inferior al 80%, tal 

com es reflecteix en el Gràfic 2. 

 

  



 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius. 

 

Quant a l'anàlisi per centres gestors, superen el 100% d'execució dels objectius dels 

seus programes la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament 

(143,19%), la Sotssecretaria (111,33% ) i la Direcció General de Qualitat Democràtica, 

Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern (110,49%). 

 

 Entre el 80% i el 100% d'execució es troba la Direcció General de Transparència, 

Atenció a la Ciutadania i Bon Govern (83,29% ), mentre que per davall del 80% se situa la 

Direcció General de Participació Ciutadana (75,61%), tal com s'observa en el Gràfic 3.  

 

Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors. 
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