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INTRODUCCIÓ A L'INFORME D'EXECUCIÓ D'OBJECTIUS. PRESSUPOST GVA 2021 

 

 L'objectiu final de l'informe és conéixer en quina mesura  s'han aconseguit els objectius 

que hom es va proposar aconseguir en el moment d'elaborar el pressupost de l'exercici 2021, 

servint-se per a això dels indicadors de seguiment establits a tal finalitat.  

 

A aquest efecte, ha d'assenyalar-se que les conclusions de l'informe es refereixen a les 

dades corresponents als objectius que disposen d'indicadors de tipus quantitatiu, per tant, la 

valoració general dels programes pressupostaris no reflecteix la totalitat de les actuacions 

implementades en aquests. 

 

Aquesta anàlisi de la despesa pública des de la perspectiva dels seus resultats, de les 

seues realitzacions, de la consecució dels seus objectius, contribueix a orientar l'acció del 

Consell entre les diferents polítiques públiques que planifica i executa a través del pressupost 

anual. 

 

L'anàlisi de l'evolució registrada en els indicadors i de les causes que estan darrere 

d'aquesta evolució aporta una informació d'interés per a fer més eficaç l'assignació de recursos 

per part del Consell en els diferents programes pressupostaris, a través dels quals la 

Generalitat planifica i executa les seues polítiques públiques (queda fora de l'abast d'aquest 

informe el sector públic instrumental).  

 

Igualment, aquesta anàlisi pretén servir perquè els gestors puguen valorar les 

circumstàncies que han conduït a determinats valors dels indicadors, així com en quina mesura 

els indicadors existents són adequats per a mesurar l'abast dels objectius definits en els 

programes. 

 

En conseqüència, es pot considerar que aquest informe és una eina important en 

l'avaluació de les polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat. Aporta elements 

d'interés per a afavorir una presa de decisions basades en proves, per a proposar-hi eventuals 

correccions, i augmenta la transparència sobre la utilització dels recursos públics i el seu 

impacte, i així retre comptes a la ciutadania. 

 

Així doncs, en la mesura que permet una major planificació i racionalització del procés 

d'elaboració pressupostària, així com una major responsabilitat dels centres gestors, cal 

continuar avançant en el pressupost i gestió per objectius, i en la revisió i, si fa el cas, 

redefinició, dels seus indicadors.  
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RESUM D'EXECUCIÓ PER SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES. PRESSUPOST GVA 2021 

 

En el següent gràfic es representa l'execució global de les seccions pressupostàries 

sobre la base dels resultats aconseguits en els objectius establits pels centres gestors en el 

pressupost de l'exercici 2021.  

 

 

 

 

Com pot observar-se en el gràfic, totes les seccions han registrat una execució mitjana 

per damunt del 100% en relació amb les previsions inicials.  

 

Les seccions es distribueixen a parts iguals entre les quals  han aconseguit una 

execució dels seus objectius en un interval entre el 100% i el 120%, i aquelles que han 

registrat una execució per damunt d'aquest últim percentatge i per davall del 170%, en funció 

de les estimacions realitzades en el moment del pressupost. 

 

Cal assenyalar, que en les dades de base d'aquesta representació gràfica, s'ha efectuat 

una correcció que elimina la distorsió introduïda en determinats casos en els quals  s'han 

registrat valors d'execució inusualment elevats respecte a les dades estimades. Aquesta 

circumstància afecta a tres seccions: Presidència; Hisenda i Model Econòmic, i Sanitat 

Universal Salut Pública. La seua explicació es recull en els apartats del present Informe 

corresponents a aquestes Seccions.  
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INFORME D’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. 

EXERCICI 2021 

 

 

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

Generalitat, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2021, mostra un grau d’execució 

mitjà del 331 % sobre els valors previstos. Aquesta elevada execució està afectada per un dels 

programes que ha registrat una execució desbordada per diverses causes. No obstant això, 

sense considerar aquest programa i, per tant, eliminant la distorsió d’aquesta dada, el grau 

d’execució resultant en relació amb les previsions inicials seria del 101,26 %, és a dir, apunta 

també a uns bons resultats per al conjunt de la Presidència. 

 

L’execució per programes pressupostaris s’estén en un interval que varia des d’un 

percentatge del 55,94 %, en relació amb les previsions, del programa 462.10 Relacions 

informatives i comunicació, fins al 3318,75 % del programa 112.60 Relacions amb les 

comunitats autònomes i representació institucional (gràfic 1). 

  

 

Gràfic 1. Grau d’execució dels programes pressupostaris. 
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Atenent el grau d’execució assolit i prenent com a unitat d’anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 %. 

 

En aquest grup es troben els següents programes: 111.70 Gabinet d’organització 

(214,44%), 111.40 Anàlisi i polítiques públiques (122,49 %), 751.10 Ordenació i promoció del 

turisme (104,76 %), 112.40 (186,92 %), i 112.60 Relacions amb les comunitats autònomes i 

representació institucional (3.318,75%). 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 

%.  

 

En aquest grup hi ha els programes següents: 112.20 Relacions amb les Corts (97,72 

%), 125.10 Administració local i organització territorial del Consell (81,93 %), 125.20 Agència 

Valenciana Antidespoblament (89,78 %), i 126.20 Assessorament i defensa en judici dels 

interessos de la Generalitat (83,29 %). 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %  

 

En aquest grup hi ha els programes: 121.20 Alta direcció i serveis generals (76,37 %), 

112.10 Coordinació de l’acció del Govern (72,62 %), 462.20 Promoció institucional (68,18 %), 

112.30 Coordinació del diàleg social i el programa (62,00 %), 462.10 Relacions informatives i 

comunicació (55,94 %). 

 

Des de la perspectiva de l’impacte de gènere de l’execució dels programes, cal 

assenyalar prèviament que l’anàlisi del grau de rellevància de gènere amb criteris de 

transversalitat, rellevància funcional i capacitat d’impacte revela que dos d’aquests es 

classifiquen amb rellevància mitjana. Es tracta dels programes pressupostaris 462.20 Promoció 

institucional i 126.20 Assessorament i defensa en judici dels interessos de la Generalitat. El 

primer recull dos objectius específics que pretenen reduir fins a eliminar els biaixos de gènere 

en les accions de comunicació i publicitat institucional del Consell. En el segon, l’impacte es 

produeix en el sentit que la Generalitat ha de personar-se en tots els procediments penals 

d’acord amb l’article 36 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i homes 

(exercici de l’acció popular), i l’article 58 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra 

la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

 

Programa 112.60 “Relacions amb les comunitats autònomes i representació 

institucional “ 

Execució: 3.318,75 % 

PROGRAMA 11260 RELACIONS AMB LES COMUNITATS 

AUTÒNOMES I REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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

S. I. 

OBJECTIU 2.1 
Enfortir la projecció de la Comunitat Valenciana en l’àmbit estatal i 
d’altres CA, reforçar la presència i la veu de la Comunitat 
Valenciana, especialment a través de l’oficina a Madrid. 

4.637,50 

OBJECTIU 3.1 Potenciació de les relacions institucionals del Consell i la seua 
administració, amb la de les altres comunitats autònomes 

2.000,00 

S. I.: és un objectiu sense indicadors. 

 

 

Objectiu 1.1 Facilitar i impulsar les relacions institucionals amb les altres CA i representació 

institucional 

 

Durant l’any 2021, una vegada realitzades les primeres actuacions per a impulsar les 

relacions amb altres CA, s’ha treballat intensament amb l’organització de reunions, actes i 

visites amb diferents sectors de la societat (cultural, empresarial, social, polític...). 

 

 

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

reforçar la presència i la veu de la Comunitat Valenciana, especialment a través de l’oficina a 

Madrid 

 

En la consecució d’aquest objectiu s’ha dut a terme una intensa activitat al llarg de 

2021 que queda reflectida a través de la celebració de nombroses reunions de treball (169 

enfront de les 4 previstes), i l’organització de múltiples activitats (101 enfront de 2). Això és 

fruit de la desaparició de les restriccions ocasionades per la pandèmia i de la incorporació de 

més personal, fet que ha portat a un gran augment de l’activitat.  

 

Indicador 1. Reunions de treball 

 

Amb la finalitat d’ajudar 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, s’han 

mantingut reunions i contactes amb tots els departaments ministerials del Govern d’Espanya, 

i els responsables dels fons en cadascun d’aquests. Aquestes reunions s’han celebrat en alguns 

casos amb caràcter presencial, i en molts altres mitjançant videoconferència, ateses les 

especials circumstàncies generades per la pandèmia de COVID-19. 
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S’ha continuat la relació amb les diferents comunitats autònomes per a explorar la 

possibilitat d’actuacions conjuntes en el marc dels fons Next Generation EU, i es continua en 

marxa amb alguna d’aquestes com ara la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa i el Govern 

de les Illes Balears. 

 

També s’ha continuat amb la relació fluida, estable i permanent, de caràcter 

institucional amb tots els departaments ministerials, en l’àmbit de les direccions de gabinet 

dels titulars de cadascun dels ministeris, secretaries d’estat, i la Presidència del Govern. 

 

Així mateix, s’han dut a terme reunions amb la Secretaria Autonòmica per a la Unió 

Europea i Relacions Externes a fi de coordinar i tractar els assumptes per a les comissions 

bilaterals, reunions preparatòries per a la I Cimera Illes Balears–Comunitat Valenciana i per a 

la redacció de les conclusions posteriors i la realització del seguiment dels acords, reunions per 

a definir estratègies Valencia Mediterranean Bauhaus, reunions amb diferents entitats per a 

anar concretant la programació del centenari de Sorolla 2023 i altres amb diferents 

representants institucionals de diferents confessions religioses. 

 

Indicador 2. Activitats organitzades 

 

Entre les activitats desenvolupades cal assenyalar l’organització regular, amb caràcter 

setmanal, de jornades de treball presencials en la Delegació de la Comunitat Valenciana a 

Madrid, com a coorganitzadors de les activitats regulars de la Fundació Conexus, una de les 

mostres de la qual ha sigut la reedició i la presentació de la publicació La pintura de la 

Comunitat Valenciana en el Museo del Prado; la presentació de la publicació Nietas de la 

memoria; les tasques de coordinació en totes les activitats conjuntes amb ministeris i les 

nostres administracions en les diferents localitats del territori; la coorganització de la I Cimera 

Illes Balears-Comunitat Valenciana i dels diàlegs al voltant del “Futur de l’Aigua” a Alacant; les 

activitats preparatòries d’Impuls i Seguiment de la Conferència de Presidents Autonòmics i les 

reunions per a tractar assumptes relacionats amb el nostre territori (infraestructures i rodalia, 

medi ambient, cessió d’infraestructures estatals, etc.). 

 

 

Objectiu 3.1 Potenciació de les relacions del Consell i la seua administració amb els de les 

altres comunitats autònomes 

 

En la consecució d’aquest objectiu s’ha dut a terme un conjunt de visites, com ara al 

Museu Sorolla a Madrid, per la seua vinculació especial amb la Comunitat Valenciana i per a 

avançar de cara al pròxim Centenari Sorolla 2023, les mantingudes amb els representants de 

la Casa de València a Madrid, la visita amb el Director General de NU i el subdirector general 

a les instal·lacions de Quart, la visita al Congrés dels Diputats i el Senat com a reforç a les 

diferents propostes relacionades amb la Comunitat i visites a diferents iniciatives empresarials 

i econòmiques de la Comunitat amb repercussió estatal. 
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Així mateix, s’ha participat en diferents actes socials, culturals i empresarials com a 

reforç a les propostes de la nostra comunitat cap a l’exterior a Espanya i en el Comité 

organitzador de l’Any Jubilar a Gandia en representació de la Generalitat. 

 

 

Programa 111.70 “Gabinet d’organització”  

Execució: 214,44 % 

PROGRAMA 11170 GABINET D’ORGANITZACIÓ  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assistència al president i reforç de la imatge institucional de la 
Generalitat 

281,58 

OBJECTIU 1.2 
Concessió d’ajudes, premis i subvencions del president de la 
Generalitat 

147,29 

 

 

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

 

Aquest objectiu consisteix en l’assistència al president en totes i cadascuna de les 

seues actuacions com el més alt representant de la Generalitat i del seu govern. El seu 

mesurament es du a terme a través dels actes, les audiències i les comunicacions relacionats 

amb aquesta assistència i s’observa que l’execució quasi ha triplicat el que estava previst, a 

conseqüència de l’elevat nombre d’actes (531), audiències rebudes (527) i les comunicacions 

de la ciutadania (9.250). En aquest últim cas, a més de donar resposta a totes les qüestions 

plantejades per la ciutadania en coordinació amb altres departaments de la Generalitat, segons 

l’assumpte que s’haja de resoldre, es preveuen les comunicacions amb altres conselleries per 

actes en què es requereix la presència del president, o bé es delega la seua assistència en 

altres càrrecs. Aquestes actuacions estan 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 

 

Amb aquest objectiu es pretén fomentar les activitats que per les seues 

característiques tinguen un contingut per a la promoció i el foment d’activitats d’interés públic, 

sociocultural, econòmic o humanitari de la Comunitat Valenciana. L’elevat nombre (146) de 

les accions realitzades durant el 2021 posa de manifest que s’han beneficiat d’aquesta mena 

d’ajudes un gran nombre d’entitats de caràcter sociocultural i de persones físiques. 
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Indicador 1. Ajudes 

 

El nombre d’ajudes s’ha elevat a 99, xifra que suposa el 198 % de l’execució respecte 

del que es preveu, i s’ha destinat a: 

 

- Promoció dels productes valencians i activitats vinculades a les festes 

nadalenques (13 entitats). 

- Promoció, foment i realització d’activitats d’interés públic, sociocultural, econòmic 

o humanitari de la Comunitat Valenciana (16 entitats). 

- Pal·liar els danys del temporal de pluges ocorregudes a la Comunitat Valenciana 

el setembre de 2019 (70 beneficiaris). 

 

Indicador 2. Premis 

 

A través de la convocatòria Premis Generalitat Falles-Fogueres-Gaiates es van concedir 

a 43 entitats per a la promoció de les festes més destacades de la Comunitat Valenciana. Una 

execució per davall del que estava previst (43,88 %), a causa de l’efecte de la pandèmia de 

COVID-19, que va reduir els festejos. Així, les festes de les Fogueres i les Gaiates no es van 

arribar a celebrar. 

 

Indicador 3. Subvencions nominatives 

 

S’han registrat quatre subvencions, davant de les dues previstes: subvenció Fundació 

Max Aub, per a la col·laboració en la difusió de l’obra de Max Aub; subvenció per a protecció i 

auxili de valencians i valencianes en situació de privació de llibertat en l’exterior, amb atenció 

especial a les seues condicions de vida a través del desenvolupament d’actuacions que 

garantisquen els drets humans i l’assistència a aquestes persones; i dues subvencions per a 

la concessió del Premi Internacional Fundació Francisco Brines-Castellano i del Premi Francisco 

Brines l’Elca-Valencià. 

 

 

Programa 112.40 “Relacions externes” 

Execució: 186,92 %  

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. 

231,00 

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 per mitjà de l’oficina de Brussel·les. 

280,00 

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

100,00 

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

136,67 
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Quasi la totalitat dels indicadors d’execució d’aquest programa mostren uns valors de 

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

causa de la COVID-19 ha continuat reduint els viatges, les reunions i les activitats presencials 

a Brussel·les. El format telemàtic o híbrid ha propiciat, no obstant això, que les activitats de 

difusió, així com les reunions, hagen pogut continuar i fins i tot incrementar-se sobre el que 

estava previst, i ha propiciat que tots els objectius s’hagen aconseguit o superat. 

 

 

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 980 remissions d’informació a altres conselleries, de les quals 

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

consultes públiques, informació sobre convocatòries i propostes normatives, així com en 

relació amb procediments d’incompliment del dret de la Unió Europea, 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 

 

Durant el 2021 s’ha elaborat un total de 133 informes. Una part (95) s’han elaborat 

en atenció a les sol·licituds formulades des del Gabinet de Presidència (per a atendre les visites 

de personalitats com ara ambaixadors, cònsols, representants d’entitats i organismes 

internacionals), així com sobre el nomenament d’ambaixadors i d’acords internacionals 

administratius i no normatius celebrats per la Generalitat Valenciana. La resta d’informes (38) 

són informes de seguiment en matèria d’assumptes europeus, o d’altres temes com el 

seguiment de la desescalada de la pandèmia de la COVID-19, la defensa de l’agricultura 

valenciana d’amenaces fitosanitàries i comercials, la nova BAUHAUS europea i, fins i tot, 

l’evolució dels requisits per a accedir als fons Next Generation, entre d’altres.  

 

 

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 per mitjà de l’Oficina de Brussel·les 

 

En direcció cap a la consecució d’aquest objectiu es duen a terme reunions de treball 

en les institucions de la UE i entitats a Brussel·les, així com altres activitats organitzades per 

l’Oficina de la Comunitat Valenciana a Brussel·les. 
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La participació en reunions es considera d’interés especial, 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. 

 

Al llarg de 2021 es va participar, des de Brussel·les, en 240 reunions. Diverses van ser 

amb la REPER i de coordinació d’Oficines Regionals a Brussel·les (CORE). A més, es va 

participar en altres 10 reunions de treball relacionades amb la Unió Europea, des de la Direcció 

General de Relacions amb la Unió Europea, i es van organitzar un total de 9 activitats, menys 

de les previstes per les restriccions degudes a la pandèmia de la COVID-19 (a Brussel·les el 

teletreball ha sigut obligatori durant la totalitat de l’any 2021). 

 

 

Objectiu 3.1 Potenciació de les relacions del Consell i la seua administració amb l’Administració 

de l’Estat 

 

El mesurament de la consecució d’aquest objectiu es du a terme a través de dos 

indicadors, les cartes de cooperació, d’una banda, i les comissions i les reunions, d’una altra. 

 

Les cartes de cooperació és el 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 les dues 

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

aprovades, quan no hi ha indici d’inconstitucionalitat d’aquestes. En 2021 es van rebre 5 

cartes. 

 

Quant a les comissions, hi ha la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de 

l’Estat-Generalitat, que es pot convocar a instància de qualsevol de les dues administracions, 

i que generalment es convoca a l’empara del que estableix l’article 33.2 de la Llei orgànica del 

Tribunal Constitucional, per a iniciar les negociacions tendents a evitar, en un primer moment, 

la suspensió de la llei i, en última instància, la interposició del recurs d’inconstitucionalitat 

allargant a 6 mesos el termini de 3 mesos per al recurs esmentat. En 2021 es van celebrar 6 

comissions bilaterals sobre la base de l’article esmentat i es van mantindre 5 reunions, per 

videoconferència, que van finalitzar amb acord, i a data de l’emissió del present informe queda 

pendent una reunió per a finalitzar l’última comissió bilateral de l’exercici 2021. 

 

 

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

assumptes europeus 

 

El mesurament de la consecució d’aquest objectiu es du a terme a través d’actes de 

difusió, i de la concessió de beques. 
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Indicador 1. Actes de difusió amb ciutadanes i ciutadans 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 57 actes de difusió amb 

ciutadans de la Comunitat Valenciana. Aquests actes inclouen també activitats en línia, fet que 

contribueix a ampliar la participació.  

 

Indicador 2. Beques gaudides 

 

Es van prorrogar en 2021 les tres beques d’acció exterior, dues destinades a València, 

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 dues beques per a estudis de 

postgrau en el Col·legi d’Europa. Al final de 2021 es van convocar, més tard per motiu de les 

restriccions sanitàries, les quatre beques d’acció exterior, que s’han adjudicat ja en 2022.  

 

 

Programa 125.10 “Administració local i organització territorial del Consell” 

Execució: 81,93 % 

PROGRAMA 12510 ADMINISTRACIÓ LOCAL I 

ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DEL CONSELL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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

104,75 

OBJECTIU 1.2 Desenvolupament normatiu del règim local valencià. 25,00 

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

151,48 

OBJECTIU 1.4. Enfortir l’associacionisme local a través de les mancomunitats. 105,88 

OBJECTIU 2.1 
Millora del sistema de relacions entre l’Administració local i 
l’Administració autonòmica mitjançant la promoció de vies estables 
de cooperació. 

0,00 

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

114,80 

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

66,67 

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

99,32 

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

0,00 

OBJECTIU 5.3. 
Desenvolupament de projectes locals d’actuació cofinançats amb 
fons FEDER. 

66,23 

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

160,00 

OBJECTIU 7.1 
Coordinar l’activitat de l’Administració de la Generalitat a la 
província. 

100,00 

OBJECTIU 7.2 

Actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació amb 
l’Administració general de l’Estat, la Diputació i els ajuntaments de 
la província, sense perjudici d’altres mecanismes de cooperació i 
col·laboració previstos legalment. 

110,00 

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

68,56 

OBJECTIU 8.2 Facilitar a les entitats locals l’accés a la informació en la matèria. 56,25 
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Objectiu 1.1 Millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis prestats a les administracions locals 

   

Indicador 1. Assessorament jurídic a les entitats locals per a millorar l’eficàcia de la seua gestió.  

 

La Direcció General d’Administració Local. Es presta assessorament tecnicojurídic als 

ens locals que així ho sol·liciten. Es du a terme a través de respostes telefòniques, correu 

electrònic, emissió de circulars, informes jurídics o visites presencials. En 2021 es van emetre 

un total de 85 informes escrits, es van atendre per correu electrònic i telèfon més de 326 

consultes, i es van rebre 8 visites. 

 

 

Objectiu 1.2 Desenvolupament normatiu del règim local valencià 

    

Durant l’any 2021 es va dur a terme una de les actuacions previstes en aprovar-se el 

Decret 92/2021, de 9 de juliol, del Consell, de regulació del personal funcionari amb habilitació 

de caràcter nacional que regula de manera unificada la totalitat de competències autonòmiques 

sobre aquest col·lectiu d’empleats públics i que aprova les bases generals per a la convocatòria 

de la segona borsa d’interins per a llocs vacants reservats a personal funcionari amb habilitació 

de caràcter nacional. 

 

No obstant això, van quedar en tramitació un avantprojecte de llei de governs locals, 

el projecte de decret de desenvolupament del Decret llei de sanejament, així com el projecte 

de decret pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 1.3 Control de legalitat dels actes i els acords de les entitats locals de la Comunitat 

 

Indicador 1. Funcions de control de l’actuació dels ajuntaments d’acord amb la legalitat vigent 

atribuïda per la legislació bàsica estatal. Examen dels actes i els acords de les entitats locals 

de la Comunitat Valenciana 

 

D’acord amb els articles 56, 64 i següents de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, les entitats locals tenen el deure de remetre els actes i els acords 

locals aprovats pels seus òrgans de govern respectius (ple, junta de govern local i 

alcaldia/presidència). S’han efectuat els controls de 4.621 actes de ple, 6.778 actes de junta 

de govern local, 1.826 resolucions o decrets d’alcaldia, 66 inventaris del patrimoni local, 186 

reglaments o ordenances i 177 plantilles/relacions de llocs de treball.  

 

Indicador 2. Funcions de modificació i anul·lació dels actes per infraccions de l’ordenament 

jurídic. Ampliació de documentació, informes, requeriments jurídics i impugnacions davant de 

jurisdicció contenciosa administrativa 
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 En el marc del control de legalitat dels actes i els acords locals rebuts, les entitats 

locals, una vegada aprovada la seua plantilla i relació de llocs de treball, han de remetre’n una 

còpia a la Generalitat en el termini de 30 dies, sense perjudici de la seua publicació íntegra en 

el BOP (art. 127 TRRL). S’ha obert un total de 150 expedients sobre sol·licitud de plantilles de 

personal a les entitats locals a l’efecte del control de la classificació adequada de les places de 

naturalesa funcionarial d’acord amb els articles 167 i següents del TRRL, nivell del complement 

de destinació (en funció del grup corresponent de titulació). En el marc d’aquestes actuacions 

s’elaboren informes de legalitat en una adequada eficàcia i coordinació administratives sobre 

la base de l’article 55 LBRL en matèria de personal, organització i funcionament local. 

 

Indicador 3. Funcions de control sobre el patrimoni local. Preses de coneixement i 

autoritzacions sobre les alienacions les permutes, les cessions gratuïtes dels béns locals  

 

D’acord amb els articles 186 i 191 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de 

la Comunitat Valenciana, s’efectuen controls de les alienacions, les permutes i les cessions 

gratuïtes dels béns patrimonials de les entitats locals. S’han comptabilitzat 37 preses de 

coneixement d’alienacions de béns immobles patrimonials que no superen el 25 % dels 

recursos ordinaris i 13 preses de coneixement de permutes patrimonials. Si el valor supera el 

25 % dels recursos ordinaris del pressupost municipal, se subjecta a una autorització per la 

Conselleria competent en matèria d’administració local. En aquest sentit, s’ha tramitat i resolt 

favorablement una autorització d’una alienació que afectava el patrimoni municipal del sòl de 

l’Ajuntament de Loriguilla. A més, en matèria de control del patrimoni local, s’han tramitat i 

resolt un total d’11 expedients de cessions gratuïtes de béns immobles patrimonials, mutacions 

demanials i cessions d’ús comunicades per les entitats locals. 

 

Indicador 4. Funcions de control en matèria expropiatòria. Declaració d’ocupació urgent  

 

D’acord amb la Llei d’expropiació forçosa, amb caràcter excepcional l’òrgan de govern 

autonòmic podrà declarar la declaració d’ ocupació urgent dels terrenys afectats en un 

expedient expropiatori promogut per una entitat local per a l’execució d’una obra concreta. Es 

tracta d’un procediment excepcional i es controla la legalitat del procés, que haurà d’incloure 

les raons expresses peremptòries i inajornables d’urgència (seguretat viària, salut de les 

persones…), a més del compliment de les garanties degudes per a les persones propietàries. 

En aquesta matèria, s’han iniciat i resolt 3 expedients promoguts per entitats locals. 

 

 

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

 

Aquest objectiu es realitza mitjançant la gestió d’ajudes destinades al sosteniment de 

les mancomunitats. Durant el 2021, i mitjançant la Resolució de 22 de febrer de 2021, del 

secretari autonòmic de Presidència, s’han concedit ajudes destinades al finançament de les 

despeses corrents en béns i serveis, de funcionament, de les mancomunitats de la Comunitat 

Valenciana, tenint en compte el paper que aquestes exerceixen, per constituir-se en un 
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instrument de gran utilitat per a garantir als ciutadans tota la qualitat possible en la prestació 

dels serveis municipals. Amb això s’han complit les previsions. 

 

 

Objectiu 2.1 Millora del sistema de relacions entre l’Administració local i l’Administració 

autonòmica mitjançant la promoció de vies estables de cooperació 

 

De conformitat amb l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local, i amb l’article 71.1 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 

de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, així com amb el Decret 

67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment dels informes per a 

l’exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies o delegades, es 

tramiten els expedients que s’inicien, a petició de les entitats locals, que finalitzen amb 

l’emissió d’informes vinculants en els quals hi ha un pronunciament sobre l’existència o la 

inexistència de duplicitats entre les competències que pretén exercir l’entitat local sol·licitant 

de l’informe i l’administració autonòmica competent. 

 

El compliment d’aquest objectiu s’ha dut a terme a través d’un indicador que mesura 

la tramitació dels informes d’inexistència de duplicitats (art. 7.4 LBRL). Per a facilitar la 

tramitació dels expedients esmentats, es va redactar una 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. 

 

 

Objectiu 3.1 Exercici de competències en matèria de funció pública local: funcionaris/àries amb 

habilitació de caràcter nacional 

 

Indicador 1. Funcions en matèria de creació i classificació de llocs reservats a HN. Gestió 

expedients de creació, classificació, amortització, dispensa i exempció de llocs reservats a HN 

 

La Direcció General d’Administració Local té la competència per a la creació, la 

supressió i la classificació (en diferents subescales i categories) dels llocs reservats al 

funcionariat amb administració de caràcter nacional en les entitats locals de la Comunitat 

Valenciana: secretaries, intervencions, tresoreries, secretaries-intervencions i llocs de 

col·laboració. Es tracta de procediments iniciats en fase municipal i que resol finalment la 

Secretaria Autonòmica, per a després ser publicats en el DOGV i inscrits en el Registre del 

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Durant l’any 2021 es van tramitar 33 expedients 

d’aquesta naturalesa. 

 

Indicador 2. Funcions en matèria de provisió temporal. Nomenaments provisionals, comissions 

de servei, acumulació de funcions, nomenaments interins i accidentals 
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La DGAL té la competència en matèria de provisió temporal de llocs de treball: 

nomenaments provisionals, comissions de servei, acumulacions de funcions, nomenaments 

interins i accidentals. Durant el 2021 es van tramitar 470 expedients en aquest àmbit. 

 

Indicador 3. Funcions en matèria de provisió definitiva: concursos. Publicació i coordinació del 

concurs ordinari que es convoca anualment 

 

La DGAL participa en la gestió dels dos concursos anuals de provisió de llocs de treball 

d’aquests funcionaris, així com en els concursos de primera destinació per als funcionaris 

acabats d’incorporar. En el concurs ordinari es reben totes les convocatòries locals, se’n revisa 

l’ajust a la legalitat, els mèrits específics proposats i es publiquen conjuntament en el DOGV; 

així mateix, s’emet cada any una circular informativa sobre aquesta qüestió. En el concurs 

unitari convocat pel Ministeri es revisen les instàncies presentades pels interessats, l’estat dels 

llocs i el compliment del requisit del valencià. En el concurs de primera destinació es remeten 

al Ministeri els llocs vacants.  

 

Indicador 4. Funcions en matèria de provisió definitiva: mèrits. Expedients de reconeixement 

i inscripció de mèrits de determinació autonòmica 

  

Des del servei d’assessorament municipal i gestió d’habilitats nacionals es porta la 

totalitat de mèrits de determinació autonòmica d’aquests funcionaris a l’efecte de la seua 

participació en els diferents concursos convocats. Els mèrits autonòmics són relatius a 

antiguitat, formació, valencià i altres mèrits (docència, col·laboracions, etc.), s’anoten en un 

registre propi (REGMERIT) i són objecte de publicació dues vegades per any amb motiu dels 

concursos. En 2021 es van tramitar, al marge de les publicacions oficials 58 expedients de 

reconeixement de mèrits i un total de 561 anotacions en REGMERIT. 

 

Indicador 5. Funcions en matèria de provisió definitiva: registre. Gestió coordinada amb el 

Ministeri d’Hisenda i Administració Pública del Registre de Funcionaris amb HCN 

 

S’anota en el Registre integrat del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (on participen 

totes les CA i el mateix ministeri) preses de possessió, cessaments i altres incidències relatives 

a la vida laboral del personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional que són 

competència de la Generalitat. Durant el 2021 es van realitzar 336 inscripcions. 

 

Indicador 6. Funcions en matèria disciplinària. Gestió d’expedients disciplinaris d’HCN 

 

La DGAL té la competència per a tramitar i resoldre expedients disciplinaris per 

infraccions greus dels funcionaris amb habilitació nacional. Així mateix, en cas de faltes lleus 

o molt greus, es remeten als òrgans competents: Administració local o Administració estatal. 

En 2021 es van resoldre dos expedients disciplinaris.  
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Objectiu 4.1 Resoldre els conflictes derivats de l’existència de termes municipals discontinus o 

de línies intermunicipals 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través de l’indicador Gestió d’expedients 

d’alteració i partions de termes municipals. 

 

La DGAL té la competència per a la gestió dels procediments relatius a demarcació 

territorial dels municipis de la Comunitat Valenciana, a excepció dels que corresponguen a 

altres òrgans per raó del seu caràcter tècnic especialitzat, com ara l’Institut Cartogràfic 

Valencià.  

 

Sense perjudici de la col·laboració amb l’Institut Cartogràfic Valencià i l’Institut 

Geogràfic Nacional en els expedients de recuperació i millora geomètrica de les línies límit 

jurisdiccionals de termes municipals (entre municipis de la Comunitat en el primer cas i entre 

municipis de la Comunitat i altres comunitats autònomes en el segon), en 2021 es va resoldre 

un expedient d’aquest tipus. 

 

 

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

 

Indicador 1. Gestionar la participació dels municipis en el Fons de Cooperació Municipal 

Incondicionat de la Comunitat Valenciana 

 

Correspon a la Direcció General d’Administració Local la gestió dels fons de la 

Generalitat destinats a les entitats locals, i des de la seua creació l’any 2017 es gestionen les 

transferències corresponents al Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana per 

a cada exercici. En 2021 les ajudes es van destinar a favor dels 542 municipis i les 7 entitats 

locals menors de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 2. Gestió d’ajudes destinades a afavorir l’accés als edificis municipals 

 

Aquestes ajudes tenen per objectiu facilitar l’accés de tots els veïns dels municipis als 

edificis municipals, especialment cases consistorials, i van 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. 

En 2021 les ajudes es van adjudicar mitjançant la Resolució de 22 de juny de 2021, del director 

general d’Administració local.  

  

En relació amb aquest indicador, cal destacar també que durant el mes de juliol de 

l’exercici 2021 van tindre lloc tres jornades celebrades en cadascuna de les tres províncies de 

la Comunitat Valenciana i dirigides a alcaldes dels municipis i personal tècnic per a informar 

quant a les actuacions i la seua gestió. 
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Objectiu 5.3 Desenvolupament de projectes locals d’actuació cofinançats amb fons FEDER 

  

Aquest objectiu es realitza a través de la gestió d’ajudes destinades a projectes locals 

d’actuació cofinançats amb fons FEDER a través del Programa operatiu FEDER de la Comunitat 

Valenciana 2014-2020. Una de les línies d’ajuda està destinada a subvencionar projectes locals 

de conservació o recuperació de béns de patrimoni cultural valencià i la seua valoració, l’altra 

es dirigeix a donar suport a projectes que fomenten 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. 

 

 En 2021 l’execució d’aquestes ajudes es va situar per davall del que estava previst, 

amb 102 actuacions realitzades enfront de les 154 previstes.  

 

 

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

 

Per al compliment d’aquest objectiu es realitzen diverses funcions en matèria 

d’heràldica i vexil·lologia.  

 

Així, es presta assessorament jurídic i suport administratiu al Consell Tècnic d’Heràldica 

i Vexil·lologia, en els expedients tramitats d’escuts i banderes municipals, subjectes a dictamen 

previ d’aquest òrgan consultiu. S’inscriuen també en el Registre d’entitats locals de la 

Comunitat Valenciana les imatges d’escuts oficials aprovats per l’Estat (abans del traspàs 

d’aquestes competències a la Generalitat). Així mateix, es preparen els documents certificats, 

justificants de dietes, assistències i indemnitzacions.  

 

Durant l’any 2021 s’han celebrat un total de 4 sessions: 15 de gener, 28 de maig, 18 

de juny i 23 de juliol; s’han iniciat 10 expedients d’escut, 3 expedients de bandera, preses de 

coneixement d’emblemes (la Pobla de Vallbona i Gavarda); s’han aprovat la bandera de 

Senyera, la modificació de l’escut de la Font d’en Carròs, l’aprovació de l’escut d’Argelita i 

l’aprovació de l’escut històric d’ús immemorial de Benigànim. A més, s’han preparat informes 

d’assessorament de símbols locals per als municipis de Figueroles, Emperador, Bicorp, Sedaví, 

el Puig de Santa Maria, Càrcer, Gestalgar, Meliana, Calp i Torrella.  

 

 

Objectiu 7.1 Coordinar l’activitat de l’Administració de la Generalitat a la província 

 

En 2021 s’han executat les 150 actuacions sobre millores i de coordinació de l’activitat 

de les delegacions del Consell en províncies que estaven previstes. 
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Objectiu 7.2 Actuar com a òrgan de comunicació, col·laboració i cooperació amb l’Administració 

general de l’Estat, la Diputació i ajuntaments de la província, sense perjudici d’altres 

mecanismes de cooperació i col·laboració previstos legalment  

   

Indicador 1. Actuacions sobre millores i de coordinació  

 

Correspon a la Direcció General d’Administració Local coordinar l’actuació del Consell 

amb la qual duen a terme altres administracions públiques, especialment la coordinació amb 

les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València, així com la participació en la 

cooperació de la Generalitat amb les administracions locals, sense perjudici d’altres 

mecanismes de cooperació i col·laboració previstos legalment. També li correspon, com ja s’ha 

indicat, la gestió de mesures de foment destinades a les entitats locals. 

 

En aquest sentit ha de destacar-se la tramitació del Decret llei 1/2021, de 22 de 2021, 

del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes destinades als municipis de la 

Comunitat Valenciana per a escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de 

la pandèmia sobre els sectors productius detallats en l’annex II d’aquest decret llei. Durant 

2021 s’han realitzat 531 actuacions. 

 

D’altra banda, també s’han tramitat i gestionat 9 convenis entre la Generalitat i 

determinats ajuntaments mitjançant els quals s’instrumenten subvencions: Ajuntament de 

Mislata, per a la construcció d’una sala multiusos a Mislata; Ajuntament d’Almassora, per a 

l’adequació d’una comissaria de la Policia Local a Almassora; Ajuntament d’Ademuz, per al 

projecte d’eliminació de talús, pàrquing i jardí central a Ademuz; per a la construcció d’una 

piscina municipal a Algemesí; Ajuntament de Gandia, per a la construcció d’un pavelló 

polivalent; Ajuntament d’Elda, per a la rehabilitació integral del jardí de la música a Elda; 

Ajuntament d’Alcoi, per al centre de desenvolupament turístic de l’interior i per al districte 

digital d’Alcoi, integrat dins del complex l’Illa de Rodes; Ajuntament de Xàtiva, per a l’execució 

de les obres de rehabilitació del reial monestir de Santa Clara de Xàtiva, per a la posada en 

marxa de la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana i del Centre Raimon 

d’Activitats Culturals; i l’Ajuntament d’Ibi, per al projecte museístic dels Reis Mags.  

  

En aquest objectiu s’enquadren també dues actuacions més, executades mitjançant 

dos convenis de la Generalitat amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a 

col·laborar en el finançament de les despeses de funcionament de la Federació i per a 

col·laborar amb les entitats locals en matèria de finançament europeu en l’exercici 2021. Això 

tenint en compte que la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

comparteixen objectius i interessos comuns en l’àmbit local, concretament en la promoció i el 

foment de l’activitat municipal i en la defensa de l’autonomia municipal i la suficiència financera 

de les entitats locals de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i que l’FVMP és 

l’associació amb més implantació, constituïda pels municipis, les províncies i la resta d’entitats 

locals de la Comunitat Valenciana, que voluntàriament ho decidisquen, per a la defensa i la 

promoció de l’autonomia local i dels interessos locals de conformitat amb el que disposa la 
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Constitució, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i la Llei reguladora de les bases 

de règim local. 

 

Finalment, i en l’àmbit d’aquest objectiu, la Direcció General ha dut a terme accions 

per a l’organització i la col·laboració en òrgans de caràcter consultiu i participatiu de la 

Generalitat amb les entitats locals i les seues entitats representatives, i s’han realitzat un total 

de 21 reunions de les comissions següents: Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat 

i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (2); Comissió de Seguiment del Fons de 

Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana (3); Comissió de Col·laboració i Coordinació 

del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana (creada per la Llei 5/2021, de 5 

de novembre, de la Generalitat, reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i 

Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana) (1); Comissió Bilateral Generalitat-

Diputació de València (1); Comissió Bilateral Generalitat-Diputació d’Alacant (1); Comissió 

Bilateral Generalitat-Diputació de Castelló (1); Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les 

administracions locals de la Comunitat Valenciana (1); Gabinet Tècnic de Policies Locals de la 

Comunitat Valenciana (7); Comissió de Protecció Civil (2), i Comissions de Coordinació de 

Policies Locals (2). 

 

 

Objectiu 8.1 Millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’exercici de les competències en matèria de 

tutela financera d’entitats locals 

 

De conformitat amb l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 

del règim local, i amb l’article 71.1 de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 

de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, així com amb el Decret 

67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment dels informes per a 

l’exercici per les entitats locals de competències diferents de les pròpies o delegades, es 

tramiten els expedients que s’inicien, a petició de les entitats locals i que finalitzen amb 

l’emissió d’informes vinculants en els quals hi ha un pronunciament sobre si l’exercici de la 

competència que pretén exercir l’entitat local sol·licitant de l’informe posa en risc la 

sostenibilitat financera d’aquesta. 

 

En el marc del que disposa el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la disposició final 31a de la Llei 

17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, i la Llei 

11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, es tramiten 

expedients d’autorització i notes d’intervenció de la concertació per les entitats locals 

d’operacions de crèdit a llarg termini. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 52.5 del text refós de la Llei del sòl i rehabilitació 

urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, es tramiten expedients per 

a permetre excepcionalment que els municipis que disposen d’un patrimoni públic del sòl 

puguen destinar-lo a reduir el deute comercial i financer de l’ajuntament. 
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D’altra banda, de conformitat amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, es tramiten expedients relatius als plans 

economicofinancers aprovats per les entitats locals en cas d’incompliment de l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària o de la regla de despesa. No obstant això, des del 20 d’octubre de 

2020 van quedar suspeses les regles fiscals per a l’any 2020 i 2021, suposant que no s’ha 

exigit la presentació de plans economicofinancers i que els aprovats amb anterioritat per 

incompliments produïts en 2018 i 2019 no han sigut objecte de seguiment.  

 

Finalment, de conformitat amb la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de 

règim local de la Comunitat Valenciana, es fa un seguiment de la documentació remesa per 

les entitats locals relativa als seus pressupostos, liquidacions, acords d’imposició de tributs 

locals i la resta de documentació comptable financera, en els termes establits en la legislació 

vigent. 

 

Totes aquestes actuacions es mesuren a través de huit indicadors, dels quals han 

registrat execució quatre: 1. Comunicacions d’actes i acords objecte de registre (104,67 %), 

2. Expedients tramitats d’autorització d’operacions de crèdit (50 %), 3. Expedients tramitats 

de nota d’intervenció d’operacions de crèdit indicador (133,33 %), i 8. Expedients tramitats 

relatius a l’exercici de competències diferents de les pròpies i de les atribuïdes per delegació 

(260,5 %). 

 

 

Objectiu 8.2 Facilitar a les entitats locals l’accés a la informació en la matèria 

 

Amb vista a facilitar a les entitats locals l’accés a la informació i a agilitar els tràmits, 

s’ha dut a terme una sèrie d’accions amb diversos graus d’execució. 

 

Així, s’han desenvolupat models normalitzats per a la tramitació d’expedients (62,5 

%), s’han difós continguts a través de la pàgina web (60 %), s’ha impartit formació i el 

personal del servei ha rebut la formació pertinent pel Ministeri d’Hisenda (55 %), i s’ha donat 

assistència tècnica a les entitats locals a través de reunions i consultes (60 %). Així mateix, 

de conformitat amb la legislació vigent i amb els requeriments rebuts des de l’Administració 

general de l’Estat, s’ha donat trasllat de les actuacions desenvolupades per l’òrgan de tutela 

financera (100 %).  

 

També cal assenyalar que s’han difós les notes informatives següents: 

 

1. 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. 

 

2. Sobre l’informe de sostenibilitat financera relacionat amb l’exercici de les 

competències municipals que preveu el decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel 
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qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesi en cada municipi per als sectors més 

afectats per la pandèmia. 

 

3. Sobre requisits dels beneficiaris d’ajudes d’estar al corrent en el compliment 

de les obligacions tributàries o amb de la Seguretat Social en les circumstàncies especials 

derivades de la pandèmia. 

 

 

Programa 111.40 “Anàlisi i polítiques públiques” 

Execució: 122,49 % 

PROGRAMA 11140 ANÀLISI I POLÍTIQUES PÚBLIQUES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Assessorament i assistència al president i el seu gabinet. 128,02 

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

116,95 

 

L’execució dels indicadors del programa 111.40 ha estat estretament connectada a la 

situació ocasionada per l’evolució de la pandèmia de la COVID-19 durant el 2021. Aquest fet 

ha condicionat l’acció desenvolupada per la Presidència de la Generalitat i la seua agenda 

política durant tot l’exercici, que ha fixat com a objectiu immediat fer front als reptes que 

plantejava la situació sanitària i a la necessitat d’establir unes bases estables per a una 

recuperació econòmica posterior a la superació de les fases més agudes de la pandèmia. 

 

La Direcció General d’Anàlisi i Polítiques Públiques, com a centre directiu encarregat 

de la preparació de la informació política i tècnica necessària per al disseny i l’avaluació de les 

polítiques públiques, ha realitzat una labor d’anàlisi de la situació en un escenari tan canviant 

i sotmés a nombroses eventualitats com el que s’ha viscut al llarg de tot l’any, orientant la 

seua acció a oferir un panorama adequat de la realitat social i econòmica i a dissenyar mesures 

i iniciatives tendents tant a lluitar contra la pandèmia i els seus efectes com a formular 

estratègies per a la recuperació de la Comunitat Valenciana i l’avaluació de les polítiques 

públiques en el marc dels fons europeus. 

 

Quant a la rellevància de gènere en els diversos indicadors en què es desglossen els 

objectius de la Direcció General durant l’exercici, s’assenyala que atesa l’índole d’aquests 

resulta difícil avaluar aquesta variable en alguns, encara que es té en compte amb caràcter 

general i una atenció especia en molts (enquestes d’opinió, anàlisi de dades econòmiques, 

actualització i manteniment de bases de dades electorals, manteniment i actualització 

d’indicadors estadístics i de dades de govern local…), per ser imprescindible per a executar-

los correctament i per a comprendre més adequadament la realitat social. 
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Objectiu 1.1 Assessorament i assistència al president i el seu gabinet 

 

L’objectiu d’execució s’ha complit globalment en un percentatge significativament 

superior al 100 %, encara que les circumstàncies atípiques que han envoltat tot l’exercici 

pressupostari han provocat una certa disparitat en els valors dels diversos indicadors. En 

aquest sentit, els indicadors relacionats amb les dades electorals i els relacionats amb la 

pandèmia mostren un grau molt alt d’execució, atesa la demanda de dades i informacions en 

una conjuntura marcada per la volatilitat i la incertesa. La rellevància de gènere s’ha tingut en 

compte a l’hora de recopilar, tractar i analitzar dades en l’execució dels diversos indicadors. 

 

En altres casos, l’evolució de la pandèmia i els seus efectes han tingut com a 

conseqüència una acusada incidència en les activitats del president, especialment en la seua 

agenda de visites i reunions, fet que ha comportat uns graus inferiors d’execució en alguns 

indicadors puntuals (elaboració de textos i confecció de fitxes d’informació municipal, 

bibliogràfica i temàtica per a l’agenda del president), mentre que la situació excepcional 

viscuda durant l’exercici ha fet que el grau d’execució d’altres indicadors siga notablement alt 

(assistència tècnica, validacions i anàlisis de dades en entorn COVID-19). 

 

 

Objectiu 2.1 Suport tècnic i documental per a la presa de decisions en la Presidència de la 

Generalitat 

 

Tant l’evolució de la pandèmia com la implementació de polítiques dirigides a la 

recuperació social i econòmica han ocasionat al llarg de l’exercici una demanda creixent 

d’instruments d’anàlisi, i això tant sobre les mesures adoptades com per les iniciatives que 

seria necessari posar en marxa, fet que s’ha traduït en un increment notable en els valors d’un 

bon nombre d’indicadors, amb una incidència especial en els relacionats amb l’anàlisi de les 

polítiques públiques d’altres administracions (benchmarking) i els relacionats amb el 

seguiment de la gestió del Consell en les seues diferents àrees. 

 

La posada en marxa de programes de recuperació per a eixir de la crisi ocasionada per 

la pandèmia de COVID-19 ha portat a un notable increment de l’activitat en els diversos 

indicadors que poden aportar dades, anàlisis i informes per a implementar adequadament 

aquests programes. 

 

El disseny i l’aplicació de plans, estratègies i l’avaluació de les polítiques públiques per 

a la recuperació econòmica després de la pandèmia a escala europea, estatal i autonòmica ha 

suscitat la demanda de dades, informacions i instruments d’anàlisi dirigits a adoptar iniciatives 

en diversos àmbits relacionades amb aquests plans, fet que ha comportat que els valors 

d’execució d’alguns indicadors estiguen molt per damunt de les referències previstes 

inicialment. Aquest fet és apreciable especialment en l’indicador que recull els estudis realitzats 

sobre les experiències dutes a terme en altres administracions, una labor de benchmarking 

que es va considerar prioritària en un context en què era necessari adoptar mesures eficaces 
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amb caràcter urgent. És especialment visible en algun dels indicadors (és el cas de l’anàlisi i 

seguiment de polítiques públiques d’altres administracions públiques), a causa del seu caràcter 

estratègic en la situació viscuda durant tot l’exercici. 

 

El notable grau d’execució d’alguns indicadors (Anàlisi de gestió del Consell) respon a 

la necessitat d’avaluar l’eficàcia de les mesures adoptades per a maximitzar els seus efectes 

positius en un entorn canviant com el viscut al llarg de l’exercici. 

 

Les conseqüències econòmiques de la pandèmia i el seu impacte en diversos sectors 

han motivat l’elaboració de nombrosos estudis per a avaluar tant els seus efectes com les 

possibles respostes a la situació de crisi, fet que es reflecteix en l’indicador corresponent. 

Aquest fet es posa en relleu en el grau d’execució d’indicadors com l’Elaboració d’informes. 

 

Finalment, algun dels indicadors relacionats amb la realització d’estudis sociològics o 

l’actualització de bases de dades o portals d’informació tenen un grau inferior d’execució a 

causa de la situació viscuda al llarg de l’exercici, amb restriccions a la possibilitat de dur a 

terme treballs de camp o a les interrupcions del treball presencial en alguns casos. 

 

 

Programa 751.10 “Ordenació i promoció del turisme” 

Execució: 104,76 % 

PROGRAMA 75110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ DEL TURISME   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Redacció de determinats decrets incorporant les novetats i els 
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. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 Tramitació dels reglaments previstos en la Llei 15/2018. 66,67 

OBJECTIU 2.1 
Coneixement, depuració i control de l’oferta d’habitatges turístics 
comercialitzats en Internet. 

50,00 

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

76,79 

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

57,14 

OBJECTIU 5.1 Valoració turística de les festes de la Comunitat Valenciana. 100,00 

OBJECTIU 6.1. Actualització del registre de guies de turisme. 100,00 

OBJECTIU 6.2 
Habilitació de nous guies oficials de turisme de la Comunitat 
Valenciana. 

95,00 

OBJECTIU 7.1 Actualització del Registre general de turisme. 62,00 

OBJECTIU 8.1 
Promoure un model de gestió turística municipal centrat en la 
sostenibilitat i intel·ligència turístiques, l’hospitalitat, la valoració 
del territori i el paisatge. 

340,00 

 

 

Objectiu 1.1 i 1.2 Redacció i tramitació de determinats decrets incorporant les novetats i els 

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  
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En el compliment d’aquests objectius, en 2021 s’han elaborat i tramitat tres textos 

normatius. 

 

1) Redacció i tramitació d’un nou decret de modificació de l’annex del Decret 92/2009, 

de 3 de juliol. 

  

La Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la 

Comunitat Valenciana (d’ara en avant, l’LTOH), va establir un marc normatiu per a la promoció 

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

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

Valenciana com una destinació turística de qualitat, plural, igualitària, inclusiva, sostenible i 

hospitalària. Des de la publicació de l’LTOH en el DOGV, durant els anys següents s’ha abordat 

l’elaboració i tramitació de reglaments previstos per a desplegar-la. 

 

En 2021 es va elaborar un reglament regulador de l’allotjament turístic que incorpora, 

entre altres continguts, la modificació de l’annex del Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, 

pel qual s’aprova el reglament regulador dels habitatges turístics denominats apartaments, 

vil·les, xalets, bungalous i similars, i de les empreses gestores, les persones jurídiques o 

físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l’àmbit territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Després de la tramitació preceptiva, es va publicar el Decret 10/2021, de 22 de gener, 

del Consell, d’aprovació del Reglament regulador de l’allotjament turístic a la Comunitat 

Valenciana, que incorpora la modificació de l’annex del Decret 92/2009, de 3 de juliol. 

 

L’objecte del decret és regular les activitats i els serveis d’allotjament turístic 

desenvolupats en establiments situats a la Comunitat Valenciana, així com les seues modalitats 

i classificació, règim de funcionament i prestació de serveis. 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 i facilitar, així, l’accés dels usuaris i els agents del sector al 

règim administratiu aplicable a cadascun d’aquests des de l’inici fins al cessament de la seua 

activitat. En aquest sentit, el decret esmentat tracta d’homogeneïtzar la regulació de qüestions 

coincidents en cada modalitat d’allotjament i evita, així, la dispersió normativa i els efectes 

indesitjats assenyalats anteriorment. 

 

 2) Redacció i tramitació d’un nou decret regulador de restauració i gastronomia 

 

Durant el 2021 s’ha elaborat l’esborrany del decret regulador dels establiments en què 

es desenvolupa l’activitat turística gastronòmica a la Comunitat Valenciana. Recull l’objecte i 

l’àmbit d’aplicació, estableix els requisits i les categories i incorpora la marca gastroturística 

de la Comunitat Valenciana L’Exquisit Mediterrani. Així mateix, regula la inscripció adaptant-la 

als requisits del nou decret del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, en què aquesta 
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tipologia disposa de secció pròpia. D’altra banda, s’ha continuat incorporant les aportacions 

dels grups de treball interns amb coneixements del subsector. 

 

3) Redacció i tramitació del decret regulador del Registre de Turisme 

 

En el desenvolupament del capítol VI, títol I, llibre III, de l’LTOH, pel qual es regula el 

Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana com un registre públic i gestionat pel 

departament del Consell competent en matèria de turisme, en el qual s’inscriuran, d’ofici, les 

empreses, els establiments i les persones o les entitats prestadores de serveis turístics de la 

Comunitat Valenciana, quan presenten la corresponent comunicació o declaració responsable. 

Aquesta regulació innovadora està prevista expressament en la llei que indica que la inscripció 

en el registre serà gratuïta i el seu règim d’organització i funcionament es determinarà 

reglamentàriament. Per això, es fa necessari dictar una regulació del registre que desenvolupe 

les prescripcions legals vigents i s’hi adapte. 

 

Al llarg de l’any 2021 s’ha tramitat el Decret 1/2022, de 14 de gener, del Consell, de 

regulació del Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, el Registre).  

 

El decret ofereix una regulació completa del Registre, i inclou una sèrie de disposicions 

generals, aborda l’objecte del decret, la finalitat del Registre, el seu règim jurídic i la seua 

estructura, així com la persona responsable d’aquest. A més, el decret regula la inscripció 

obligatòria i potestativa en el Registre, així com els efectes i la publicitat en aquest. Segons 

l’article 3, tota sol·licitud, declaració responsable o comunicació que genere o pretenga generar 

qualsevol mena d’inscripció en el Registre haurà de presentar-se exclusivament per mitjans 

electrònics.  

 

 

Objectiu 2.1 Coneixement, depuració i control de l’oferta d’habitatges turístics comercialitzats 

en Internet 

 

Indicador 1 Cerca dels habitatges turístics comercialitzats en Internet i encreuament amb les 

dades del Registre de Turisme per a depurar-les 

 

L’empresa Guadaltel, adjudicatària del contracte de serveis, ha continuat fins al 31 de 

maig de 2021 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 les característiques d’aquest 

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

amb la informació dels habitatges que figuren 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, permetre que l’oferta 

d’habitatges turístics s’acoste més a la realitat del mercat i fer que aflore l’oferta clandestina 

d’aquest sector. 
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Objectiu 3.1 Control del compliment de la normativa turística i l’atenció a l’usuari 

 

Indicador 1. Execució del Pla d’inspecció turística 2021  

 

En 2021 es va aprovar el Pla d’inspecció de Turisme mitjançant una resolució de la 

Direcció General de Turisme, amb data 23 de febrer. Aquest pla recull els programes que ha 

de dur a terme la Inspecció Turística al llarg de tot l’any, de manera que es garantisca una 

planificació inspectora adequada i la consecució d’objectius, d’acord amb el 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 a la Comunitat Valenciana.  

 

Cal tindre present que l’activitat inspectora turística ha resultat afectada, en part, pels 

efectes de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per la qual cosa les verificacions 

previstes per a 2021 s’han executat per davall del que es preveia (53,57 %). No obstant això, 

cal indicar que s’han completat al 100 % les actuacions que van quedar pendents de l’exercici 

2020. 

 

Indicador 2. Realització d’un pla d’actuació contra l’intrusisme en allotjaments turístics 

 

Durant l’any 2021, es va executar el pla especial denominat Programa d’intrusisme, 

que incloïa habitatges d’ús turístic. Aquest programa estableix les actuacions de lluita contra 

l’intrusisme com ara visites d’inspecció directes, inspeccions en línia, remissió de requeriment 

a les plataformes d’Internet per a la retirada d’anuncis, i actuacions bilaterals amb 

ajuntaments, entre d’altres. 

 

 

Objectiu 4.1 Verificació del compliment de la normativa en matèria turística i d’accessibilitat 

 

En 2021 la Inspecció Turística ha comprovat el compliment de la normativa 

d’accessibilitat en els establiments hotelers donats d’alta en 2021 amb un resultat de 80 

actuacions. Tot això en execució del programa d’accessibilitat d’empreses turístiques del Pla 

especial d’Inspecció de Turisme 2021. 

 

 

Objectiu 5.1 Valoració turística de les festes de la Comunitat Valenciana 

 

El mesurament d’aquest objectiu es du a terme mitjançant un indicador que informa 

dels expedients de festes d’interés turístic tramitats. Durant 2021 es van tramitar 50 

expedients en total, el 100 % del que estava previst. 

 

De conformitat amb el Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les 

declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la 
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Comunitat Valenciana, en l’exercici 2021 s’han dut a terme 42 declaracions de festes d’interés 

turístic, 8 de les quals són festes d’interés turístic autonòmic, 11 són festes d’interés turístic 

provincial i 23 són festes d’interés turístic local. Es van desestimar 4 sol·licituds de festes per 

informe desfavorable, 3 d’àmbit local i 1 provincial. Queden pendents de resoldre dos 

expedients: una festa d’interés turístic autonòmic i 1 festa d’interés turístic local. 

 

D’altra banda, l’Ordre ICT/851/2019, de 25 de juliol, regula la declaració de festes 

d’interés turístic nacional i internacional. En virtut de la norma esmentada, les comunitats 

autònomes elaboren l’informe preceptiu la declaració del qual competeix a la Secretaria d’Estat 

de Turisme del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. En 2021, la Direcció General de Turisme 

de la Presidència de la Generalitat ha emés dos informes favorables de festa d’interés turístic 

de caràcter nacional. 

 

 

Objectiu 6.1 Actualització del registre de guies de turisme  

 

Indicador 1 Gestió de les renovacions de l’acreditació de guia de turisme 

 

Durant l’exercici 2021 s’han renovat 195 acreditacions. 

  

S’ha continuat la campanya d’actualització del Registre de guies de la Comunitat 

Valenciana iniciada l’octubre de 2019. En aquest exercici han passat a inactius 62 dels vençuts 

entre 2001-2018, que, després de la depuració, han continuat sense sol·licitar la renovació. 

 

S’ha contactat amb els 230 de venciment entre 2019 i 2020 que no havien renovat 

quan era el moment. Així com, a mes vençut, els que han anat caducant al llarg de l’any. 

Actualment queden 107 guies amb les acreditacions vençudes entre 2019-2020 que no han 

respost, fet que indica que probablement no estan exercint l’activitat. Es continua amb les 

actuacions per a inactivar-los.  

 

 

Objectiu 6.2 Habilitació de nous guies oficials de turisme de la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1 i 2 Convocatòria i realització de proves d’habilitació de guies de turisme  

 

L’article 5 del Decret 62/1996, de 25 de març, del Consell, pel qual s’aprova el 

Reglament regulador de la professió de guia de turisme, estableix que l’exercici de l’activitat 

professional de guia de turisme en la Comunitat Valenciana requerirà obtindre una habilitació 

que tindrà caràcter indefinit. Així mateix, estableix que aquesta habilitació s’obtindrà 

mitjançant la superació de les proves que convoque, amb aquesta finalitat, la conselleria que 

tinga les competències en matèria de turisme, i no tindrà la consideració de títol, sinó de 

qualificació professional per a l’exercici d’aquesta activitat. D’altra banda, l’article 8 d’aquest 

decret preveu la convocatòria periòdica de proves i estableix que el procediment es regirà per 
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les convocatòries respectives, que determinaran, a més, el sistema, el tribunal i altres 

circumstàncies que siguen procedents. 

 

En aplicació del que es disposa en aquest decret, en data 16 de juny de 2021 es va 

publicar la Resolució de 3 de juny de 2021, per la qual es convoquen les 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. 

 

Per primera vegada, la presentació de les sol·licituds d’admissió a les proves va ser 

telemàtica des de la seu electrònica de la Generalitat. Es van presentar finalment un total de 

333 aspirants per a realitzar les proves d’habilitació de guia de turisme de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Els aspirants que van optar a aquestes proves, que es van celebrar telemàticament els 

dies 23 i 24 d’octubre de 2021, van haver d’acreditar el domini d’una llengua estrangera de 

nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, a més del d’una de les 

oficials de la Comunitat, i també van haver de demostrar coneixements culturals, artístics, 

geogràfics i del medi ambient de la Comunitat Valenciana; actualitat política, econòmica, social 

i cultural, així com d’habilitats relacionades amb la gestió, assistència i assessorament a grups 

turístics i preparació i desenvolupament d’itineraris turístics. 

 

 

Objectiu 7.1 Actualització del Registre General de Turisme 

 

En matèria d’execució en l’àmbit de l’actualització del Registre de Turisme de la 

Comunitat Valenciana, els moviments registrats durant 2021 d’altes, baixes, modificacions i 

reclassificacions dels diferents establiments que participen en l’activitat turística (establiments 

hotelers, càmpings i àrees de pernoctació, blocs i conjunts d’habitatges turístics, allotjaments 

turístics rurals, turisme actiu, restauració, agències de viatges, empreses gestores 

d’habitatges turístics i habitatges turístics) s’han elevat a un total de 9.208, un 62 % per davall 

del nombre d’anotacions previstes inicialment. Cal afegir que també s’ha realitzat una sèrie 

d’actuacions (41) en relació amb les empreses de serveis complementaris (inscripcions, 

denegacions, desistiments, baixes, inadmissions). 

 

Quant a l’actual disseny i estructura de la base de dades del Registre de Turisme, s’ha 

valorat que no respon a les necessitats del volum actual de registres i no permet explotar la 

informació que es requereix per a conéixer les dades del sector, per la qual cosa, durant el 

2021, considerant que era urgent un nou disseny del Registre de Turisme, que optimitze 

l’eficiència i la transparència en la seua gestió, i contribuïsca a complir els seus objectius. 

Segons el Decret 1/2022, de 14 de gener, del Consell, de regulació del Registre de Turisme de 

la Comunitat Valenciana, la seua finalitat bàsica és servir d’instrument de coneixement del 

sector turístic i d’informació per a l’exercici de les potestats administratives que té 

l’Administració turística, de manera que facilite les activitats d’ordenació, inspecció, control, 
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verificació, programació i planificació atribuïdes a aquesta, així com el subministrament 

d’informació a les persones o les entitats interessades. 

 

En aquesta direcció, en 2021 s’han fet reunions internes amb els diferents serveis 

territorials de turisme i amb els serveis corresponents de la Direcció General de Serveis de la 

Informació (DGTIC), amb una periodicitat quinzenal (aproximadament) per a tractar dos 

assumptes: el disseny de la nova aplicació de gestió d’empreses turístiques (GESTURNET) i el 

disseny dels nous expedients relacionats amb aquestes empreses i la seua integració en la 

nova plataforma de tramitació Mart-e. 

 

 

Objectiu 8.1 Promoure un model de gestió turística municipal centrat en la sostenibilitat i la 

intel·ligència turístiques, l’hospitalitat, la valoració del territori i el paisatge 

 

El Decret 5/2020, de 10 de gener, del Consell, de regulació de l’estatut del municipi 

turístic de la Comunitat Valenciana, té per objecte regular els criteris que han de complir i les 

obligacions que han d’assumir els municipis per a obtindre i mantindre la consideració de 

municipi turístic, així com els drets que aquest reconeixement comprén. En aquest sentit, i en 

relació amb la tramitació de sol·licituds per a la declaració de municipis turístics durant l’any 

2021, cal assenyalar que s’han rebut dèsset sol·licituds, de les quals s’han concedit huit i 

denegat quatre, i han quedat pendents de resoldre cinc sol·licituds. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 

%: 

 

 

Programa 112.20 “Relacions amb les Corts” 

Execució: 97,72 %  

PROGRAMA 11220 RELACIONS AMB LES CORTS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Tramitació d’actuacions en els registres de convenis i d’òrgans 
col·legiats de la Generalitat. 

104,21 

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

100,00 

OBJECTIU 2.1 Optimitzar la gestió de l’activitat parlamentària del Consell. 80,07 

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

159,71 

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

88,39 

OBJECTIU 3.2 Edició i distribució comercial de publicacions institucionals. 61,64 

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

85,25 

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. 

102,47 
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Una valoració general del compliment d’objectius d’aquest programa ha de tindre en 

compte que el desenvolupament de les seues activitats està condicionat per una demanda 

procedent d’altres centres gestors o d’altres institucions. En conseqüència, la millor manera 

de valorar la seua activitat seria reflectint-la en unitats de temps, en lloc d’unitats de producció. 

 

D’una banda, el desenvolupament adequat de les funcions parlamentàries té en el 

Consell un engranatge necessari, tant en el vessant de control com en la de producció 

normativa i la formulació pressupostària, i aquest engranatge es desenvolupa a través d’aquest 

programa pressupostari. En aquest sentit, l’activitat parlamentària ha mostrat una tendència 

ascendent, que ja s’observava durant els últims anys i que només temporalment va tindre un 

lleuger estancament durant els mesos de limitació d’activitat derivada de la pandèmia de 

COVID-19, però la capacitat de resposta i de coordinació de les diverses conselleries en matèria 

d’iniciatives parlamentàries ha cobert les exigències legals sense cap classe de disfunció. 

 

Respecte de les publicacions en el diari oficial, igualment hauria de valorar-se de 

manera prioritària la capacitat de resposta enfront d’una demanda urgent de publicació, així 

com els temps d’espera ordinaris. En aquest sentit, les demandes de publicació en períodes de 

menys de 24 hores han sigut creixents i s’ha pogut, llevat d’excepcions, respondre a aquestes 

demandes, si bé aquestes no tenen reflex en el quadre d’indicadors. De la mateixa manera, 

l’increment (també creixent) en el volum d’edicions extraordinàries del DOGV (números bis i 

en dies no hàbils) tampoc té reflex en els indicadors assenyalats. No obstant això, cal destacar 

que durant 2021 s’ha posat en marxa el tauler edictal judicial, fet que implica una minoració 

en la secció d’anuncis que, per aquesta raó, s’ha traduït en una disminució del nombre de 

documents publicats. 

 

Finalment, tant en convenis com en la informació sobre òrgans col·legiats s’han complit 

les previsions, seguint la tendència d’anys anteriors. Realment, el nombre de convenis continua 

incrementant-se cada any, però el recurs a convenis pluriennals o l’ús de la figura de convenis 

tipus permet optimitzar la gestió sense que l’indicador d’activitat experimente un creixement 

important. En aquests àmbits, també, la capacitat de resposta del centre directiu entra dins 

de les previsions temporals prefixades (10 dies per al cas dels convenis, i actualitzacions 

mensuals per al cas de SICEO). 

 

En l’apartat conflictual és important ressaltar que han continuat les activitats de 

seguiment en els expedients de recuperació d’actius, amb la incorporació de dues noves 

actuacions (cal tindre en compte que en molts casos —els de més antiguitat— el joc legal de 

la prescripció extintiva impedeix fer aquesta classe d’actuacions), fet que eleva a 83 el nombre 

d’accions iniciades en total des de 2017. Igualment, l’increment de recursos contenciosos en 

matèria parlamentària ha experimentat un increment durant el 2021 de més del 200 %, encara 

que no figure aquesta activitat com a indicador de compliment d’objectius. 
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Objectiu 1.1 Tramitació d’actuacions en els registres de convenis i d’òrgans col·legiats de la 

Generalitat 

 

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 

 

L’activitat convencional de la Generalitat continua registrant la tendència a l’alça 

d’exercicis anteriors. Cal assenyalar que durant 2021 s’ha produït una novetat normativa 

d’importància derivada de l’aprovació del decret llei 2/2021, que ha modificat la norma 

reguladora dels convenis de la Generalitat de manera que els convenis que es formalitzen amb 

entitats privades per import inferior a 150.000 euros no requereixen autorització del Consell, 

però hauran de reflectir-se en un informe que haurà de rendir el Registre de convenis al 

Consell. 

 

L’indicador de mesurament reflecteix un total de 6.631 anotacions, lleugerament per 

damunt del que es preveia, en el desglossament del qual hi ha: informes emesos, 1.141 

informes preceptius, previs a la subscripció del conveni, acord o modificació; convenis inscrits, 

2.324; convenis publicats, 55; expedients digitalitzats, 633; sol·licituds de documentació 

ateses, 76; carpetes digitals creades, 2.452.  

 

A això cal afegir: a) l’actualització de les dades que es troben en el Registre de convenis 

mitjançant la realització de seguiments periòdics als diferents departaments en què se sol·licita 

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

la subscripció de projectes informats; i l’anotació en el Registre de totes les incidències que 

afecten els convenis (anul·lacions de projectes ja informats, rescissió, finalització o derogació 

de convenis inscrits…); b) l’adaptació de la base de dades del Registre de convenis de la 

Generalitat; c) el control de la necessitat d’autorització del Consell i d) la continuació durant 

el 2021 de les tasques de disseny i producció de la nova aplicació del Registre de convenis de 

la Generalitat amb proves setmanals perquè s’estiga en producció en el segon semestre de 

2022. S’ha prioritzat accelerar la producció d’aquesta aplicació, atesa la necessitat de disposar 

d’una aplicació en línia accessible a totes les conselleries i a la resta d’organismes del sector 

públic de la Generalitat, enfront de l’aplicació actual que és només accessible al personal del 

Registre de convenis. 

 

Indicador 2 i 3 Exercici de les funcions atribuïdes pel Decret 104/2002, de 18 de juliol, del 

Consell, manteniment de la base de dades del Registre d’òrgans col·legiats de la Generalitat i 

desenvolupament de l’aplicació informàtica, i seguiment de l’evolució dels òrgans col·legiats 

 

El valor de tots dos indicadors està determinat per l’imperatiu legal (Decret 104/2002, 

de 10 d’octubre, del Consell) de la necessitat d’identificar els òrgans col·legiats i les entitats 

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

normativa, composició, funcionament i evolució. 
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Així, l’indicador 2 refereix el total d’activitats compreses en l’indicador 3, més les 

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

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

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

d’exercir la secretaria administrativa de l’aplicació informàtica del registre en les conselleries, 

així com la seua adscripció en cadascun dels òrgans i entitats. 

 

D’altra 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 exerceixen en l’òrgan, tipus de nomenament…); revisió de la 

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

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

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

 

En general, els valors corresponents als indicadors 2 i 3 de l’objectiu, que durant 2020 

es van moure per davall de les previsions (a causa de la incidència de la declaració d’estat 

d’alarma i la interrupció consegüent de l’activitat administrativa presencial) han recuperat 

durant l’any 2021 el nivell de 2019, i ha aconseguit els valors que estaven previstos. 

 

 

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

de la Generalitat 

 

L’execució d’aquest objectiu s’ha realitzat al 100 % del que estava previst. No obstant 

això, si bé el pla normatiu es va realitzar, així com el seu seguiment i avaluació, aquest no es 

va presentar finalment al Consell, atés que després de les decisions del Tribunal Constitucional 

sobre l’abast dels preceptes de la Llei 39/2015, les previsions sobre el pla normatiu s’han 

declarat inconstitucionals. 

 

 

Objectiu 2.1 i 2.2 Optimitzar la gestió de l’activitat parlamentària del Consell, i 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 en 

una part d’aquests un descens respecte de les previsions realitzades, fet que és una 

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

COVID-19, conseqüència de l’acord de la Mesa de les Corts Valencianes de 19 de març de 

2020, sobre la suspensió del període de sessions i altres mesures d’aplicació conseqüència de 

l’estat d’alarma a l’activitat de la Cambra, les conseqüències del qual encara s’han deixat sentir 

durant una part de 2021. 
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Així, quatre dels sis indicadors d’aquests objectius estan per davall del 100 % 

d’execució, per tractar-se d’indicadors directament dependents del nivell d’activitat de la 

Cambra. Aquest és en particular el cas de la Tramitació i coordinació de les iniciatives de 

control parlamentari i d’impuls de l’acció del Consell, i de l’Actualització i manteniment de 

bases de dades vinculades a activitat parlamentària. Mentre que els altres dos indicadors 

(Recopilació de documentació tècnica i jurídica i Elaboració d’informes i estadístiques), com 

que són variables relativament independents, mostren increments sensibles respecte del que 

estava programat i reflecteixen l’important volum d’activitat d’aquest centre directiu, i cal 

destacar l’increment en Elaboració d’informes i estadístiques, ja que es triplica la previsió. Això 

es deu al fet que, en el seguiment d’iniciatives legislatives, igual que va succeir en 2020, s’ha 

fet un ús intens de l’instrument del decret llei, fet que suposa una important càrrega de 

seguiment (ja que consta d’una fase aprovatòria i d’una altra fase de convalidació). 

 

 

Objectiu 3.1, 3.2 i 3.3 Publicació i difusió del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), 

edició i distribució comercial de publicacions institucionals, i desenvolupament i difusió de la 

informació que contenen les bases de dades del DOGV 

 

En el conjunt de documents publicats s’observa, tal com s’ha assenyalat en la 

introducció del programa, una lleugera disminució imputable a la posada en marxa del tauler 

d’edictes judicials, per la qual cosa han deixat de publicar-se en el DOGV. En la resta de 

seccions del diari, el volum de documents ha sigut pràcticament idèntic al de 2020, igual que 

ha succeït amb el nombre de visites, que s’ha mantingut a pesar que les consultes de 

documents judicials ja no es produeixen. 

 

Quant a la Base de dades legislativa, durant el 2021 s’han actualitzat 235 documents, 

fet que ha suposat una reducció respecte de les previsions realitzades a l’inici de l’exercici. 

Quant als subscriptors del DOGV a la carta, 2021 s’acaba amb un total de més de 190.000 

subscriptors, dels quals el 10 % són subscriptors del sumari i la resta són subscriptors dels 

grups temàtics.  

 

Respecte de les publicacions institucionals, cal assenyalar que s’ha continuat amb el 

control de totes les propostes d’autorització presentades per les diferents conselleries, a fi de 

reduir les despeses de producció, i s’han informat un total de 28 projectes, un poc per damunt 

del que estava previst. També es reflecteix un descens en el nivell de vendes i activitat de les 

llibreries LliG, fet comprensible tenint en compte que durant l’any 2021 part del temps han 

estat tancades a conseqüència de les restriccions provocades per la pandèmia. 
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Programa 125.20 “Agència Valenciana Antidespoblament” 

Execució: 89,78 % 

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 

202,00 

OBJECTIU 2.1 
Assegurar que cap municipi de la Comunitat Valenciana quede 
exempt dels serveis bancaris bàsics. 

0,00 

OBJECTIU 3.1 Donar suport a una gestió forestal sostenible. 67,00 

 

 

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 

 

Indicador 1. Funcions de foment destinades als municipis en zones en risc de despoblament 

(Agenda AVANT) o amb especials dificultats econòmiques.  

 

Una de les accions es du a terme mitjançant les ajudes del Fons de Cooperació 

Municipal per a la lluita contra el despoblament, destinades als ajuntaments per a les 

destinacions que aquests decidisquen. En aquest sentit, el Decret 182/2018, de 10 d’octubre, 

va ser modificat pel Decret 89/2021, de 2 de juliol, per a incloure els pobles amb menys de 

300 habitants (abans la cobertura arribava als pobles de menys de 120 habitants). En 

conseqüència, s’ha incrementat en 26 municipis el nombre de beneficiaris respecte de 2020, 

que han passat de 154 a 180.  

 

D’altra banda, s’ha creat la xarxa denominada Punts Nets Avant Comunitat Valenciana 

per a facilitar la mobilitat de les autocaravanes i impulsar l’activitat econòmica del petit comerç 

en els municipis de l’Agenda AVANT. Es tracta de posar en funcionament una xarxa de serveis 

per a les autocaravanes a l’interior de la Comunitat Valenciana. Amb això es pretén impulsar 

l’activitat econòmica turística amb respecte al medi ambient en els municipis i les comarques 

d’interior afectats pel fenomen de la despoblació. En 2021 es va aprovar una línia de subvenció 

per a aquesta finalitat per al període 2021-2023. El Decret 27/2021, d’1 de setembre, va 

establir les bases reguladores per les quals han de regir-se aquestes subvencions i mitjançant 

la Resolució de 7 d’octubre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, es van convocar les 

subvencions destinades a la Xarxa i la seua concessió es va produir mitjançant la Resolució de 

23 de novembre de 2021, de la Presidència de la Generalitat. En 2021 s’han instal·lat sis punts 

nets. 

 

Indicador 2. Funcions de foment amb associacions de municipis i universitats destinades a la 

implementació de l’Agenda AVANT 
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A través de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, s’ha elaborat un 

estudi de les línies a seguir per a aconseguir els objectius del repte demogràfic.  

 

A través de la Càtedra AVANT s’ha fet un treball centrat en la potenciació de seminaris, 

jornades, conferències, exposicions, estudis i tallers. Els objectius han sigut 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. En 2021 s’han organitzat 

tres jornades a Llutxent (innovació), Sant Mateu (ramaderia), Chera (agricultura), i falten tres 

jornades més amb temàtiques al voltant de turisme, educació i habitatge que tindran lloc a 

Montanejos, Beniarrés i Fageca, respectivament, en 2022. 

 

D’altra banda, s’ha produït l’adhesió, al Conveni marc de març de 2019, de l’única 

universitat pública que faltava, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, a través de l’acord del 

Consell, de 2 de juliol de 2021.  

 

També cal destacar el projecte Escena Erasmus. És un projecte escènic europeu amb 

seu a la Universitat de València. Escena Erasmus ofereix als estudiants tallers d’interpretació i 

formació teatral, i la creació i muntatge d’un espectacle final. Aquest espectacle final s’ha 

realitzat en sis pobles de l’Agenda AVANT en 2021, amb l’objectiu principal és acostar la cultura 

i, en concret, el teatre als pobles AVANT, i permet la participació i la vivència dels mateixos 

habitants en l’espectacle.  

 

Altres programes en els quals s’ha treballat en 2021 són: 

 

a) Programa de la Ruta 99. En 2021 es va preparar l’estratègia de promoció de la 

Ruta, que està desenvolupant-se en 2022. 

 

b) Ciutadania Digital, l’objectiu del qual és promoure la inclusió digital com a 

factor d’inclusió social. Aquest programa pretén aprofitar l’ús de les TIC per a ajudar a millorar 

la qualitat de vida, afavorint l’accés digital de persones residents i els col·lectius vulnerables 

dels municipis de l’Agenda AVANT, treballant pel desenvolupament d’una societat digital 

inclusiva basada en la igualtat d’oportunitats. En definitiva, evitar noves formes d’exclusió i 

que les TIC estiguen a la disposició de tota la ciutadania. 

 

c) REVIU, un programa que busca assessorar famílies perquè s’instal·len amb 

projectes de vida als pobles, articuladament amb els ajuntaments i les associacions. El seu 

objectiu principal és dinamitzar l’activitat econòmica en els municipis amb el risc de 

despoblament a la Comunitat Valenciana, dotant-los amb els serveis bàsics i mantenint els 

negocis que s’estan perdent per falta de relleu generacional. 

 

En 2021 s’han inscrit en el programa més de 4.000 famílies interessades a iniciar el 

seu projecte de vida als pobles de la Comunitat Valenciana i s’ha fet realitat, la instal·lació de 

més de 20 famílies (unes 70 persones). 
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d) ITINERANT. Té per objectiu la investigació i la mobilització de professionals 

itinerants per a prestar serveis bàsics necessaris en els diversos municipis de manera que 

aconsegueix acostar-se a la població els diferents serveis sense necessitat de desplaçaments 

a altres municipis. En 2021 s’han realitzat els programes pilot en les 3 províncies, i s’ha 

començat per 25 municipis a Castelló, 22 municipis a València i 24 municipis a Alacant. 

 

e) ADL AL TERRITORI. Pretén incrementar la quantitat de personal tècnic ADL en 

el territori rural a través d’una xarxa que impulse polítiques territorials. Des de l’FVMP, en 

col·laboració amb Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, dins del marc de l’estratègia 

Avalem Territori, i s’ha impulsat una estratègia territorial integral que permet crear una xarxa 

col·laborativa que valore el treball de l’AODL, i que facilite la transferència d’informació, els 

mecanismes de col·laboració i una visió integral de les accions en els diferents territoris, que 

permeta dur a terme estratègies territorials coordinades, i que també permeta estendre el 

Servei AODL als municipis en risc de despoblament que ho necessiten. Aquesta col·laboració 

maximitza la qualitat dels serveis prestats, tant a la ciutadania com a les empreses, optimitzant 

l’eficiència i l’impacte dels seus resultats. 

 

Indicador 3. Comissió Tècnica Interdepartamental de l’Agenda Valenciana Antidespoblament 

 

En 2021 s’han celebrat dues reunions de la Comissió Interdepartamental de l’Agenda 

Valenciana Antidespoblament. 

 

En la primera de les reunions es va abordar la creació del web Avant per a donar 

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

Comunitat Valenciana, la modificació del Decret 182/2018 pel Decret 89/2021, la connectivitat 

per a la reducció de la bretxa digital, i la informació sobre tots els projectes que s’han 

desenvolupat en 2021 (Reviu, ADL en el territori, Itinerant, Punts Nets Avant). 

 

En la segona reunió es va facilitar una eina de treball metodològica per a totes les 

conselleries, que pretén fer més operativa la tasca d’avaluació de les diferents accions que 

està duent a terme el Govern Valencià, i que afecten l’objectiu de lluita contra el despoblament, 

igualment es va informar de l’inici dels treballs d’elaboració un avantprojecte de llei de lluita 

antidespoblament. 

 

Indicador 4 i 5 Reunions institucionals amb responsables de les administracions de l’Estat, 

autonòmiques i locals, i Reunions en el marc de l’organització i assistència de diferents fòrums 

 

S’ha participat en nombroses reunions. Així, en el marc del Repte Demogràfic del 

Govern de l’Estat, s’ha assistit a reunions de coordinació amb el Ministeri de Transició Ecològica 

i Repte Demogràfic a fi de facilitar la realització d’actuacions conjuntes; en el marc de l’Acord 

de la Conferència Sectorial del Repte Demogràfic, de 5 de novembre de 2021, es va presentar 
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i es va aprovar el projecte singular presentat per la Comunitat Valenciana Xarxa de Punts Nets 

Avant. 

 

S’han organitzat reunions amb pràcticament totes les conselleries i s’hi ha participat, 

atés que un dels objectius de l’Agenda Valenciana Antidespoblament és la coordinació amb les 

diverses conselleries en matèries com ara medi ambient, ramaderia, escoles, transport escolar, 

camins rurals, consultoris mèdics, xarxa Internet, habitatge, bretxa digital, etc. Aquesta 

coordinació, fins ara, ha donat com a resultats la col·laboració en la implementació del Pla 

d’ajudes per a l’adquisició d’habitatges amb la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica; un conveni amb l’IVF per a l’obertura de línies de crèdit bonificades al 0 % per a 

les empreses i els autònoms dels municipis Avant; un conveni amb la Conselleria d’Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat i l’FVMP (oficina despoblament) per al desenvolupament de 

cursos de formació digital als pobles Avant; un conveni entre Labora i l’FVMP per a implementar 

el programa de dotació d’ADL en el territori: un acord amb la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport per a donar suport, en els col·legis rurals agrupats (CRA), al transport escolar, el 

menjador, les activitats extraescolars, culturals i esportives, i diversos acords amb l’IVAJ per 

a col·laborar amb la Xarxa Jove per a la formació en qüestions de repte demogràfic, programes, 

etc., i completar aquesta col·laboració amb la xarxa de tècnics de joventut estesa en el territori. 

 

Igualment, s’han celebrat reunions amb alcaldes i representants de mancomunitats, 

l’FMVP i diputacions. El Fòrum de Municipis de l’Interior és un referent i permet als responsables 

municipals reivindicar davant de la Generalitat les necessitats que tenen aquests municipis; 

reunions amb l’observatori de bretxa digital amb la finalitat de reduir aquesta bretxa, uns 

objectius més importants per al Pla estratègic, la qual resulta particularment agreujada en els 

territoris d’interior. 

 

 

Objectiu 2.1 Assegurar que cap municipi de la Comunitat Valenciana queda exempt dels serveis 

bancaris bàsics 

 

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, des de la Generalitat es fomenta la 

instal·lació, el manteniment i la posada en funcionament de caixers automàtics per part de les 

entitats bancàries en municipis i nuclis de població concrets (Decret 1/2020, de 6 de febrer, 

del president de la Generalitat, que recull les bases reguladores, modificat pel Decret 21/2020, 

de 29 de desembre) mitjançant la concessió d’ajudes a entitats bancàries en règim de 

concurrència competitiva (Resolució de 16 de març de 2021, de la Presidència de la 

Generalitat). El servei va ser adjudicat finalment a l’empresa CaixaBank, per la Resolució de 

22 d’octubre de 2021, de la Presidència de la Generalitat. 

 

A conseqüència d’aquestes actuacions, des de finals de 2021 s’ha iniciat la instal·lació 

dels 135 caixers en els municipis beneficiats, la posada en funcionament dels quals haurà 

d’estar ultimada l’abril de 2022. 
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Objectiu 3.1 Donar suport a una gestió forestal sostenible 

 

Amb la finalitat de donar suport a una gestió forestal sostenible en els municipis 

d’interior, es concedeixen ajudes per part de la Generalitat als municipis de l’Agenda Avant 

que té àmplies zones de muntanya.  

 

Aquestes ajudes s’han regulat mitjançant el Decret 28/2021, d’1 de setembre, i van 

dirigides als ajuntaments per a inversions i manteniment en la seua massa forestal. Són ajudes 

complementàries a les convocades per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica, destinades més a masses forestals comunitàries 

que municipals.  

 

La seua consecució en 2021 s’ha realitzat mitjançant la Resolució de 7 d’octubre de 

2021, de la Presidència de la Generalitat, i estan destinades a impulsar, en els municipis de 

l’Agenda Avant, la realització d’activitats de manteniment, recuperació i reforestació dels 

boscos mediterranis en l’àmbit dels seus termes municipals. Es preveuen dues vies d’actuació: 

Recuperació de boscos i millora de la gestió forestal i Reforestació del bosc mediterrani, que 

van impulsar un total de 24 projectes. 

 

 En el procés de suport en direcció a la consecució d’aquest objectiu, es van celebrar 

nombroses reunions amb els ajuntaments, concretament 26 —un poc menys del que estava 

previst—, així com visites als municipis, a fi de mantindre un contacte permanent amb les 

alcaldies de tots els municipis inclosos en l’Agenda Avant. Aquestes reunions serveixen per a 

recollir i canalitzar les demandes i les necessitats detectades pels responsables municipals i 

informar-los al seu torn sobre els recursos que la Generalitat està posant a l’abast d’aquests 

municipis. 

 

 

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

Generalitat” 

Execució: 83,29 % 

PROGRAMA 12620 ASSESSORAMENT I DEFENSA EN JUDICI 

DELS INTERESSOS DE LA GENERALITAT  
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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

40,00 

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

50,00 

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

108,23 

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

106,25 

OBJECTIU 5.1 
Augmentar l’ús del valencià en les actuacions de l’Advocacia de la 
Generalitat. 

128,57 
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PROGRAMA 12620 ASSESSORAMENT I DEFENSA EN JUDICI 

DELS INTERESSOS DE LA GENERALITAT  
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.1. 

Exercir l’acció popular a què es refereixen l’article 36 de la Llei 
9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones 
i homes, i l’article 58 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la 
Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de 
la Comunitat Valenciana. 

66,67 

 

La Llei 10/2005, d’assistència jurídica de la Generalitat, recull com a objectiu de 

l’Advocacia General de la Generalitat “que la Generalitat dispose dels mitjans institucionals, 

organitzatius i personals idonis per a assegurar el respecte a la llei i al dret en la seua activitat 

completa, sabent defensar aquesta actuació davant dels tribunals quan siga qüestionada pels 

ciutadans”. Aquest és un objectiu de quantificació difícil que exigeix, d’altra banda, tindre en 

compte que l’actuació de l’Advocacia es divideix en dos grans blocs, un consultiu i contenciós. 

El primer està destinat a oferir assessorament a cadascuna de les conselleries i el segon, a la 

defensa en judici dels seus actes. Aquestes activitats d’assessorament i defensa s’enquadren 

en sis objectius per als quals es defineixen uns indicadors (per exemple, assistència a 

processos judicials o personació en procediments penals), i la seua evolució en l’execució s’ha 

d’interpretar més aviat en un sentit contrari, entenent-se que un percentatge inferior 

d’execució resulta positiu, ja que seria desitjable que un assessorament superior es traduïra 

en una reducció dràstica dels judicis, una correlació inversa que hui en dia no és encara 

automàtica. En altres objectius, no obstant això, un percentatge més alt en l’execució dels 

indicadors suposa una consecució més alta de l’objectiu en un sentit positiu (emissió 

d’informes, assistència a reunions, o l’augment de l’ús del valencià). 

 

Cal assenyalar, d’altra banda, que l’anàlisi d’aquest programa pressupostari aplicant 

criteris de rellevància de gènere posa de manifest que té un impacte important quant a 

igualtat. Cosa que no sorprén si es té en compte que la Generalitat ha de personar-se en tots 

els procediments penals que, d’acord amb l’article 36 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la 

igualtat entre dones i homes (exercici de l’acció popular), i l’article 58 de la Llei 7/2012, de 23 

de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, 

se seguisquen per delictes de violència sobre la dona amb resultat de mort o en els casos en 

què es genere alarma social o es produïsquen lesions greus o invalidants, i sol·licitar sempre 

la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor.  

 

 

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

 

Cal assenyalar que la coordinació i la unificació dels criteris en defensa en judici de la 

Generalitat queda garantida a través del treball de les persones que actuen com a advocats 

coordinadors en les diverses àrees, que és traslladat als lletrats i conduït als tribunals en 

cadascuna de les actuacions judicials que duen a terme. No obstant això, l’indicador 

d’Assistència a processos judicials amb el qual es mesura aquest objectiu preveu únicament el 
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que es refereix a l’assistència a vistes orals, en tots els ordres jurisdiccionals.  

 

En 2021, s’observa una reducció en un 40 % en el nombre d’assistències efectivament 

celebrades (5.000) respecte de les previsions plantejades (12.500), fet que suposa una bona 

notícia, especialment pel que fa als casos en què ha sigut possible evitar una solució 

extrajudicial.  

 

 

Objectiu 2.1 Exigir la responsabilitat comptable dels que tinguen a càrrec seu el maneig de 

cabals públics  

 

Aquest objectiu es va establir en un moment concret del temps en el qual la política 

del Consell estava fortament marcada per l’afany d’eliminar la corrupció, també mitjançant 

processos judicials. El seguiment d’aquest objectiu es du a terme a través de la quantificació 

de l’assistència a procediments d’enjudiciament comptable. La seua evolució descendent en el 

temps és un bon resultat. Així, per a l’exercici de 2021 s’havia previst que hi hauria huit 

procediments davant del Tribunal de Comptes, però el resultat final ha sigut de quatre, fet que 

significa un percentatge d’execució del 50 %, que ha d’interpretar-se de manera positiva, ja 

que indica que continua descendint el nombre d’aquesta mena de plets. 

 

 

Objectiu 3.1 Assistència jurídica de l’Administració de la Generalitat amb els criteris d’eficàcia 

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

 

El seguiment d’aquest objectiu es du a terme a través de dos indicadors: Emissió 

d’informes i dictàmens i Nombre de convenis subscrits. 

 

En aquest cas, l’objectiu és proporcionar assistència jurídica en un moment anterior a 

la judicialització del conflicte, per la qual cosa ha d’entendre’s com a positiu que l’indicador 

Emissió d’informes i dictàmens s’haja executat per damunt del que es preveia (116,46 %), ja 

que un nombre més alt d’informes i dictàmens emesos ha suposat una actuació administrativa 

més concorde amb els criteris legals, fet que s’ha traduït, com s’ha vist en l’objectiu 1.1, en 

menys conflictivitat. 

 

Pel que fa a la subscripció de convenis, durant l’exercici de 2021 s’ha mantingut la 

previsió, amb un total de 14 convenis vigents, fet que es valora de manera positiva.  

 

 

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

puguen millorar les relacions entre si 

  

Es tracta d’un objectiu molt ampli, que busca millorar les relacions amb altres 

institucions d’àmbit jurídic (magistratura, Advocacia de l’Estat i d’altres CA, lletrats 



42 

 

d’ajuntaments, universitats, etc.) a través de reunions, jornades, sessions de treball, etc.  

 

Tenint com a referència l’execució de l’exercici de 2020, en el qual l’assistència a 

reunions de treball i jornades va resultar dràsticament limitada, a conseqüència de les 

restriccions de mobilitat que comportar la pandèmia de COVID-19, per a 2021 es va fer una 

previsió garantista, amb l’estimació que s’assistiria a 80 reunions (considerant les que hagen 

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

No obstant això, a més d’haver-se pogut celebrar novament sessions de treball presencials, 

s’ha permés també la participació en línia, fet que es valora molt positivament i ha conduït a 

una execució de 85 reunions, un 6,5 % per damunt del que es preveia. 

 

  

Objectiu 5.1 Augmentar l’ús del valencià en les actuacions de l’Advocacia Generalitat 

 

A la vista del nombre de documents elaborats per l’Advocacia de la Generalitat durant 

l’exercici de 2021 (900 instruccions i altres documents enfront dels 700 previstos inicialment) 

en el qual el valencià és la llengua d’ús, pot concloure’s que està funcionant l’estratègia del 

Consell quant a aconseguir més presència del valencià en totes les actuacions, i això es valora 

positivament.  

 

 

Objectiu 6.1 Exercir l’acció popular a la qual es refereixen 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 

 

La Generalitat ha de personar-se en tots els procediments penals que, d’acord amb els 

dos articles esmentats, se seguisquen per delictes de violència sobre la dona amb resultat de 

mort o en els casos en què es genere alarma social o es produïsquen lesions greus o 

invalidants, i sol·licitar sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor. 

 

El seguiment d’aquest objectiu es du a terme a través d’un únic indicador, la Personació 

de la Generalitat en els procediments penals corresponents, mesurat pel nombre de 

procediments. Per tant, l’evolució creixent en aquest indicador estaria reflectint un fracàs: la 

constància lamentable dels efectes processals de la violència de gènere en el seu vessant més 

tràgic. Per contra, un descens en aquest indicador seria considerat positiu. I això últim és el 

que ha ocorregut en 2021: l’Advocacia va haver de presentar-se en dos procediments de 

violència de gènere, xifra que deixa l’execució d’aquest indicador un 33 % per davall del valor 

previst. No obstant això, no cal atribuir mèrit o demèrit a l’Advocacia, ja que fins i tot el nombre 

de les personacions que puguen aparéixer en un determinat exercici depenen de factors 

aleatoris, com ara que la instrucció comence en un exercici o en un altre.  
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 % 

 

Programa 112.10 “Coordinació de l’acció del Govern” 

Execució: 72,62 % 

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 

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

0,00 

OBJECTIU 2.1 
Suport al president per a establir i determinar les directrius generals 
de l’acció del Consell. 

100,00 

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 establir les directrius generals de l’acció 
del Consell. 

125,00 

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

100,00 

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

108,33 

OBJECTIU 3.2 Elaboració i coordinació de l’execució del Pla de Govern. 75,00 

 

Amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 el març de 2020 i la 

necessitat de respondre al repte de la recuperació econòmica i social de la Comunitat 

Valenciana, la Direcció General de Coordinació de l’Acció del Govern es va veure obligada a 

replantejar-se les seues funcions i objectius bàsics, i això l’ha portada a desenvolupar diferents 

accions, no previstes en el moment d’elaborar el pressupost de 2021, dirigides principalment 

a exercir les funcions pròpies de l’Oficina Valenciana de Recuperació establides en el Decret 

161/2021, de 8 d’octubre, del Consell, de creació i regulació dels òrgans de governança de 

l’Estratègia valenciana per a la recuperació i de la gestió dels fons Next Generation EU.  

 

L’origen de tot això se situa en el 21 de juliol de 2020, moment en el qual, amb la 

finalitat de pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica creada per la pandèmia del 

coronavirus, el Consell Europeu va aconseguir un acord per a posar en marxa del programa 

europeu Next Generation EU. Aquest programa constitueix el major instrument temporal 

d’estímul que ha finançat mai la Unió Europea, i l’import del qual ascendeix a un import de 

750.000 milions d’euros. 

 

L’esmentada Oficina Valenciana per a la Recuperació ha d’exercir les funcions de 

coordinació i seguiment de les actuacions i els projectes vinculats al Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència (d’ara en avant, MRR) a través de les reformes i les inversions previstes en el Pla 

de recuperació, transformació i resiliència (d’ara en avant, PRTR), aprovat per la Comissió 

Europea el 16 de juny de 2021. Al mateix temps ha de realitzar funcions de suport tècnic a la 

Comissió Interdepartamental de Seguiment de l’Estratègia valenciana per a la recuperació i a 

la resta d’òrgans de participació previstos en la norma reglamentària esmentada. 
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En aquest context, les actuacions d’aquest centre directiu durant l’exercici 2021 s’han 

enfocat fonamentalment a aconseguir l’objectiu d’aprofitar al màxim els fons de recuperació 

impulsats per la Unió Europea i el Govern d’Espanya. A conseqüència d’això, i de les prioritats 

fixades, les funcions de coordinació del programa legislatiu del Consell han continuat sent 

exercides per la Direcció General de Relacions amb les Corts (objectius 1.1 i 1.2), per la qual 

cosa caldrà ajustar-se a les indicacions del centre directiu en el seu informe.  

 

 

Objectiu 2.1 Suport al president per a establir i determinar les directrius generals de l’acció 

del Consell 

 

El suport al president es du a terme amb l’elaboració d’informes i treballs de caràcter 

sectorial realitzats, centrats sobretot en la participació de la Generalitat en els fons europeus 

de recuperació Next Generation EU, i en les propostes elaborades per a la seua consideració 

dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya, a través 

fonamentalment de les manifestacions d’interés publicades. 

 

També es realitza el seguiment de les conferències sectorials i les actuacions 

finançades pel PRTR, juntament amb la recopilació de les convocatòries d’ajudes i subvencions 

del PRTR amb impacte en l’àmbit Comunitat Valenciana, així com de la previsió pressupostària 

corresponent. A més, s’elaboren informes i anàlisis en àmbits específics: tercer sector, entitats 

locals, PERTE. 

 

 

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

instrumental de la Generalitat l’obtenció d’informació necessària per a establir directrius 

generals de l’acció del Consell 

 

Aquesta coordinació es du a terme mitjançant la celebració de reunions de diversa 

índole amb els departaments de la Generalitat, fonamentalment, però també amb algun 

extern, i l’emissió d’informes i propostes d’actuacions. 

 

Així, durant 2021 s’han celebrat unes 30 reunions, xifra que supera en un 50 % el que 

estava previst amb altres departaments de la GVA i entitats del sector públic, per a coordinar, 

fomentar i canalitzar les propostes que cal incloure en el Pla de recuperació, transformació i 

resiliència. 

 

A fi de planificar el seguiment i l’execució correcta dels fons del PRTR, assignats a la 

Comunitat Valenciana a través de les diferents conferències sectorials celebrades l’any 2021, 

o a través de reials decrets de concessió directa de subvencions a les comunitats autònomes, 

s’han celebrat reunions, conjuntament i individualment, amb totes les conselleries i les entitats 

del sector públic instrumental de la Generalitat, que tenen la condició d’entitats executores el 
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PRTR. 

 

També s’han celebrat reunions de coordinació amb departaments transversals de la 

Generalitat, com ara la Direcció General de Pressupostos, la Intervenció General de la 

Generalitat, la Direcció General de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions i la Direcció 

General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, per a establir mecanismes de 

gestió i seguiment de les actuacions finançades pel PRTR en l’àmbit de la Generalitat 

Valenciana.  

 

Així mateix, i amb la finalitat d’elaborar de manera conjunta recursos que s’han posat 

a la disposició dels òrgans gestors del PRTR en la Generalitat, s’han celebrat reunions amb 

altres departaments de la Generalitat amb competències horitzontals, com ara la Junta 

Superior de Contractació Administrativa o la Inspecció General de Serveis, i amb organismes 

com ara l’Agència Valenciana Antifrau. 

 

Finalment, cal esmentar les reunions periòdiques mantingudes amb la Secretaria 

General de Fons Europeus del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en la seua condició d’òrgan 

responsable del PRTR. 

 

Quant als informes d’anàlisis i propostes d’actuacions, se n’han elaborat un total de 

vint, segons el que es preveia, dirigits a les conselleries i les entitats del sector públic 

instrumental, les gestores de fons del PRTR, amb el doble objectiu, d’una banda, d’analitzar, 

les possibilitats de finançament dels projectes dissenyats pels diferents departaments de la 

GVA i el seu encaix en les diferents inversions en què s’estructura el Pla de recuperació, i, 

d’una altra, de donar un suport tècnic a les entitats gestores d’aquests fons respecte dels 

principis de gestió i execució d’aquest pla. La major part d’aquests informes estan disponibles 

en la pàgina web de la Direcció General de Coordinació de l’Acció de Govern 

(https://presidencia.gva.es/va/web/gvanext/). 

 

 

Objectiu 2.3 Participar en els òrgans transversals de coordinació que tinguen com a objectiu 

impulsar polítiques que afecten diversos departaments 

 

La participació de la Direcció General de Coordinació de l’Acció del Govern en òrgans 

transversals es realitza a través de reunions mantingudes en el si de comissions 

interdepartamentals, òrgans de participació de la GVA i òrgans de cooperació. Durant el 2021 

el nombre d’aquestes reunions, un total de quinze i que es tracten a continuació, va complir 

les previsions establides inicialment. 

 

La Direcció General de Coordinació de l’Acció del Govern exerceix la Secretaria de la 

Comissió Interdepartamental de Seguiment de l’Estratègia Valenciana per a la Recuperació, 

que va celebrar la primera sessió constitutiva el 16 de novembre de 2021. Igualment, ha 

participat en reunions de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica i 
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les Comunicacions a la Comunitat Valenciana, i de la Comissió Interdepartamental per a la 

Prevenció d’Irregularitats i Males Pràctiques (CIPIMAP), en aquest cas, en una sessió dedicada 

als requisits de mesures antifrau derivats de l’aplicació del PRTR i sobre la col·laboració de la 

Inspecció General de Serveis de la Generalitat amb la metodologia de mapes de risc i 

qüestionaris d’autoavaluació que estan desenvolupant. 

 

També cal destacar la presència d’aquesta direcció general en òrgans de participació 

amb els agents socials i els sindicats a través de la Mesa de Diàleg Social, i en òrgans de 

caràcter transversal com ara el Comité Estratègic d’Innovació i la Comissió Delegada de 

Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental. També ha estat present aquest centre directiu en 

òrgans de cooperació amb l’Estat com ara la Comissió Bilateral de Cooperació Administració 

General de l’Estat-Generalitat, i la Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència. 

 

Així mateix, ha participat en un grup de treball per a la divulgació del PRTR i dels 

requisits de gestió i seguiment amb administracions locals, amb representants de les tres 

diputacions provincials, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Direcció General 

d’Administració Local i la Direcció General de Coordinació d’Acció de Govern de Presidència. 

 

En el context d’aquestes reunions s’han elaborat diversos informes dels quals s’ha 

donat compte en la Comissió de Seguiment de l’Estratègia Valenciana per a la Recuperació, i 

en la resta dels òrgans transversals en els quals ha participat aquest centre directiu, centrats 

fonamentalment en l’estat d’aplicació del PRTR en la GVA, analitzant per a això els imports 

assignats durant el 2021 per àmbit sectorial i òrgan gestor. Cal destacar també les 

recomanacions elaborades per al procediment de selecció de les direccions de programa 

vinculades al PRTR, i l’elaboració de les dues normes reglamentàries aprovades pel Consell: la 

regulació dels òrgans de governança de la gestió dels fons Next Generation (Decret 161/2021), 

i la determinació de les retribucions de les direccions de programa vinculades al PRTR (Decret 

121/2021). 

 

 

Objectiu 3.1 Seguiment i anàlisi de l’acció del Consell, en coordinació amb les diferents 

conselleries i departaments de la Generalitat, per a avaluar el seu grau de compliment, així 

com el seu impacte 

 

Aquest objectiu es realitza a través de dues línies diferenciades, encara que 

relacionades. La primera consisteix en l’elaboració d’informes d’evolució i compliment de plans 

o projectes en execució o finalitzats, i l’altra, en l’elaboració d’informes d’impacte. 

 

En relació amb això, des que s’exerceixen de manera efectiva les funcions pròpies de 

l’Oficina Valenciana de Recuperació que estableix el Decret 161/2021, de 8 d’octubre, del 

Consell, de creació i regulació dels òrgans de governança de l’Estratègia valenciana per a la 

recuperació, la mateixa estratègia, com a pla de plans eminentment valencià, ha sigut l’objecte 
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principal d’aquest objectiu, en un procés de construcció, evolució i adaptació de manera 

col·laborativa amb tots els departaments i les entitats concernides de la Generalitat. 

 

Així doncs, l’Estratègia valenciana per a la recuperació (EVR) constitueix l’instrument 

programàtic per a la reconstrucció econòmica i social de la Comunitat Valenciana, que, partint 

dels acords plasmats en “Alcem-nos”, i alineats amb les prioritats europees i les polítiques 

palanca seleccionades pel Govern d’Espanya en el seu Pla de recuperació, transformació i 

resiliència (pla “España puede”), permeta aconseguir els objectius d’inclusió social, 

convergència econòmica i sostenibilitat mediambiental que reclama la societat valenciana. 

 

Aquesta complexitat de línies programàtiques ha propiciat que després de l’estiu de 

2021 s’hagen mantingut reunions i contactes amb quasi tots els agents implicats, el resultat 

final dels quals va ser la recepció de 17 al·legacions diferents del text inicial.  

 

D’altra banda, l’EVR s’ha completat i ampliat des dels 14 projectes consignats en el 

document inicial fins a 21 projectes transformadors, amb gran potencial en la captació de fons 

europeus i que puguen tindre un efecte tractor significatiu: CV Terra Emprenedora, Triple 

Impacte 3i, Fent Cooperatives, Desenvolupament Industrial Avançat Basat en Tecnologies 

Innovadores, Projecte integral per a l’Albufera de València, Bretxa Digital, Inclusió Social per 

a no Deixar a Ningú Arrere, i Xarxa d’Excel·lència en Salut i Envelliment d’Alacant (RESEAL). 

De tots els projectes transformadors, s’ha realitzat avaluació ex ante o informes de seguiment 

del Pla Ariadna, Atenció i Cura de la Població, Digitalització del teixit productiu, Pla Recuperatur 

CV i l’Estratègia valenciana d’intel·ligència artificial. 

 

Una altra línia específica derivada de l’anterior ha sigut la redacció ex novo del Pla 

Ariadna, Pla per a Joves, una estratègia conjunta la missió de la qual és facilitar l’abordatge, 

des de l’àmbit de les polítiques públiques i en el marc de l’Estratègia valenciana per a la 

recuperació, dels principals reptes i oportunitats que permeten, a la població jove de la 

Comunitat Valenciana, la realització dels seus projectes de vida personals i col·lectius, que 

afavorisquen la seua participació plena en la vida social i econòmica i potencien la seua 

contribució a la construcció d’una societat cohesionada, diversa i solidària. 

 

Aquest pla recull 3 eixos d’intervenció, 6 àmbits temàtics i 26 actuacions, de les quals 

participen 14 unitats directives o entitats del sector públic instrumental, pertanyents a 12 

conselleries, a més del Consell Valencià de Joventut, el Comissionat de Presidència per a la 

Salut Mental i els representants dels agents socials. Tots han contribuït en un procés 

d’interacció i relació a través de 8 reunions en les quals s’han completat 26 fitxes i s’han 

elaborat 4 informes d’al·legacions de diversos representants. 

 

Finalment, es va celebrar la jornada “La responsabilitat social i la sostenibilitat a la 

Comunitat Valenciana, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i el Pla de 

recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya”, l’objectiu de la qual és abordar 

la responsabilitat social en l’escenari actual de la recuperació, i s’estructura en tres taules: una 
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inaugural, una altra empresarial i una altra de grups d’interés. De la jornada celebrada es va 

emetre el corresponent informe final sobre el desenvolupament, la participació i l’impacte 

comunicatiu i de difusió.  

 

 

Objectiu 3.2 Elaboració i coordinació de l’execució del Pla de govern 

 

En el compliment d’aquest objectiu s’han realitzat les actuacions, els treballs i les 

reunions dirigits a millorar l’execució del PRTR en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.  

 

Una part de les actuacions està relacionada amb el desenvolupament d’eines i 

aplicacions d’informació i anàlisi de dades, com ara: 

 

- La posada en marxa i la millora de la pàgina web de la Direcció General, on 

s’ofereix informació sobre el PRTR i on es recopilen totes les convocatòries d’ajudes i licitacions 

de la GVA finançades per aquest pla, incloent-hi el disseny i l’actualització contínua dels 

continguts del web. 

 

- El disseny, conjuntament amb la DG de Tecnologies de la Informació, d’una 

aplicació (GVNext), per al tractament i l’anàlisi de la informació remesa per les entitats de la 

GVA, respecte dels fons del PRTR que els són assignats. 

 

- Preparació i inici del procediment administratiu per a la contractació d’un servei 

d’informació i consultoria sobre fons europeus, a través d’una plataforma informàtica, dirigida 

a facilitar a les entitats locals, les empreses i les persones interessades l’accés al finançament 

que ofereixen els fons europeus, finalment adjudicat ja el gener de 2022.  

 

- Participació en el grup de treball establit conjuntament amb la DG de 

Tecnologies de la Informació, la DG de Pressupostos i la Intervenció General, per al disseny 

d’una aplicació informàtica intermèdia, que facilite el compliment de les obligacions 

d’informació i seguiment que exigeix el PRTR. 

 

L’altra part de les actuacions dutes a terme ha estat relacionada amb la finalitat de 

donar a conéixer les possibilitats de finançament del PRTR i formar les entitats i persones 

interessades en la seua estructura i funcionament, per a això aquest centre directiu ha 

participat en diferents actes, com ara seminaris i jornades en línia. Així mateix, 

s’han resolt les consultes sobre el PRTR procedents tant de departaments i organismes de la 

GVA com de particulars, empreses i administracions locals, i s’han preparat les respostes a 

preguntes parlamentàries i sol·licituds de documentació. 
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Programa 462.20 “Promoció institucional” 

Execució: 68,18 % 

PROGRAMA 46220 PROMOCIÓ INSTITUCIONAL   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Control previ i autorització de projectes de manuals d’identitat 
corporativa, marques, distintius, logotips o símbols d’identificació 
per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat. 

67,92 

OBJECTIU 1.2 

Supervisió de la creativitat i el 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. 

43,01 

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

61,79 

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

100,00 

 

Diverses circumstàncies sorgides al llarg de l’exercici, entre les quals la més destacable 

va ser la necessitat d’incrementar la despesa destinada a informar la ciutadania de les mesures 

que cal adoptar en relació amb la prevenció de la COVID-19, van donar lloc a un increment del 

pressupost inicial, que va propiciar que millorara el seu grau d’execució.  

 

Cal assenyalar, d’altra banda, que l’anàlisi d’aquest programa pressupostari aplicant 

criteris de rellevància de gènere posa de manifest que té un impacte important pel que fa a 

igualtat, i se situa entorn d’un grau mitjà. En conseqüència, amb això es recullen diversos 

indicadors en els objectius 2.1 i 3.1 que pretenen reduir els biaixos de gènere fins a eliminar-

los en les accions de comunicació i publicitat institucional del Consell (campanyes planificades 

en matèria d’igualtat de gènere, i accions de millora des de la perspectiva de gènere 

incorporades al procés de supervisió de l’activitat de promoció institucional del Consell). 

 

 

Objectiu 1.1 Control previ i autorització de projectes de manuals d’identitat corporativa, 

marques, distintius, logotips o símbols d’identificació per a la difusió de la imatge institucional 

de la Generalitat 

 

El compliment d’aquest objectiu s’ha mesurat a través de les autoritzacions a projectes 

dutes a terme mitjançant l’aplicació institucional AMPI. Mitjançant aquesta aplicació 

informàtica, els departaments de la Generalitat i els seus organismes dependents sol·liciten a 

la Direcció General de Promoció Institucional l’autorització dels seus projectes de manuals 

d’identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d’identificació per a la difusió 

d’aquesta, tal com estableix l’article 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 l’aplicació esmentada ha ascendit a un 

total de 36, per davall de les 53 estimades inicialment. 
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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 

 

Aquesta supervisió particular s’ha dut a terme mitjançant la mateixa aplicació que en 

el cas de l’objectiu 1.1. Les supervisions dutes a terme en 2021 han ascendit a 758, segons 

dades de l’aplicació AMPI, i el nombre de creativitats elaborades amb mitjans propis ha sigut 

de 59. En tots dos casos, l’execució ha estat per davall de les previsions. El descens d’aquestes 

dades obeeix principalment al canvi de model organitzatiu i de gestió dels serveis de la Direcció 

General de Promoció Institucional. 

 

 

Objectiu 2.1 Desenvolupament i execució d’accions i projectes publicitaris de promoció 

institucional 

 

El desplegament i l’execució d’accions i projectes publicitaris de promoció institucional 

s’ha executat 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 2021 s’han dut a terme un total de 169 accions i 1 

campanya en matèria d’igualtat de gènere, dades inferiors a les previsions inicials. 

 

 

Objectiu 3.1 Realitzar actuacions de conscienciació en matèria d’igualtat de gènere des de la 

Presidència de la Generalitat 

 

Amb l’objecte de conscienciació en matèria d’igualtat de gènere, des de la Presidència 

de la Generalitat s’ha executat una actuació transversal de visualització de la perspectiva de 

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

 

 

Programa 112.30 “Coordinació del diàleg social” 

Execució: 62,00 % 

PROGRAMA 11230 COORDINACIÓ DEL DIÀLEG SOCIAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Suport als òrgans que exerceixen la funció consultiva en la 
Presidència de la Generalitat i especialment en relació amb els 
òrgans que exerceixen la funció consultiva en la Presidència de la 
Generalitat, i especialment en relació amb l’Alt Consell Consultiu 
de l’I+D. 

42,33 

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 
desenvolupament, difondre i realitzar el seguiment, avaluar 
quantitativament de la implementació de les polítiques públiques 

33,33 
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PROGRAMA 11230 COORDINACIÓ DEL DIÀLEG SOCIAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
del Consell i dels indicadors estadístics de compliment de l’Agenda 
2030 per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible en la Comunitat Valenciana. 

OBJECTIU 2.2 

Impulsar l’articulació d’actors, a escala local, autonòmica, estatal i 
internacional, mitjançant la generació d’aliances per al 
desenvolupament sostenible per a la consecució de l’Agenda 2030 
de Nacions Unides. 

120,00 

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

52,22 

OBJECTIU 3.2 
Manteniment de relacions amb les institucions que afecten els 

interessos de la Comunitat Valenciana. 
28,67 

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

20,00 

OBJECTIU 4.1 
Establir les bases per a la reactivació econòmica i social de la 
Comunitat Valenciana. 

85,00 

OBJECTIU 4.2 
Desenvolupar, implementar i prioritzar les actuacions de l’Acord 
social per a la reactivació “Alcem-nos”. 

45,00 

OBJECTIU 4.3 
Treballar amb els agents socials les actuacions per a la 
reactivació. 

62,50 

OBJECTIU 5.1 
Acordar juntament amb els agents socials la implementació de les 
mesures que siguen necessàries per a minimitzar l’impacte de la 
COVID-19. 

85,00 

OBJECTIU 5.2 
Actuar de manera coordinada per a afrontar els problemes que 
puguen derivar-se. 

70,00 

 

 

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

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

 

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 d’I+D+i, que s’ha reactivat. 

 

Durant l’exercici de 2021 s’han reactivat les comissions de l’Alt Consell, en el marc de 

l’estudi per a la implementació de l’Estratègia valenciana per a la recuperació, i en el seu si 

s’han fet diverses aportacions sobre la seua evolució i desenvolupament. 

 

 

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 

 

Igual que ocorre cada any, la Generalitat ha continuat finançant i potenciant la 

Fundació Premis Rei Jaume I, l’activitat de la qual culmina amb el lliurament d’aquests 
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prestigiosos premis en les diferents àrees investigació bàsica, economia, investigació mèdica, 

protecció del medi ambient, noves tecnologies, i a l’emprenedor. 

 

 

Objectiu 2.1 Alinear, d’acord amb el principi de coherència de polítiques per al 

desenvolupament, difondre i realitzar el seguiment, avaluar quantitativament la implementació 

de les polítiques públiques del Consell i dels indicadors estadístics de compliment de l’Agenda 

2030 per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la Comunitat 

Valenciana 

 

S’han elaborat, juntament amb la resta dels departaments del Consell, els informes de 

seguiment de l’Agenda 2030 que s’han remés al Ministeri, així com l’informe relatiu a les 

mesures implementades durant la pandèmia i l’impacte que aquestes tenen en relació amb la 

consecució de l’ODS. 

 

Així mateix, s’han dut a terme reunions amb les universitats públiques valencianes per 

a alinear l’Estratègia valenciana recuperació amb el desenvolupament de l’Agenda 2030, i 

reunions amb els agents socials, en què es va acordar en el marc de la Comissió Tècnica de la 

Mesa de Diàleg Social, l’alineació del projecte “Alcem-nos” amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030. 

 

 

Objectiu 2.2 Impulsar l’articulació d’actors, a escala local, autonòmica, estatal i internacional, 

mitjançant la generació d’aliances per al desenvolupament sostenible per a la consecució de 

l’Agenda 2030 de Nacions Unides 

 

En l’àmbit de la promoció i la difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, 

s’han elaborat les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització d’accions 

de suport, de foment i d’implementació de l’Agenda 2030 i de sensibilització dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (Decret 26/2021, de 9 d’agost, del president de la Generalitat). 

Així mateix, s’han adjudicat 26 ajudes a associacions i organitzacions sense ànim de lucre i 

empreses d’entre 50 i 250 treballadores, per a les activitats realitzades en 2021 en relació 

amb la divulgació dels ODS. 

 

 

Objectiu 3.1 Fomentar el diàleg social i dinamitzar les actuacions dels òrgans de trobada 

dels actors socials, especialment a través de la Mesa de Diàleg Social 

 

Durant els 2021, les diferents meses de diàleg social han realitzat el seguiment de 

l’acord “Alcem-nos” mitjançant la celebració de reunions de la Mesa de Diàleg Social, de la 

Comissió Tècnica, de les meses de recuperació social, polítiques públiques, economia, la Mesa 

Verda i els seus corresponents grups de treball de cada conselleria. En conjunt, s’han produït 

una quinzena de reunions amb els agents socials i institucions públiques i privades.  
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En el marc del diàleg social, s’han desenvolupat i executat totes les mesures que es 

van posar en funcionament en 2020 per a pal·liar els efectes ocasionats per la pandèmia i per 

a protegir les persones treballadores i l’ocupació. Manteniment dels ERTO en determinats 

sectors, les ajudes a la conciliació per a les persones que es van veure obligades a reduir la 

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

dependència, la concessió d’ajudes urgents a autònoms, Pla Resistir. 

 

Finalment, en l’àmbit dels Objectius 3.2 a 5.2, cal assenyalar que s’han desenvolupat 

múltiples reunions i s’han elaborat informes i propostes dirigits a les diferents finalitats 

previstes. En aquest sentit, el diàleg social entre l’Administració, els agents socials i les 

universitats, a través de nombroses reunions, ha sigut un element estratègic bàsic per a la 

nova etapa que s’obri després de la pandèmia. Així, s’ha col·laborat d’una manera molt activa 

amb els diferents departaments del Consell en l’elaboració del document proposada per a 

determinar les accions lligades als fons Next Generation; s’han iniciat els contactes amb els 

diferents agents implicats en la digitalització i la intel·ligència artificial, aplicable a les 

administracions públiques en tots els seus àmbits, estatal, autonòmica i local, comptant amb 

la col·laboració i la iniciativa dels agents econòmics i socials; s’han establit les bases per a la 

reactivació econòmica postpandèmia amb la posada en marxa de l’Estratègia valenciana de 

recuperació que ha comptat amb el suport de la patronal, els sindicats i les universitats i, en 

definitiva, s’han mantingut contactes constants amb els agents socials per a implementar les 

mesures tendents a minimitzar els efectes de la pandèmia provocada per la COVID-19, tant 

en l’àmbit sanitari com en l’econòmic. 

 

 

Programa 121.20 “Alta Direcció i Serveis Generals” 

Execució: 76,37 % 

PROGRAMA 12120 ALTA DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

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

99,94 

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 desenvolupats per la Presidència de la 
Generalitat. 

105,26 

OBJECTIU 2.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 

de la Conselleria. 
66,67 

OBJECTIU 2.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació. 50,00 

OBJECTIU 2.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius. 

60,00 
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Objectiu 1.1 Coordinació amb els centres directius de la Presidència per a aconseguir tota 

l’agilitat i l’eficiència possibles 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 2021 només s’ha sol·licitat l’ajornament de la contestació d’un 2,28 % les 526 

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 (13-04-2022) 

 

En 2021 s’han elaborat la totalitat de les fitxes i les observacions sol·licitades per la 

Sotssecretaria. 

 

 

Objectiu 1.2 Prestar suport administratiu i tècnic als òrgans superiors i els centres directius de 

la Presidència de la Generalitat per a facilitar l’execució dels programes i les polítiques 

desplegats per la Presidència de la Generalitat 

 

En les accions realitzades per a aconseguir aquest objectiu s’han complit al 100 % les 

previsions establides en els 19 indicadors definits per a mesurar-les. 

 

Indicador 1. Tramitació expedients de contractació 

 

Respecte de la contractació menor en 2021, els diferents centres directius de la 

Presidència han proposat, i els ha tramitat la Sotssecretaria, per mitjà del Servei de 

Contractació i Assumptes Generals, un total de 508 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, 12 contractes de serveis, 11 contractes 

de subministraments, fet que suposa un total de 25 contractes majors, i, per tant, s’ha 

executat el 100 % de les licitacions proposades. 

 

Cal posar també de manifest que s’han tramitat cinc encàrrecs a ens instrumentals en 

2021, el 100 % de les propostes, encara que no estiguera previst computar en aquest indicador 

les propostes d’encàrrecs a ens instrumentals de la Generalitat. 

 

Indicador 2. Gestió del Registre unificat de factures 
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Al llarg del 2021 es van fer 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.  

 

Indicador 3. Supervisió del Registre d’entrada de documents 

 

El Registre general de la Presidència ha rebut i registrat un total de 3.840 entrades en 

2021 (documentació presencial, correu i valisa). A això cal afegir els 17.129 registres 

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

 

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

les conselleries o les administracions públiques competents, s’ha efectuat en el 100 % dels 

casos. 

 

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

 

S’han elaborat els 15 informes previstos. Entre les actuacions dirigides als diferents 

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, les funcions d’assessorament tècnic en totes les matèries que els 

puguen afectar, així com de comunicació amb cada departament en relació amb la situació 

comptable. 

 

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

 

S’ha donat resposta al llarg de 2021 a 10 informes d’al·legacions corresponents al 

control financer permanent mensual de les diferents caixes fixes adscrites a Presidència, el 

doble del que estava previst. 

 

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

 

En 2021, el Servei de Gestió Econòmica, per mitjà del Gabinet Tècnic, ha donat 

resposta a la petició d’informació referent a 188 preguntes parlamentàries i sol·licituds de 

documentació presentades pels diferents grups parlamentaris de les Corts. Igualment, s’ha 

facilitat informació per a quinze sol·licituds de col·laboració d’altres conselleries. 

 

Indicador 7. Depuració del sistema de Registre unificat de factures 

 

Al llarg de l’exercici 2021 s’han dut a terme cinc actuacions de depuració sobre el 

Registre unificat de factures de la Generalitat (RUF), i s’han regularitzat les situacions de les 

factures susceptibles d’esmena. D’altra banda, s’ha fet una mitjana de 7 seguiments mensuals 
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de les factures que han arribat al RUF, a partir del mes d’octubre el seguiment es fa de manera 

més contínua i el mes de desembre se’n fa un seguiment diari. 

 

Indicador 8. Expedients derivats sentències fermes 

 

A petició d’altres departaments, s’elaboren habitualment informes de liquidació, així 

com la seua tramitació i proposta de pagament. En el 2021, s’han tramitat vint expedients de 

sentències d’interessos derivats de procediments judicials. Pel que fa a sentències 

condemnatòries a pagar costes processals, se n’han tramitat sis. 

 

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

 

Al llarg de 2021 s’han realitzat, a sol·licitud de la Intervenció Delegada, un informe 

relatiu al control financer permanent 2020 i dotze informes mensuals de seguiment de 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, i altres informes a sol·licitud de la Tresoreria i de la Conselleria 

d’Hisenda i Model Econòmic. Addicionalment, en relació amb els ingressos, es fan actuacions 

de seguiment i control que garantiran que s’apliquen correctament al pressupost. 

 

Indicador 10. Tramitació de modificacions pressupostàries. 

 

En 2021 s’han tramitat 27 expedients de modificació pressupostària corresponents, la 

major part, a sol·licitud dels centres gestors, encara que també a instància de la Conselleria 

d’Hisenda i Model Econòmic, a fi d’optimitzar la utilització dels recursos disponibles per a 

aconseguir els objectius proposats.  

 

Indicadors de l’11 al 16 del Servei de Coordinació i Suport Tècnic 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corresponent, això s’ha produït per causes alienes a la gestió d’aquest servei.  

 

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

2021. La informació de la columna “Expedients tramitats” és coincident amb els procediments 
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iniciats, en la mesura que tots els procediments iniciats en 2021 han sigut objecte de 

tramitació. 

 

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

finalitzats), cap tenia implicacions pressupostàries en 2021, i el fet que no hagen finalitzat en 

2021 és perquè s’han iniciat en els últims mesos de l’any, o perquè la tramitació ha patit algun 

retard ocasionat per actuacions del centre gestor. Finalment, en la columna “Expedients 

desistits” es comptabilitzen alguns expedients que s’han paralitzat i arxivat 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 47 46 - 1 

Decrets 
president 

38 36 1 1 

Lleis 1 0 - 1 

Decrets llei 5 5 - - 

Resolucions en 
matèria de 
beques 

5 5 - - 

Resolucions de 
subvencions 
directes 

23 21 - 2 

Altres 
resolucions 

63 62 1 - 

Convenis i 

acords 

Convenis que 
no autoritza el 
Consell 

2 2 - 0 

Convenis que 

autoritza el 

Consell 

102 97 1 4 

Altres acords 
del Consell 

80 77 - 3- 

Informes   95 93 2 - 

Queixes 

Queixes 
telemàtiques 

25 25 - - 

Resta de 
queixes 

2 2 - - 

Informació a la 

ciutadania 

Informació a la 

ciutadania 

  

20 - - 20 

  

Responsabilitat 

patrimonial 
Responsabilitat 
patrimonial 

- - - - 

 

Indicador 17. Propostes de modificació de relació de llocs de treball 

 

En 2021, s’han tramitat 29 expedients de creació, modificació i/o reclassificació de 

llocs de treball. 

 

Indicador 18. Resolucions sobre incidències en l’horari de treball (reducció i flexibilitat) 
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Durant l’exercici 2021 s’han tramitat 64 expedients en matèria de reducció de jornada 

i flexibilitat horària. El 100 % dels sol·licitats, dels quals 6 són de flexibilitat horària i 58 

corresponen a reducció de jornada. Tots s’han resolt en termini després de la sol·licitud dels 

interessats. 

 

Indicador 19. Procediment de provisió de llocs de treball 

 

Durant l’any 2021 s’han tramitat en termini 126 expedients, dels quals eren 6 relatius 

a personal eventual, 78 relatius a comissions de servei i adscripcions provisionals, 29 de 

nomenaments i cessaments de lliure designació, i 49 de petició/autorització de provisió de llocs 

per mitjà de funcionaris interins. 

 

 

Objectiu 2.1 Incorporar la transversalitat de gènere a 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 2021, que per la seua matèria han 

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

manera que l’indicador assenyalat s’ha complit en un 100 %: Decret 16/2021, de 19 de maig, 

del president de la Generalitat (DOGV de 24.05.2021), d’establiment de les bases reguladores 

de la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de formació i difusió en matèria 

de la Unió Europea i d’acció exterior; Resolució de 7 de maig de 2021, de la Presidència de la 

Generalitat, per la qual es convoquen dues beques per a la realització d’estudis de postgrau 

en el Col·legi d’Europa; Resolució de 15 d’octubre de 2021, de la Presidència de la Generalitat, 

per la qual es convoquen quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en 

matèria d’acció exterior, en les dependències de la Secretaria Autonòmica per a la Unió 

Europea i Relacions Externes, i Decret 26/2021, de 9 d’agost, del president de la Generalitat, 

pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la realització 

d’accions de suport, de foment i d’implementació de l’Agenda 2030 i de sensibilització dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 

Cal tindre en compte, no obstant això, que en 2021 la majoria de les ajudes a entitats, 

autònoms i empreses es van articular via concessió directa, a l’empara del Decret llei 1/2021, 

de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou Ajudes Parèntesi en 

cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia. 

 

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

sobre el total de projectes normatius 

 



59 

 

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

requereixen han incorporat clàusules d’igualtat de gènere, com és el cas del Decret 50/2021, 

de 9 d’abril, del Consell, de regulació de l’activitat editorial de l’Administració del Consell i del 

seu sector públic, i el Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d’aprovació del Reglament 

regulador de l’allotjament turístic a 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 han d’annexar-se als projectes de 

disposicions de caràcter general. D’acord amb el que estableix 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 el centre directiu que propose l’avantprojecte de llei o el projecte de norma, pla o programa 

d’acord amb les instruccions i les 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 Presidència de la Generalitat, en 

l’adreça 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 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 2021, en els plecs de contractació, s’han 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, l’indicador, ja que s’han 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 el 2021 no s’ha produït cap empat. 

 

 

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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Durant l’exercici 2021 s’han revisat dos textos, corresponents a dos projectes de 

decret. Com ja s’ha assenyalat en l’indicador 3 de l’objectiu 2.1, 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. 

 

Indicador 2. Textos amb llenguatge igualitari i no sexista 

 

En l’exercici 2021 el grau d’execució aconseguit ha sigut del 100 %, ja que tots els 

documents es redacten utilitzant un llenguatge no sexista.  

 

 

Programa 462.10 “Relacions informatives i comunicació” 

Execució: 55,94 %  

PROGRAMA 46210 RELACIONS INFORMATIVES I 

COMUNICACIÓ 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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

170,00 

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

109,71 

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 

 

 

 

Objectius 1.1 i 1.2 Impulsar l’emissió d’informació institucional tant de la Presidència com del 

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

 

Tots dos objectius mostren una execució molt bona durant l’exercici de 2021 a causa 

de l’evolució registrada en tots i cadascun dels seus indicadors, que han superat els valors 

previstos inicialment: activitats de coordinació de la informació institucional del Consell; 

missatges de difusió institucional a través de les xarxes socials; suport a la relació entre la 

Presidència i els mitjans, elaboració i transmissió de notes de premsa; disseny i anàlisi de 

treballs, tècniques i estudis d’avaluació de l’eficàcia de la política informativa; accions que 

faciliten la relació dels i les professionals de la informació i els gabinets de premsa de les 

conselleries; informes per a l’elaboració d’estratègies de comunicació, i informes del 

procediment de seguiment i avaluació.  

 

La mitjana en el percentatge d’execució dels indicadors per a l’exercici 2021 ha sigut 

del 139,85 %. Destaca el creixement exponencial del compliment de l’indicador de l’objectiu 

1.1 relatiu al nombre de missatges institucionals difosos a través de les xarxes socials, que 

s’ha situat en el 321,15 %, i també la millora en l’indicador relacionat amb el suport a la relació 
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entre la Presidència i els mitjans (127,5), en aquest últim cas a causa del reforç de personal 

en la unitat de missatge digital, i en les activitats de coordinació de la informació institucional 

del Consell (128,9 %) per haver-se generat un nombre més alt d’actes públics dirigits a mitjans 

de comunicació que el previst inicialment. 

 

Aquestes dades positives són el resultat dels canvis organitzatius dirigits a la millora 

de la política comunicativa amb la finalitat d’acostar a la ciutadania la informació sobre la gestió 

del Consell amb transparència i eficàcia. Entre aquests canvis, destaca l’increment de recursos 

humans, així com més organització, coordinació i cohesió dels equips de treball, fet que ha 

millorat la seua eficiència, i ha contribuït a incrementar el nombre de missatges en xarxes 

socials, l’elaboració d’informes d’anàlisis de l’activitat informativa, o la cobertura audiovisual 

dels actes informatius organitzats, per esmentar-ne alguns exemples. 

 

D’altra banda, cal destacar respecte dels objectius 3.1 Tramitar els procediments 

administratius en matèria de ràdio i televisió competència de la Generalitat, 3.2 Manteniment 

del Registre de prestadors del servei de comunicació audiovisual i 3.3 Realització d’actuacions 

d’inspecció i control dels serveis de comunicació audiovisual, que aquestes competències no 

pertanyen al programa pressupostari 462.10, pel fet que en els pressupostos de 2021 van 

passar a formar part de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.  

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d’execució de la Presidència de la 

Generalitat mostra en termes globals una bona execució en relació amb les previsions, i arriba 

a una taxa del 331,08 %, si bé en analitzar els diferents programes es produeix una certa 

dispersió.  

 

Així, les circumstàncies en les quals s’ha desenvolupat l’execució en els diferents 

programes revelen una heterogeneïtat en els resultats aconseguits, i es distribueixen quasi 

equitativament entre els tres grups d’anàlisis segons grau d’execució (gràfic 2), de manera 

que en cadascun dels tres grups es troba, aproximadament, un terç dels programes. Cinc són 

els programes que obtenen una execució més destacada i el mateix nombre els que no han 

arribat a aconseguir el 80 % de les previsions, mentre que són quatre els programes que se 

situarien en una posició intermèdia. 

 

 
 
 
 
 
 



62 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons els trams d’execució dels objectius. 

 
L’anàlisi per centres gestors no difereix de l’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. 

 

 

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 2021 

 

 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, segons els indicadors disponibles a 31 de 

desembre de 2021, mostra un grau d’execució global dels seus objectius d’un 115,53 %. 

 

Com es pot apreciar en el gràfic 1, l’execució per programes pressupostaris ha sigut 

desigual i, en part, es deu, com en el cas del programa 313.60 “Persones majors”, a la 

declaració de l’estat d’alarma conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

El grau d’execució varia des del 43,33 % del programa 313.60 “Gestió de centres de 

persones majors” fins al 208,47 % del programa 311.30 “Planificació i coordinació 

d’infraestructures de serveis socials”. 

 

Del total dels onze programes pressupostaris de la secció, set, la qual cosa representa 

el 63,6 % dels programes, han registrat molt bones ràtios d’execució en termes mitjans, i han 

mostrat una evolució favorable en l’assoliment dels objectius establits per a l’exercici 2021. 

Només dos han tingut més dificultats per a arribar als nivells d’execució previstos en les 

estimacions inicials fetes quan es va elaborar el pressupost.  

 

 

Gràfic 1. Grau d’execució per programes pressupostaris 
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Atés el grau d’execució aconseguit i prenent com a unitat d’anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar segons el grau d’execució que tenen en tres 

grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

En aquest grup es troben un total de set programes pressupostaris que són els 

següents: 311.30 “Planificació i coordinació d’infraestructures de serveis socials”; 313.40 

“Diversitat funcional o discapacitat”; 311.10 “Direcció i serveis generals”; 311.20 “Gestió i 

organització del sistema”; 313.30 “Infància i adolescència”; 311.40 “Institut Valencià de 

Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials”, i 313.70 “Atenció primària i 

dependència”. 

 

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

100 %. 

 

En aquest grup es troben els programes 323.10 “Igualtat de gènere” i 313.80 “Igualtat 

en la diversitat”. 

 

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

 

Dins d’aquest grup es troben els programes 313.50 “Inclusió social” i 313.60 “Persones 

majors”. 

 

 

Des d’una perspectiva de l’impacte de gènere a l’hora d’analitzar l’execució dels 

programes, cal tindre en compte que, segons el resultat de la valoració de l’anàlisi del grau de 

rellevància de gènere amb criteris de transversalitat, rellevància funcional i capacitat 

d’impacte, la major part d’aquests, sis programes, es classifiquen amb rellevància alta i els 

cinc restants, amb rellevància mitjana.  

 

Cal assenyalar, en particular, el programa 323.10 “Igualtat de gènere”, en què tots els 

seus objectius tenen vinculació directa amb el conjunt de l’articulat de la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. En conseqüència, a través dels 

objectius que estableix el pressupost, s’identifica la implicació total del programa 323.10 amb 

la política d’igualtat de gènere. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

 

Programa 311.30 “Planificació i coordinació d’infraestructures de serveis socials” 

Execució: 208,47 % 

PROGRAMA 31130 PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ 

D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS SOCIALS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Cuidar l’equipament i les instal·lacions de la xarxa de serveis socials 
públics de la Comunitat Valenciana. 

489,17  

OBJECTIU 1.2 
Millorar els centres dependents de la Conselleria per a fer-los més 
sostenibles i eficients. 

350,00  

OBJECTIU 1.3 
Obtindre recursos econòmics d’altres administracions per a la 
millora dels centres dependents de la Conselleria. 

100,00  

OBJECTIU 2.1 
Garantir l’accés en igualtat de condicions a totes les persones que 
requerisquen atenció de caràcter secundari o primari específic de la 
xarxa de serveis socials públics de la Comunitat Valenciana. 

159,25  

OBJECTIU 2.2 
Introduir elements de discriminació positiva en la prestació de 
serveis en favor de les comarques rurals o en risc de despoblació. 

0,00  

OBJECTIU 3.1 
Elaborar plecs administratius per a la gestió eficaç dels serveis 
socials externalitzats sota criteris socials. 

111,11  

OBJECTIU 3.2 
Sistematització del control de contractes i de la gestió econòmica 
dels serveis. 

100,00  

OBJECTIU 3.3 
Millora de les eines informàtiques de gestió de centres i 
infraestructures de serveis socials. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 
Vetlar pel compliment de la normativa específica en matèria de 
registre, autorització i acreditació de centres i serveis. 

466,67  

 

En relació amb aquest programa pressupostari, d’acord amb els objectius i indicadors 

que es van preveure per a l’exercici 2021, cal assenyalar el que segueix a continuació. 

 

 

Objectiu 1.1 Cuidar l’equipament i les infraestructures de la xarxa de serveis socials públics de 

la Comunitat Valenciana 

 

El compliment d’aquest objectiu es du a terme mitjançant dos indicadors associats a 

les actuacions de reforma i manteniment realitzades en les infraestructures i l’equipament dels 

centres de serveis socials. 

 

Indicador 1. Actuacions de reforma o millora realitzades. 

 

Amb l’aprovació del Pla d’infraestructures de serveis socials per la Resolució de 29 de 

juny de 2021, l’any s’ha caracteritzat per la implantació i el desenvolupament sistemàtic que 

ha tingut a través de l’execució d’obres de rehabilitació i millora de centres propis de la xarxa 

de serveis socials públics de la Comunitat Valenciana. Aquest fet ha suposat un increment 

significatiu respecte del nombre d’actuacions inicialment previstes (15), que han passat a ser-

ne finalment 35, formalitzades mitjançant contractes majors (15) i menors (20), la qual cosa 

suposa un percentatge d’execució del 233,33 %. 
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Després de la subscripció amb data 11 d’octubre de 2021 entre l’Estat i la Comunitat 

Valenciana del conveni per a l’execució de projectes amb càrrec als fons europeus procedents 

del Mecanisme per a la recuperació i resiliència, i la inclusió de l’esmentat Pla d’infraestructures 

entre els projectes que cal executar, alguna de les anteriors obres de rehabilitació i reforma 

s’executaran durant l’exercici 2022 (i, si és el cas, successius) amb càrrec al nou programa 

pressupostari 313.99 MRR. Mecanisme de recuperació i resiliència en polítiques inclusives. 

 

Indicador 2. Actuacions de manteniment realitzades. 

 

S’han incrementat de manera significativa el nombre d’actuacions de manteniment 

sobre les inicialment previstes per a l’exercici 2021, i s’ha aconseguit un percentatge 

d’execució del 745 %. 

 

 

Objectiu 1.2 Millorar els centres dependents de la Conselleria per a fer-los més sostenibles i 

eficients 

 

El mesurament del compliment d’aquest objectiu es realitza a través de dos indicadors 

que mesuren l’eficiència energètica dels centres. 

 

Indicador 1. Auditories energètiques o projectes d’implementació d’energies renovables en 

centres. 

 

Durant l’exercici 2021 no s’ha realitzat cap auditoria energètica o projecte 

d’implementació d’energia renovable en centres. 

 

Indicador 2. Centres sobre els quals s’han realitzat actuacions d’eficiència energètica. 

 

S’han realitzat actuacions en 20 centres a través de contractes menors (principalment, 

a través de contractes de manteniment) i en 15 centres mitjançant la contractació major 

d’obres de millora en les quals s’ha inclòs un apartat relatiu a actuacions d’eficiència 

energètica, la qual cosa dona un total de 35 centres enfront dels 5 previstos inicialment. 

 

 

Objectiu 1.3 Obtenció de recursos econòmics d’altres administracions per a la millora dels 

centres dependents de la Conselleria 

 

El mesurament del compliment d’aquest objectiu es fa per mitjà d’un únic indicador 

que mesura el nombre d’actuacions en centres cofinançades amb fons europeus. 

 

Durant l’any 2021, el nombre d’actuacions que han sigut seleccionades per al seu 

cofinançament mitjançant fons europeus ha sigut de 3. Es cofinançaran amb càrrec al 
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Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP). Aquesta xifra coincideix amb les 

previsions inicials, per la qual cosa s’ha aconseguit un percentatge d’execució del 100 %. 

 

Aquest programa constitueix la inversió 5 del component 2 del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència: “Implementació de l’Agenda Urbana espanyola: Pla de rehabilitació 

d’habitatge i regeneració urbana”, i té com a principal objectiu donar suport a les renovacions 

energètiques d’edificis públics i, en particular, en l’Administració pública, l’educació, 

l’assistència social, l’esport, la salut, la cultura i els serveis públics. 

 

Les tres actuacions seleccionades han sigut les reformes del Centre Especialitzat 

d’Atenció a Majors (CEAM) de Paterna, el CEAM d’Orihuela i del Centre Social del barri de 

Campoamor. 

 

 

Objectiu 2.1 Garantir l’accés en igualtat de condicions a totes les persones que requerisquen 

atenció de caràcter secundari o primari específic de la xarxa de serveis socials públics de la 

Comunitat Valenciana 

 

El compliment d’aquest objectiu es du a terme mitjançant quatre indicadors, dos dels 

quals han registrat una molt bona execució. 

 

Indicador 1. Reunions amb entitats locals implicades en el Pla d’infraestructures de serveis 

socials. 

 

S’han mantingut un total de 90 reunions amb diferents entitats locals, la qual cosa ha 

permés impulsar el Pla d’infraestructures al llarg de l’any 2021, de manera que s’han superat 

àmpliament les previsions inicials, que se situaven en 20 reunions. 

 

Indicador 2. Nombre d’inversions finançades a través de les entitats locals. 

 

Durant 2021 s’ha implementat per primera vegada el procediment per a la delegació 

de competències de la Generalitat a les entitats locals per a la construcció, la reforma i, si és 

el cas, l’equipament de centres públics de serveis socials. El nombre d’actuacions que s’han 

resolt mitjançant la delegació de competències ha sigut de 5, de manera que s’ha deixat 

l’execució d’aquest indicador per davall de les previsions, amb la consecució d’un 25 % del que 

s’havia estimat. 

 

Indicador 3. Nombre previst de places noves d’atenció a persones majors per a crear 

mitjançant la construcció de centres i residències amb mitjans propis de la Conselleria o per 

delegació de competències a les entitats locals. 
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Per mitjà de les actuacions realitzades durant l’exercici 2021, s’han creat 297 places 

noves d’atenció a persones majors, un valor per davall del que s’havia previst inicialment, que 

eren 500 places. 

 

Indicador 4. Nombre previst de places noves d’atenció a persones majors per a incorporar al 

sistema valencià públic mitjançant la licitació de contractes administratius de posada a la 

disposició de places en centres privats. 

 

Tal com consta en la memòria del corresponent contracte, la licitació i l’adjudicació del 

qual està previst que es produïsca al llarg de l’any 2022, el nombre previst de places noves és 

de 1.539, la qual cosa s’ajusta pràcticament al que s’havia estimat. 

 

 

Objectiu 2.2 Introduir elements de discriminació positiva en la prestació de serveis en favor 

de les comarques rurals o en risc de despoblació 

 

Aquest objectiu no s’ha cobert pel fet que les actuacions que s’han realitzat durant 

2021 no s’han efectuat en municipis amb el risc de despoblació. 

 

 

Objectiu 3.1 Elaboració de plecs administratius per a l’eficaç gestió dels serveis socials 

externalitzats sota criteris socials 

 

El compliment d’aquest objectiu es du a terme mitjançant un únic indicador que mesura 

el percentatge de plecs administratius que inclouen clàusules socials. 

 

Des de la Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials s’ha impulsat, per 

mitjà de la tramitació de les propostes de contractació i en el 100 % dels casos, l’Acord de 27 

de març de 2015, del Consell, pel qual s’estableixen directrius per a l’aplicació de clàusules de 

caràcter social en la contractació de l’Administració de la Generalitat, amb la inclusió de 

clàusules de caràcter social en els plecs de clàusules administratives particulars per a 

l’adjudicació dels contractes administratius d’obres, serveis i subministraments. Així doncs, 

s’han superat les previsions inicials que estimaven en un 90 % el valor de l’indicador. 

 

 

Objectiu 3.2 Sistematització del control de contractes i de la gestió econòmica dels serveis 

 

El compliment d’aquest objectiu es du a terme mitjançant un únic indicador que mesura 

la implementació de mesures de descentralització i agilitació de la gestió econòmica en centres 

propis. 

 

Durant l’any 2021 s’ha posat en marxa el projecte CASSANDRA amb el qual es pretén 

implementar una eina informàtica (programa RESIPLUS) que centralitze la informació de les 
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diferents tipologies de centres de serveis socials, estructurada a través de mòduls que, entre 

altres coses, proporcionen informació i simplifiquen la gestió econòmica dels centres propis. 

 

 

Objectiu 3.3 Millora de les eines informàtiques de gestió de centres i infraestructures de serveis 

socials 

 

El compliment d’aquest objectiu estava associat en 2021 a un únic indicador: el 

desenvolupament d’una nova aplicació de gestió de centres. 

 

Com s’ha indicat anteriorment, el projecte CASSANDRA suposa la implantació de l’eina 

informàtica RESIPLUS, que centralitzarà tota la informació de les diferents tipologies de centres 

de serveis socials, estructurada a través de mòduls que proporcionen informació i simplifiquen 

la gestió en els aspectes econòmic, social, de residents, del personal del centre, assistencial 

mèdic, farmacèutic, etc.  

 

 

Objectiu 4.1 Vetlar pel compliment de la normativa específica en matèria de registre, 

autorització i acreditació de centres i serveis 

 

L’any 2021 continua consolidant-se l’aplicació del Decret 59/2019, de 12 d’abril, del 

Consell, d’ordenació del sistema públic valencià de serveis socials, norma que ha suposat 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. Aquest aspecte es veu reflectit en els resultats dels dos indicadors que 

mesuren el compliment d’aquest objectiu i que estan associats a les noves entitats registrades 

i als nous centres o serveis autoritzats o acreditats. 

 

Indicador 1. Nombre de noves entitats registrades. 

 

Durant l’any 2021 s’ha arribat a 95 noves entitats registrades, la qual cosa suposa un 

increment del 633,33 % respecte de la previsió inicial. Aquest augment significatiu és 

conseqüència de la regulació existent en matèria d’ordenació dels centres i serveis socials, 

basada en criteris de centralització, que ha suposat un evident increment de les entitats de 

serveis socials registrades. 

 

Indicador 2. Nombre de nous centres o serveis autoritzats o acreditats. 

 

En coherència amb l’anterior, també hi ha hagut un augment significatiu de les 

autoritzacions de centres i acreditacions de serveis, que han arribat a la xifra de 120 enfront 

dels 40 de l’any anterior, la qual cosa suposa un augment del 300 %. 
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Programa 313.40 “Diversitat funcional o discapacitat” 

Execució: 183,09 % 

PROGRAMA 31340 DIVERSITAT FUNCIONAL O 

DISCAPACITAT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Enfortir la col·laboració i cooperació amb les entitats del tercer 
sector per a promoure la inclusió de les persones amb diversitat 
funcional o discapacitat en la vida social, laboral i cultural (Acord 
institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, 
punt 4 i 22 “Serveis socials” i punt 33 “Salut pública”). 

130,34  

OBJECTIU 1.2 

Promoure la vida independent i el reconeixement dels drets de 
les persones amb trastorns de salut mental, persones amb 
trastorns del neurodesenvolupament i/o diversitat funcional 
(Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat 
Valenciana, punt 4. “Serveis socials”). 

230,00  

OBJECTIU 2.1 

Establir millores en tots els serveis de proximitat i atenció 
domiciliària per a promoure l’autonomia personal de les 
persones amb diversitat funcional i amb problemes de salut 
mental, i garantir la cobertura de les necessitats essencials tant 
físiques com emocionals (Acord institucional per a la 
recuperació de la Comunitat Valenciana, punts 1, 4 i 12 “Serveis 
socials”). 

285,83  

OBJECTIU 2.2 
Fomentar les actuacions dirigides a promoure l’accessibilitat 
universal. 

153,10  

OBJECTIU 3.1 
Garantir els serveis a les persones amb diversitat funcional o 
discapacitat. 

174,13  

OBJECTIU 4.1 

Agilitar i millorar la gestió de la valoració de les sol·licituds de 
reconeixement del grau de discapacitat (Acord institucional per 
a la recuperació de la Comunitat Valenciana, punt 11 “Serveis 
socials”). 

224,40  

OBJECTIU 5.1 
Afavorir la coordinació interdepartamental i millorar les 
competències i qualificacions dels professionals en l’àmbit de 
l’atenció a persones amb diversitat funcional o discapacitat. 

250,00  

OBJECTIU 6.1  
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  

 

Cal assenyalar la molt bona execució registrada en tots els objectius d’aquest 

programa, mesurada a través dels indicadors que mesuren l’abast dels seus assoliments, ja 

que tots han arribat o superat les previsions inicials. 

 

 

Objectiu 1.1 Enfortir la col·laboració i cooperació amb les entitats del tercer sector per a 

promoure la inclusió de les persones amb diversitat funcional o discapacitat en la vida social, 

laboral i cultural (Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, punt 4 i 

22 “Serveis socials” i punt 33 “Salut pública”) 

 

El compliment d’aquest objectiu es du a terme mitjançant tres indicadors, dos dels 

quals han registrat una molt bona execució, i el tercer ha quedat per davall de les previsions. 
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Indicador 1. Servei d’intèrprets i guies intèrprets de llengua de signes per a persones sordes i 

sordcegues de la Comunitat Valenciana. 

 

L’elevada execució d’aquest indicador, 124,88 %, es deu a la consolidació de 

l’increment de la demanda d’aquesta mena de serveis, bàsics per a la integració social de les 

persones amb diversitat funcional. Aquest fet s’ha produït perquè, des de 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 cada una de les atencions 

realitzades i, en conseqüència, augmentar el seu nombre respecte als anys anteriors. 

 

Indicador 2. Programes d’ocupació amb suport per a persones amb diversitat funcional per a 

afavorir la inserció laboral (Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, 

punt 22, “Serveis socials”). 

 

El compliment de l’indicador de programes d’ocupació amb suport per a persones amb 

diversitat funcional per damunt del que es preveia inicialment (213,33 %) es deu al canvi en 

la forma de càlcul de les subvencions 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, la qual cosa ha permés que se subvencionen tots els projectes presentats que 

compleixen els requisits exigits en la convocatòria. 

 

Indicador 3. Estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional o discapacitat (Acord 

institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, punt 33, “Salut pública”). 

 

L’execució d’aquest indicador per davall de l’inicialment previst s’explica perquè, a 

causa de la pandèmia produïda per la COVID-19, les ajudes que es van convocar eren per a 

activitats realitzades durant l’últim trimestre de l’any, des de l’1 d’octubre fins al 31 de 

desembre de 2021, ja que les condicions sanitàries existents fins a aquell moment no feien 

convenient la realització d’aquesta mena d’activitats. 

 

 

Objectiu 1.2 Promoure la vida independent i el reconeixement dels drets de les persones amb 

trastorns de salut mental, persones amb trastorns del neurodesenvolupament i/o diversitat 

funcional (Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, punt 4. “Serveis 

socials”) 

 

Indicador 1. Itineraris individualitzats per a persones amb diversitat funcional i/o salut mental. 

 

Es tracta d’una 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 van fer necessari, per segon any consecutiu, posposar l’inici 
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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’atenció urgent. 

 

Indicador 2. Campanyes de sensibilització i conscienciació sobre la realitat social de les 

persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental. 

 

El compliment de l’indicador de campanyes de sensibilització i conscienciació sobre la 

realitat de les persones amb diversitat funcional i problemes de salut mental per damunt del 

que es preveu inicialment, un 460 % en 2021, es deu al canvi en la forma de càlcul de les 

subvencions 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, la qual cosa ha 

permés que se subvencionen tots els projectes presentats que compleixen els requisits que 

exigeix la convocatòria. 

 

 

Objectiu 2.1 Establir millores en tots els serveis de proximitat i atenció domiciliària per a 

promoure l’autonomia personal de les persones amb diversitat funcional i amb problemes de 

salut mental, i garantir la cobertura de les necessitats essencials tant físiques com emocionals 

(Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, punts 1, 4 i 12 “Serveis 

socials”) 

 

El compliment d’aquest objectiu estava associat en 2021 a tres indicadors i tots han 

registrat una execució per damunt del 100 % sobre el que es preveia. 

 

Indicador 1. Prestacions econòmiques individualitzades dirigides a l’atenció, el 

desenvolupament i la promoció de l’autonomia personal, el benestar i la qualitat de vida en el 

domicili. 

 

El compliment de l’indicador per damunt del que es preveia inicialment (445,50 %) es 

deu, fonamentalment, a l’increment de la dotació pressupostària d’aquesta línia que ha permés 

atendre totes les sol·licituds que compleixen els requisits que exigeix la normativa vigent. A 

aquesta circumstància s’ha unit el fet que s’ha incrementat el nombre de sol·licituds respecte 

de convocatòries anteriors. 

 

Indicador 2. Programes i serveis de promoció de l’autonomia per a persones amb diversitat 

funcional. 

 

El compliment d’aquest indicador per damunt del que es preveia (212 %) es deu al 

canvi en la forma de calcular les subvencions 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, que ha permés que se subvencionen tots els projectes presentats que 

compleixen els requisits exigits en la convocatòria. 
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Indicador 3. Programes formatius per a la capacitació tecnològica, dirigits a disminuir la bretxa 

digital (Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, punt 12, “Serveis 

socials”). 

 

L’execució d’aquest indicador per damunt del que es preveia inicialment, duplicant el 

valor esperat en 2021, es deu al canvi en la forma de calcular les subvencions 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, que ha permés que se subvencionen 

tots els projectes presentats que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria. 

 

 

Objectiu 2.2 Garantir els serveis a les persones amb diversitat funcional o discapacitat 

 

El compliment d’aquest objectiu es recolza en quatre indicadors de seguiment, els 

quals han registrat una activitat per damunt de les previsions inicials, amb la qual cosa han 

mostrat un comportament molt positiu.  

 

Indicador 1. Estudi i anàlisi dels punts de platja accessibles a la Comunitat Valenciana. 

 

L’increment en el nombre de punts de platja existents a la Comunitat Valenciana durant 

l’any 2021 i el manteniment de tots els punts de platja accessibles prèviament existents, 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 les previsions establides per a aquest 

indicador, fins i tot lleugerament per damunt del valor previst inicialment (108,75 %). 

 

Indicador 2. 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 (232,50 %) es deu a l’augment de les sol·licituds 

d’equipaments per a l’eliminació de barreres arquitectòniques, de la comunicació i en espais 

públics (parcs i platges accessibles). 

 

Indicador 3. Inscripció en el Registre autonòmic de targetes d’estacionament per a vehicles 

que transporten persones amb mobilitat reduïda. 

 

En relació amb aquest indicador, la posada en marxa del registre va suposar 

l’obligatorietat de registrar, amb caràcter previ a l’emissió, totes les targetes que es concediren 

a la Comunitat Valenciana. La millora en els índexs de compliment d’aquesta obligació per part 

dels ajuntaments i la generalització de la inscripció de les targetes com a requisit previ a 

l’expedició d’aquestes ha conduït a una execució d’aquest indicador molt per damunt del valor 

inicialment previst (158,64 %). 
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Indicador 4. Reconeixement i acreditació de gossos d’assistència. 

 

Durant l’any 2021 s’ha superat l’objectiu previst (112,50 %) respecte al reconeixement 

i l’acreditació de gossos d’assistència. 

 

 

Objectiu 3.1 Garantir els serveis a les persones amb diversitat funcional o discapacitat 

 

El seguiment d’aquest objectiu es realitza sobre la base de tres indicadors, que han 

registrat una execució per damunt dels valors estimats inicialment.  

 

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 per damunt del que es preveia inicialment per 

a l’any 2021 (119,71 %) es deu a l’increment de la dotació pressupostària per a la cobertura 

de les sol·licituds, que ha permés renovar totes les ajudes concedides en anys anteriors i 

incrementar el nombre final de beneficiaris. 

 

Indicador 2. Estudis i assessorament per a la creació de nous recursos. 

 

Al llarg de l’exercici 2021, nombroses entitats privades sense ànim de lucre i 

determinats ens locals, a través dels seus representants legals, han concertat amb la Direcció 

General de Diversitat Funcional i Salut Mental entrevistes i/o reunions amb la finalitat 

d’exposar les seues inquietuds per a la creació de nous recursos i la seua posada en 

funcionament, entorn de les quals han plantejat diverses consultes per al seu assessorament 

previ. El contingut d’aquestes consultes versa sobre la demanda existent per a una 

determinada tipologia de recurs, la idoneïtat per a una determinada capacitat del recurs, 

l’aprofitament d’infraestructures, el procediment d’autorització de centres i recursos, etc. El 

nombre total d’assessoraments realitzats per a la posada en funcionament de nous recursos 

ha sigut de 37, enfront dels 15 estimats inicialment. 

 

Indicador 3. Informes de viabilitat per a la creació de nous recursos. 

 

Des de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental s’han visitat un gran 

nombre de centres, tant d’atenció a persones amb diversitat funcional com d’atenció a 

persones amb malaltia mental, respecte als quals s’han realitzat un total de 25 informes 

específics sobre la viabilitat per a l’autorització d’aquests. 

 

Concretament, els informes realitzats han sigut sobre les tipologies següents: 5 centres 

ambulatoris per a l’atenció precoç, 1 centre ocupacional per a l’atenció a persones amb 

discapacitat intel·lectual, 1 residència per a l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, 
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18 habitatges tutelats tant per a persones amb diversitat funcional com per a persones amb 

problemes de salut mental. Tots els informes s’han emés en sentit favorable, excepte un 

habitatge tutelat. 

 

Igualment, s’han informat 13 projectes per a la posada en marxa de serveis de 

promoció de l’autonomia personal per a persones dependents i 1 proposta de finançament a 

través de contracte programa. 

 

L’increment de les sol·licituds d’informes de viabilitat ha suposat el compliment 

d’aquest indicador per damunt del valor inicialment previst (156 %). 

 

 

Objectiu 4.1 Agilitar i millorar la gestió de la valoració de les sol·licituds de reconeixement del 

grau de discapacitat (Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, punt 

11 “Serveis socials”) 

 

A la vista dels valors adquirits pels quatre indicadors de seguiment d’aquest objectiu, 

pot dir-se que l’objectiu s’ha aconseguit en el transcurs de l’exercici 2021.  

 

Indicador 1. Sol·licituds valorades sobre les presentades en l’exercici. 

 

Durant l’any 2021 s’han valorat 48.924 expedients, relatius a sol·licituds de la llista 

d’espera (incloses sol·licituds presentades en 2021). En aquest període, s’han presentat 

36.828 sol·licituds de reconeixement del grau de discapacitat (valoracions inicials i revisions). 

Les sol·licituds valorades suposen un 132,84 % en relació amb les sol·licituds presentades en 

el mateix any. 

 

Indicador 2. Adaptació dels procediments de valoració a la tramitació telemàtica. 

 

El nombre de procediments estimats per a 2021 era de 3 i s’han complit, ja que s’han 

dut a terme les accions següents: 

 

- Digitalització de la documentació en el registre d’entrada dels centres de 

valoració i orientació de la discapacitat de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de 

digitalitzar la documentació de sol·licituds presentades de manera presencial o per correu 

postal, per a incorporar-la digitalitzada a l’expedient de la persona en l’aplicació de gestió dels 

centres de valoració i orientació de la discapacitat (CBASE). 

  

- Creació d’una nova pestanya per a verificar dades en l’aplicació CBASE, que 

alberga les opcions per a realitzar la consulta interactiva de les dades d’identificació, 

empadronament, situació de residència legal en el cas de persones estrangeres i situació 

d’incapacitat reconeguda per l’INSS, si és el cas.   
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- Possibilitat de realitzar notificació telemàtica a les persones que així ho han 

indicat en la sol·licitud, des de l’aplicació CBASE, en procés de desenvolupament i 

implementació per part de la DGTIC.  

 

Indicador 3. Implantació d’actuacions per a la informació. 

 

Durant 2021 estaven previstes dues actuacions, que s’han dut a terme. 

 

Així, s’ha col·laborat en la proposta elaborada pel Gabinet Tècnic de la Sotssecretaria 

sobre el contingut del tràmit de reconeixement de discapacitat, de la finestra de tràmits de la 

pàgina web de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. L’objectiu 

d’aquesta millora web és que la relació amb la ciutadania siga senzilla i eficaç, i que s’oferisca 

mitjançant contingut accessible una informació útil. 

 

També s’ha millorat el servei d’atenció telefònica 012, que ofereix informació en temes 

relacionats amb la discapacitat i el seu reconeixement: data en la qual s’estan resolent les 

sol·licituds, confirmació de la data de citació, informació sobre l’estat del tràmit del seu 

expedient, etc. La informació que s’ofereix mitjançant atenció telefònica 012 s’actualitza de 

manera regular. 

 

Indicador 4. Reforç dels equips professionals per al reconeixement de la discapacitat (Acord 

institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, punt 11, “Serveis socials”). 

 

S’han reclassificat els 33 llocs de treball corresponents a la categoria professional de 

metge/essa per a equiparar-los als nivells retributius dels llocs de metges/esses de valoració 

de la dependència i donar més estabilitat als equips de valoració, amb la qual cosa s’ha superat 

el nombre inicialment previst que afectava només 6 llocs. 

 

 

Objectiu 5.1 Afavorir la coordinació interdepartamental i millorar les competències i 

qualificacions dels professionals en l’àmbit de l’atenció a persones amb diversitat funcional o 

discapacitat 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través d’un únic indicador relacionat amb 

el nombre d’accions de coordinació i formació. 

 

Així, durant el mes de febrer i març de 2021, personal del servei d’administració 

electrònica ha impartit formació, relacionada amb la digitalització dirigida al personal auxiliar 

que gestiona el registre d’entrada de les sol·licituds telemàtiques en CBASE, dels centres de 

valoració i orientació de la discapacitat de la Comunitat Valenciana. 

 

També s’han dut a terme, al llarg de 2021, les següents accions de coordinació: 
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- Participació en les reunions convocades per la Comissió Estatal de Coordinació 

i Seguiment de la Valoració del Grau de Discapacitat de l’IMSERSO, que s’han dut a terme 

telemàticament. 

 

- Reunions ordinàries de coordinació amb els/les directors/ores dels centres de 

valoració i orientació de la discapacitat de la Comunitat Valenciana per a abordar necessitats 

que afecten el funcionament dels centres, consensuar procediments i fer el seguiment de 

mesures desenvolupades. 

 

- Reunions de coordinació amb els responsables de les unitats de salut mental 

adscrites a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana per 

al desenvolupament i la implementació del programa “Seguiment i atenció a les persones amb 

problemes de salut mental (SASEM)”. 

 

- Creació de la Comissió de Seguiment i Mediació del Protocol per al 

Desenvolupament de l’Atenció Precoç, en la qual participen la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

 

 

Objectiu 6.1 Potenciar i millorar l’atenció sociosanitària de les persones amb problemes de 

salut mental 

 

El compliment d’aquest objectiu se segueix a través d’un únic indicador que mesura 

l’elaboració, la revisió i el seguiment de plans, estratègies i protocols, etc., per a l’atenció 

integral de persones amb trastorn mental greu, amb seguiment especial del Pacte Autonòmic 

Valencià per a l’Atenció Integral, Social i Sanitària de la Salut Mental. 

 

Durant l’any 2021, s’ha continuat amb l’objectiu de la campanya en la sensibilització i 

conscienciació de la població en general sobre les conseqüències que les persones amb 

problemes greus de salut mental poden patir davant de situacions de confinament prolongat. 

 

 

Objectiu 7.1 Establir els mecanismes de col·laboració entre les diferents administracions 

públiques per a una atenció sociosanitària coordinada, eficaç i eficient 

 

El compliment d’aquest objectiu se segueix a través d’un únic indicador que mesura 

l’elaboració, implantació i avaluació de protocols de col·laboració. 

 

En aquest sentit, durant 2021, amb la col·laboració de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, s’ha revisat el Protocol per a la derivació i el seguiment de l’atenció 

prestada en els centres d’atenció precoç, per a la seua adaptació al nou decret d’atenció precoç 

que s’està elaborant.  
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Així mateix, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, s’ha 

revisat i s’han fet modificacions en el protocol sobre atenció precoç per a incloure la nova 

estructura i organització educativa publicada en la Resolució conjunta de 17 de setembre de 

2021, de la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i de la Direcció General 

d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableix el protocol de coordinació de professionals per al 

desenvolupament de l’atenció precoç.  

 

 

Programa 311.10 “Direcció i serveis generals” 

Execució: 135,05 % 

PROGRAMA 31110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS  
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Assistència i assessorament dels òrgans directius per a facilitar 
el compliment dels objectius de la resta de programes adscrits 
a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives, i, especialment, pel que fa al compliment dels 
objectius marcats en l’Acord institucional per a la recuperació 
de la Comunitat Valenciana, ALCEM-NOS. 

114,63  

OBJECTIU 1.2 

Aconseguir el màxim nivell d’eficiència en la gestió, 
l’assistència tècnica, econòmica i administrativa dels 
programes i les polítiques desenvolupades per les diferents 
direccions generals, i la millora dels procediments interns de 
tramitació i gestió. 

212,36  

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

114,29  

OBJECTIU 2.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació. 100,00  

OBJECTIU 2.3 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà del llenguatge 
no sexista i inclusiu en els textos administratius. 

100,00  

OBJECTIU 3.1 
Gestió dels assumptes que s’han de tractar pel Consell i la 
Comissió de Persones Titulars de les Secretaries Autonòmiques 
i Sotssecretaries. 

169,00  

 

A través d’aquest programa es financen les actuacions 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 programes pressupostaris específics.  

 

En tots els objectius inclosos en aquest programa s’observa una bona execució, ja que 

s’aconsegueix o se supera el 100 % d’execució. 

 

 

Objectiu 1.1 Assistència i assessorament dels òrgans directius per a facilitar el compliment 

dels objectius de la resta de programes adscrits a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives, i, especialment, pel que fa al compliment dels objectius marcats en 

l’Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, ALCEM-NOS 

 

Dins d’aquest objectiu els indicadors que han experimentat un increment considerable 

són els que mesuren la relació de l’Administració amb la ciutadania, com són la tramitació i el 

seguiment de les queixes al Síndic de Greuges i del Defensor del Poble, les sol·licituds 
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d’informació pública i la tramitació i els suggeriments de la ciutadania. Entre aquests, cal 

destacar els següents: 

 

Indicador 7. Tramitació consultes i suggeriments de la ciutadania.  

 

En aquest epígraf es computen les queixes, els suggeriments i els agraïments que es 

tramiten a través de l’aplicació corresponent, i s’han incrementat un 184,21 % les actuacions, 

que han passat de 475 a 875. 

 

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 per la ciutadania, 

les quals s’han més que duplicat respecte a les previsions efectuades i han passat de 20 a 49 

els expedients tramitats. 

 

 

Objectiu 1.2 Arribar al màxim nivell d’eficiència en la gestió, l’assistència tècnica, econòmica i 

administrativa dels programes i les polítiques desenvolupades per les diferents direccions 

generals, i la millora dels procediments interns de tramitació i gestió  

 

Dins d’aquest objectiu, cal destacar els indicadors que fan referència a la gestió de les 

despeses de personal i, en gran manera, a la tramitació dels expedients de responsabilitat 

patrimonial.  

 

Indicador 8. Propostes de modificació de la llista de llocs de treball. 

 

S’han realitzat 1.445 modificacions del nombre de llocs, quan el que es preveia n’eren 

200. Aquest increment es deu a la necessitat d’adaptar les característiques d’aquests llocs de 

treball a les noves necessitats i/o facilitar la incorporació de nou personal.  

 

Indicador 16. Tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial.  

 

En un intent de minimitzar el mal produït, a conseqüència de la dilació en la resolució 

dels expedients de la situació de dependència, durant l’exercici 2021 s’han tramitat, tant d’ofici 

com a instàncies de part, nombrosos expedients de responsabilitat patrimonial en relació amb 

el reconeixement de la situació de dependència i de l’accés a les prestacions del sistema de la 

dependència, amb la qual cosa s’ha passat d’una previsió de 200 a 2.903 els expedients 

tramitats.  
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Programa 311.20 “Gestió i organització del sistema” 

Execució: 112,97 % 

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 diferents Direccions Generals de la Conselleria 
d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

100,00% 

OBJECTIU 1.2 
Avançar en la implantació de l acció concertada cap a altres 
sectors. 

166,67% 

OBJECTIU 1.3 

Consolidació, potenciació i ampliació de places mitjançant l 
ofereix de noves convocatòries d acció concertada entre les ja 
existents i les entitats privades d'iniciativa social (Entitats del 
Tercer Sector d acció social). 

133,33% 

OBJECTIU 2.1 
Tramitació dels contractes programes (convenis 
interadministratius pluriennals per a la gestió de l'execució de les 
prestacions en matèria de serveis socials). 

220,45% 

OBJECTIU 2.2 

Seguiment i control dels objectius, les actuacions, els indicadors, 
els mecanismes d'avaluació dels contractes programes de manera 
que permeta una major eficàcia i eficiència en la gestió d'aquests 
serveis i programes. 

50,00% 

OBJECTIU 3.1 

Consolidació de l'òrgan de coordinació i col·laboració 
interadministrativa de serveis socials, per a regular la 
col·laboració entre Generalitat Valenciana, Diputacions i 
Ajuntaments. 

33,33% 

OBJECTIU 3.2 
Creació de les normes de funcionament de l 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% 

 

 

Objectiu 1.1 Revisió i harmonització del funcionament i la gestió de l’acció concertada en les 

diferents 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’ha complit l’indicador proposat. S’han fet dos estudis 

comparatius, per part d’aquesta direcció general, un respecte de les diferents accions 

concertades de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i un altre d’àmbit estatal. S’ha 

aprofundit, 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 elaborat un estudi comparatiu 

de les diferents accions concertades del sistema. 

 

S’han fet estudis relatius a tots els sectors de l’acció concertada en relació amb el 

personal, en concret el nombre de treballadors, les categories professionals, les jornades i els 

triennis. Tot això, amb l’objectiu de tindre una visió de conjunt de les persones que treballen 

en els diferents sectors que servisca de base per a les revisions dels mòduls econòmics. 
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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. 

 

S’han mantingut diferents reunions amb la Direcció General d’Acció Comunitària i 

Barris Inclusius; la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat; la Direcció General 

d’Infraestructures de Serveis Socials, i la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones 

en relació amb les noves línies d’acció concertada que impliquen la inclusió d’un nou grup de 

persones vulnerables en l’àmbit de la concertació de serveis socials. D’acord amb aquest 

objectiu, s’ha complit l’indicador proposat en diferents reunions amb el tercer sector ja 

consolidat.  

 

Fruit d’aquestes reunions es van publicar les resolucions següents: 

 

- Resolució de 13 d’agost de 2021, 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 en situació o risc d’exclusió social pertanyents 

a col·lectius vulnerables per a l’any 2021. 

 

- Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d’acció concertada en 

matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social 

pertanyents a col·lectius vulnerables per a l’any 2022. 

 

Durant 2021 s’han realitzat 7 reunions amb representants d’entitats dels diferents 

sectors a través de submeses, concretament del sector de diversitat funcional han tingut lloc 

reunions els dies 24 de març, 10 de novembre; del sector d’infància i adolescència, en data 31 

de març i 23 de novembre de l’any 2021, i en el sector de majors, els dies 17 de juny i 6 

d’octubre de l’any 2021. 

 

Així com nombroses reunions amb les entitats del tercer sector que volien fer un diàleg 

actiu referent a les diferents accions concertades, tant de les convocatòries en vigor com de 

les noves convocatòries. 

 

Així i tot, s’han realitzat 10 reunions amb la Sotssecretaria 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) 
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El seguiment d’aquest objectiu es fa a través del nombre de convocatòries noves 

d’acció concertada ja implantades i de l’ampliació de places destinades al sistema públic de 

serveis socials. 

 

Al llarg de 2021, les previsions inicials en relació amb les convocatòries s’han 

superat, ja que se n’han fet 4 enfront de les 2 que estaven previstes, i s’han dut a terme 

també diverses pròrrogues.  

 

Quant a l’ampliació de noves places, l’objectiu s’ha complit en ampliar-se aquestes 

en línia amb el que estava previst, en els diferents sectors: 

 

- Majors: 669 places de les quals 221 són centres de dia i 448 residències. 

- Diversitat funcional: 701. 

- Inclusió: 558 places de les quals 252 són habitatges tutelats i albergs 306 

places. 

- Infància: 54 places. 

  

 

Objectiu 2.1 Tramitació dels contractes programes (convenis interadministratius plurianuals 

per a la gestió de l’execució de les prestacions en matèria de serveis socials) 

 

En relació amb aquest objectiu, cal destacar que s’han complit les previsions que 

estableixen els dos indicadors a través dels quals es mesuren els resultats, relacionats amb 

reunions dutes a terme i amb l’elaboració de contractes programa. 

 

Segons el Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament 

de l’atenció primària de serveis socials, la col·laboració financera a través de l’instrument del 

contracte programa havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 2021. En compliment del que aquest 

estipula, s’ha implementat i posat en funcionament per primera vegada el contracte programa 

en l’exercici 2021 com a instrument jurídic. S’han gestionat 211 contractes programes, la qual 

cosa ha implicat crear des de zero el model de contracte programa, així com fitxes dels serveis 

de conformitat amb la reordenació que estableix la Llei de serveis socials, la implementació 

d’un aplicatiu informàtic en col·laboració amb la DGTIC, així com la interacció amb les entitats 

locals en el procés de formació i adaptació al canvi que ha suposat passar d’un finançament 

per mitjà de resolucions nominatives anuals al conveni administratiu plurianual. 

 

Arribar a això ha suposat la realització de nombroses reunions (69 reunions): 

 

- 3 reunions provincials amb les entitats locals per a explicar el procés 

d’implantació i gestió del contracte programa 

- 6 reunions per departaments del sistema públic valencià de serveis socials 

- 50 reunions individuals amb entitats locals a petició d’aquestes, així com a 

instàncies de la DG de Gestió i Organització del Sistema 
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- 10 reunions amb les diputacions provincials per a la implantació, la coordinació 

i el seguiment dels contractes programa dependents d’aquestes 

- Reunions amb les direccions generals de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives per al desenvolupament de les fitxes específiques dels serveis que 

desenvoluparà el contracte programa 

 

També s’han tramitat i gestionat les resolucions nominatives, que s’instrumenten a 

través d’una resolució per raons excepcionals d’interés públic, social, econòmic, humanitari i 

altres justificats en l’expedient. 

 

 

Objectiu 2.2 Seguiment i control dels objectius, les actuacions, els indicadors, els mecanismes 

d’avaluació dels contractes programes de manera que permeta més eficàcia i eficiència en la 

gestió d’aquests serveis i programes 

 

El compliment d’aquest objectiu es recolza en dos indicadors que mesuren les reunions 

dutes a terme per les comissions mixtes de seguiment i control  i les comissions tècniques de 

seguiment i avaluació dels contractes programes, respectivament. El compliment durant 2021 

ha sigut parcial.  

 

S’han constituït les 3 comissions mixtes de seguiment i control una vegada signats tots 

els contractes programes per províncies. Aquestes estan integrades per les diputacions 

provincials, les direccions territorials, ajuntaments designats per l’FVMP i els sindicats. A través 

d’aquestes comissions mixtes es produeix l’inici de les comissions tècniques de seguiment i 

avaluació dels contractes programa, motiu pel qual fins que aquestes comissions no es 

constitueixen no es poden constituir les comissions tècniques, la qual cosa no ha pogut 

realitzar-se en 2021. A això cal afegir altres elements que han impedit l’avanç d’aquestes 

últimes comissions.  

 

Així, s’ha produït una modificació del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, que, 

entre altres, afecta la configuració de les comissions tècniques de seguiment i avaluació dels 

contractes programa. Aquesta modificació de l’article 22 pel Decret 188/2021, de 26 de 

novembre, passa de realitzar comissions per contracte programa a comissions tècniques per 

departament. Cal afegir que, de conformitat amb l’article 23, les entitats locals poden justificar 

fins al 31 de gener de l’exercici 2022, moment en el qual es disposa de la informació necessària 

per a la realització de les comissions tècniques (informes d’avaluació i seguiment), i, per tant, 

es realitzaran en el primer semestre de l’exercici 2022. 

 

 

Objectiu 3.1 Consolidació de l’òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa de 

serveis socials per a regular la col·laboració entre la Generalitat Valenciana, diputacions i 

ajuntaments, i l’objectiu 3.2 Creació de les normes de funcionament de l’òrgan de coordinació 

i col·laboració interadministratiu de serveis socials 
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En relació amb aquests objectius, després de la constitució de l’òrgan de coordinació i 

col·laboració interadministrativa en serveis socials, s’han dut a terme diverses reunions 

internes preparatòries i, si bé estava prevista l’aprovació de les normes de funcionament de 

l’òrgan de coordinació i col·laboració interadministrativa de serveis socials, així com les de 

funcionament de les comissions mixtes, això no ha arribat a produir-se, però sí que s’han dut 

a terme i s’han elaborat les normes de funcionament, tant de l’òrgan de col·laboració i 

coordinació interadministrativa (OCCI) com de les comissions mixtes, que han quedat 

pendents d’aprovació en la pròxima reunió de l’OCCI i de les comissions mixtes. 

 

 

Objectiu 4.1 Anàlisi de les subvencions gestionades per la Conselleria en l’àmbit de les 

polítiques socials amb l’objectiu de planificar la política en la matèria de foment d’activitats 

d’utilitat pública o interés social i adopció de mesures de seguiment i control de l’activitat 

relacionada amb les subvencions 

 

Indicador 1. Reunions del grup de treball sobre el Pla estratègic de subvencions 

 

Durant 2021 s’ha complit el que estava previst en l’àmbit d’aquest objectiu, ja que 

s’han 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’una altra, s’han fet l’estudi i les reunions del grup de treball sobre el Pla 

estratègic de subvencions 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. 

 

 

Programa 313.30 “Infància i adolescència” 

Execució: 112,05 % 

PROGRAMA 31330 “INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA”  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar la normativa autonòmica necessària per a fer 
efectius els drets de la infància i adolescència reconeguts en 
la normativa estatal i internacional. 

150,00  

OBJECTIU 1.2 
Planificar una política integral d’infància i adolescència 
basada en l’enfocament de drets. 

60,00  

OBJECTIU 1.3 
Promocionar els drets de la infància, la seua participació com 
a ciutadania activa i el seu benestar. 

145,63 

OBJECTIU 1.4 
Impulsar accions formatives sobre l’aplicació dels drets de la 
infància i adolescència. 

237,50  

OBJECTIU 2.1 
Assistència integral i especialitzada per a xiquets, xiquetes i 
adolescents víctimes de maltractament sexual. 

84,22  

OBJECTIU 2.2 
Coordinació en el marc local dels agents implicats en la 
prevenció, la detecció i l’abordatge de les situacions de 
vulnerabilitat i risc de la infància i adolescència. 

68,89  

OBJECTIU 2.3 
Establir mesures d’atenció i suport a persones menors d’edat 
en situació de vulnerabilitat i risc. 

84,52  

OBJECTIU 2.4 Telèfon d’atenció a la infància i a l’adolescència. 102,09  
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PROGRAMA 31330 “INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA”  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.1 
Actualitzar la normativa autonòmica en matèria de protecció 
de la infància i l’adolescència. 

150,00  

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 de desprotecció social. 

70,00  

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. 

118,75  

OBJECTIU 4.2 
Potenciació de l’acolliment familiar de persones menors 
d’edat enfront de l’acolliment residencial. 

83,33  

OBJECTIU 4.3 Suport als processos d’acolliment familiar. 76,94  

OBJECTIU 4.4 Suport als processos d’adopció. 185,00  

OBJECTIU 5.1 
Optimitzar els recursos socioeducatius i de reinserció social 
d’adolescents en conflicte amb la llei. 

100,00  

OBJECTIU 5.2 
Afavorir la solució de conflictes extrajudicials d’adolescents 
en conflicte amb la llei. 

100,00  

OBJECTIU 6.1 
Consolidar el model en matèria d’emancipació i autonomia 
personal d’adolescents. 

100,00  

OBJECTIU 7.1 
Crear i implantar el nou model de gestió dels punts de 
trobada familiar. 

100,00  

 

Els resultats obtinguts a 31 de desembre de 2021 revelen que s’ha aconseguit el que 

preveu la majoria dels objectius proposats en el pressupost, i s’ha superat en alguns casos el 

100 % d’execució. Aquest és el cas dels objectius relacionats amb la promoció dels drets de la 

infància, la seua participació com a ciutadania activa i el seu benestar (objectiu 1.3), l’impuls 

d’accions formatives sobre l’aplicació dels drets de la infància i adolescència (objectiu 1.4) i els 

dos objectius relacionats amb l’avanç en matèria de normativa autonòmica sobre infància i 

adolescència (objectius 1.1 i 1.4). Així mateix, s’ha superat el valor proposat en l’indicador 

relatiu a l’atenció psicològica a persones menors d’edat víctimes de maltractament sexual dins 

de l’objectiu 2.1. Cal destacar, igualment, que en aquells objectius que afecten de manera 

transversal tota la població s’ha arribat als resultats previstos, ja que s’han executat la totalitat 

dels indicadors. 

 

D’altra banda, cal destacar els objectius que dins del programa pressupostari tenen 

més rellevància de gènere: l’objectiu 1.1, per l’aprovació del Decret 60/2021, que regula els 

òrgans de participació infantil i adolescent i de protecció de la infància i l’adolescència, i en el 

qual s’estableixen criteris de paritat en tots els òrgans; l’objectiu 1.2 perquè en la revisió de 

tots els projectes normatius remesos a aquesta direcció general s’ha tingut en compte la 

perspectiva d’igualtat de gènere; l’objectiu 1.3, en què gran part dels programes 

subvencionats contenen accions dirigides a aconseguir la igualtat real entre dones i homes, la 

no discriminació de cap col·lectiu per raó d’ètnia, cultura, orientació sexual, diversitat funcional 

o altres, ja que la promoció de la igualtat és un dels criteris de valoració de les subvencions; 

l’objectiu 1.4, per l’activitat formativa sobre les relacions afectivosexuals en l’adolescència amb 

perspectiva de gènere, així com les relacionades amb la violència a la infància; l’objectiu 2.1, 

en què s’ha elaborat una instrucció que estableix un marc d’actuació comuna per a garantir 

l’atenció psicològica i social especialitzada per a tota persona menor d’edat, la qual cosa ha 
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afavorit una detecció més alta de situacions de desigualtat de gènere; l’objectiu 2.3, en el qual 

cal destacar la nova convocatòria de subvencions dirigides a programes de prevenció i 

protecció, entre altres, en què un requisit de valoració és disposar, en cas d’estar obligades a 

això per la legislació vigent, d’un pla d’igualtat de dones i homes; l’objectiu 6.1, en què per a 

la consolidació del model en matèria d’emancipació i autonomia personal d’adolescents, s’ha 

fomentat la xarxa pública d’emancipació, que inclou tant les llars d’emancipació com les 

oficines mentores, que són unitats externes d’emancipació, i l’objectiu 7.1, en què, amb el nou 

model de gestió dels punts de trobada familiar, s’han incrementat de manera notable tant les 

plantilles professionals (amb la inclusió de persones promotores d’igualtat) com els horaris de 

prestació del servei, amb la qual cosa s’ha afavorit el benestar de les dones i els seus fills i 

filles víctimes de violència de gènere. 

 

 

Objectiu 1.1 Impulsar la normativa autonòmica necessària per a fer efectius els drets de la 

infància i adolescència reconeguts en la normativa estatal i internacional 

 

Indicador 1. Impulsar el desenvolupament reglamentari de la Llei 26/2018, de 21 de 

desembre, de drets i garanties de la infància i adolescència. 

 

Durant l’any 2021 es van aprovar dos textos normatius, que van servir per a impulsar 

el desplegament reglamentari de diversos dels aspectes que recull la Llei 26/2018, de 21 de 

desembre, de drets i garanties de la infància i l’adolescència: Decret 35/2021, de 26 de febrer, 

del Consell, de regulació de l’acolliment familiar, i Decret 60/2021, de 14 de maig, del Consell, 

de regulació i coordinació dels òrgans de l’Administració de la Generalitat de participació infantil 

i adolescent, i de protecció de la infància i l’adolescència. 

 

Indicador 2. Estudi i formulació de les al·legacions de tots els projectes normatius de la 

Generalitat Valenciana que puguen afectar 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, les xiquetes i els 

adolescents, al mateix temps que es millora la qualitat normativa de l’Administració, atenent 

les necessitats específiques del col·lectiu de la infància i l’adolescència. Durant l’exercici 2021 

s’han estudiat 87 projectes normatius dels diferents departaments de la Generalitat. 

 

 

Objectiu 1.2 Planificar una política integral d’infància i adolescència basada en l’enfocament de 

drets 

 

Indicador 1. Utilitzar un procés de participació deliberativa que incloga les aportacions dels 

xiquets, les xiquetes i els adolescents. 
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Aquests processos van quedar en suspensió a causa de l’evolució de la situació de 

pandèmia, que no va permetre el desenvolupament de trobades i grups de treball amb els 

diferents xiquets, xiquetes i adolescents dels òrgans de participació infantil locals. A això es va 

afegir que els òrgans de participació infantil autonòmics no es trobaven en funcionament 

durant el 2021. 

 

Indicador 2. Implementació de l’Estratègia valenciana d’infància i adolescència. 

 

L’Estratègia valenciana d’infància i adolescència va ser aprovada pel Consell el 26 de 

novembre de 2021. Finalment, es va aplicar per al període comprés entre l’any 2022 i l’any 

2026, raó per la qual durant l’any 2021 no es van implementar les mesures compreses en 

aquesta. 

 

Indicador 3. Revisió dels informes preceptius d’impacte en la infància i adolescència dels 

projectes normatius de la Generalitat. 

 

Des de la Direcció General d’Infància i Adolescència, i d’acord amb les indicacions 

recollides en les directrius per a la valoració de l’impacte normatiu en la infància, en 

l’adolescència i en la família, de data 08/03/2018, es revisen els informes d’impacte d’infància 

i adolescència en els projectes normatius de la Generalitat, remesos des dels diferents 

departaments autonòmics impulsors dels projectes. Durant l’exercici 2021 es van rebre 6 

informes d’impacte en la infància. 

 

Indicador 4. Coordinació amb altres departaments de la Generalitat Valenciana amb 

competències que incidisquen en els drets de la infància i adolescència. 

 

Durant l’exercici 2021 s’han mantingut reunions de coordinació amb diferents 

departaments de la Generalitat, les competències dels quals incideixen sobre els drets de la 

infància i adolescència, entre aquestes, amb el servei d’elaboració i programació 

pressupostària. Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, la Subdirecció General d’Esport. 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i amb la Direcció General de l’Institut Valencià de 

Formació, Investigació i Qualitat (IVAFIQ). Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives.  

 

Indicador 5. Desenvolupar les accions impulsades des de les Corts pels diferents grups 

parlamentaris en el seguiment i desenvolupament del Pacte Autonòmic per la Infància. 

 

Des de les Corts no s’ha impulsat cap acció concreta per al desenvolupament del Pacte 

Autonòmic per la Infància durant 2021.  

 

No obstant això, des de la Direcció General d’Infància i Adolescència s’han 

desenvolupat les accions que preveuen els plans d’acció acordats amb UNICEF i Save the 

Children en el marc dels convenis subscrits amb les dues entitats i que es troben en vigor, de 
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les quals s’emet memòria. Per la qual cosa podem concloure que s’han impulsat accions 

derivades del marc del Pacte Autonòmic per la Infància, treballant conjuntament amb les 

entitats signants d’aquest, i acompanyant el seguiment i desenvolupament d’aquest pacte. 

 

 

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, 

amb la col·laboració de la societat civil. 

 

Durant el mes de novembre es va programar una àmplia gamma d’activitats per a 

commemorar els drets de la infància, al mateix temps que es conscienciava la ciutadania de la 

consideració dels xiquets, les xiquetes i els adolescents com a subjectes de ple dret, que es 

van desenvolupar en 3 grans esdeveniments, un més dels previstos, celebrats a Castelló, a 

València i a Alcoi per a visibilitzar els drets de la infància. 

 

Indicador 2. Impulsar programes dirigits a la promoció dels drets de la infància i adolescència 

i de la participació infantil. 

 

Durant 2021, es van convocar subvencions dirigides a programes de promoció dels 

drets de la infància i de participació infantil destinades a impulsar els programes de participació 

infantil i promoció dels drets en l’àmbit de les entitats locals. De les 110 sol·licituds 

presentades, es van adjudicar ajudes a 89 programes, amb la qual cosa es van superar les 

previsions inicials en un 41,27 %. Gran part dels programes subvencionats contenen accions 

dirigides a aconseguir la igualtat real entre dones i homes, la no discriminació de cap col·lectiu 

per raó d’ètnia, cultura, orientació sexual, diversitat funcional o altres, ja que és un criteri de 

valoració de les subvencions la promoció de la igualtat. 

 

 

Objectiu 1.4 Impulsar accions formatives sobre l’aplicació dels drets de la infància i 

adolescència 

 

El compliment d’aquest objectiu es realitza a través d’un únic indicador que mesura el 

nombre d’accions formatives multidireccionals realitzades per a suscitar la col·laboració en el 

marc de la promoció dels drets, protecció i atenció de les persones menors d’edat. La seua 

execució ha estat molt per damunt de les previsions i les ha superades en un 137,5 %. 

 

En aquest sentit, l’agost de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre la 

Generalitat i diferents col·legis professionals per a la formació contínua dels professionals de 

l’àmbit de la infància i l’adolescència per a l’exercici 2021, mitjançant el qual s’han 

desenvolupat accions de dos tipus: 1) formació de caràcter interdisciplinari i 2) formació de 
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caràcter específic. A continuació, s’exposen les propostes impartides pels diferents col·legis 

professionals. 

 

 

COL·LEGI PROFESSIONAL ACTIVITAT FORMATIVA TIPUS 

TREBALL SOCIAL VALÈNCIA 

La vida adulta autònoma als 18 anys. 
Transició de la protecció a una emancipació 
plena 

Interdisciplinari 

Una mirada comprensiva de la infància i 
l’adolescència: una mirada des de la teoria 
de la inclinació 

Interdisciplinari 

Infància i adolescència. La figura 
professional de treball social en els punts 
de trobada familiars 

Específic 

TREBALL SOCIAL 

ALACANT 

Dret de família per a la intervenció social Específic 

Persones menors d’edat i ús desadaptatiu 
de les tecnologies de la informació i la 
comunicació en l’oci 

Interdisciplinari 

EDUCADORS/ORES SOCIALS 

Les relacions afectivosexuals en 
l’adolescència amb perspectiva de gènere 

Interdisciplinari 

Preparar per a l’emancipació en el sistema 
de protecció 

Interdisciplinari 

La participació infantil dins dels recursos de 

protecció en la infància 
Específic 

PSICOLOGIA 

Psicologia i acolliment residencial. Cap a 
una nova manera d’entendre els seus mons 
(1 edició) 

Específic 

Prevenció en les necessitats de protecció i 
reducció de la vulnerabilitat en la infància i 
l’adolescència. (1a edició) 

Interdisciplinari 

Prevenció en les necessitats de protecció i 
reducció de la vulnerabilitat en la infància i 
l’adolescència. (2a edició) 

Interdisciplinari 

 

PEDAGOGS/OGUES I 

PSICOPEDAGOGS/OGUES 

L’avaluació de les competències i la 
resiliència parental. (2 edicions) 

Interdisciplinari 

ADVOCATS 

Com actuar enfront de la violència contra 
la infància? 

Interdisciplinari 

Refugiats i asil: xiquets migrants sense 
referent familiar. Estatut refugiat. 
Promoció dels drets de la infància 

Específic 

 

D’altra banda, una vegada van ser aprovades les corresponents bases reguladores, es 

va convocar, mitjançant la Resolució de 8 de juliol de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets 

de la infància i l’adolescència, i de prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat 

en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, per a l’exercici 2021. Aquestes 

ajudes van dirigides a programes de formació a persones professionals que interactuen en el 

desenvolupament de la seua professió amb persones menors d’edat, i van ser adjudicades per 

Resolució de 13 de desembre de 2021 a 4 programes formatius de les entitats següents: 

Fundació ANAR, Associació QUERA, Associació de Voluntaris d’Acolliment Familiar i Associació 

SPAM. 
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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 persones menors d’edat víctimes de 

maltractament d’índole sexual. 

 

L’avanç en aquest indicador ha sigut inferior a l’esperat, ja que s’ha vist afectat per la 

situació sanitària derivada de la pandèmia. No obstant això, si ja el juny de 2020 es va iniciar 

el concert social amb el Servei d’Atenció a Abusos a Xiquets, Xiquetes i Adolescents (SAANNA) 

a la Comunitat Valenciana, en 2021 s’ha dictat la Instrucció 4/2021, de 3 de juny, de la Direcció 

General d’Infància i Adolescència, amb les instruccions relatives a la derivació, el seguiment i 

la intervenció en casos de sospita o certesa d’abusos i/o agressions sexuals al SAANNA per a 

persones menors d’edat que es troben en territori de la Comunitat Valenciana. Aquesta 

instrucció estableix un marc d’actuació comuna per a garantir l’atenció psicològica i social 

especialitzada des del sistema públic per a tota persona menor d’edat que es trobe a la 

Comunitat Valenciana. També s’estableix un marc de coordinació entre les diferents persones 

implicades per a tractar de garantir l’efectivitat de totes les accions que es realitzen. 

 

Amb aquestes accions es possibilita una atenció pública universal per a l’atenció i 

prevenció contra la violència cap a la infància. Cal assenyalar que en la instrucció esmentada 

s’han tingut en compte les consideracions realitzades per diferents direccions generals de la 

Generalitat, així com de la Fiscalia. Igualment, i seguint el mateix camí, s’han continuat les 

accions dirigides a instaurar el model Barnahus, amb reunions telemàtiques per a avançar en 

el seu desenvolupament.  

 

Indicador 2. Atenció psicològica, jurídica i social a persones menors d’edat que hagen patit 

maltractament sexual, tràfic de persones, explotació sexual i/o violència de gènere, així com 

a persones menors d’edat perpetradores. 

 

El SAANNA va atendre durant l’any 2021 338 persones menors d’edat, 38 més de les 

inicialment previstes, les dades de les quals es desglossen per província i gènere en la taula 

següent: 

 

 Casos atesos Xiquets Xiquetes 

València 170 64 106 

Alacant 106 19 87 

Castelló 62 16 42 

TOTAL CV 338 103 235 

 

A més, durant l’any 2021 el SAANNA ha dut a terme cinc accions formatives a 

professionals de la xarxa pública, dues a les províncies d’Alacant i València, i una a la província 

de València. Aquestes accions s’han dirigit tant als equips d’atenció primària específica com 

als d’atenció primària bàsica. 
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Objectiu 2.2 Coordinació en el marc local d’agents amb participació en la prevenció, la detecció 

i l’abordatge de les situacions de vulnerabilitat i risc de la infància i adolescència 

 

Indicador 1. Generar línies de coordinació tant socials com educatives i sanitàries necessàries 

per a la millora de les atencions de les persones menors d’edat en situació de vulnerabilitat. 

 

Amb l’aprovació i publicació de l’Ordre 5/2021, de 15 de juliol, de la Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 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, s’actualitza tot el procediment de comunicació des de 

qualsevol àmbit educatiu i la coordinació i actuació interadministrativa amb la finalitat de la 

prevenció i protecció de l’alumnat menor d’edat que estiga en una possible desprotecció.  

 

Després de la publicació de l’Ordre 5/2021, s’han mantingut diferents contactes amb 

la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i amb les diferents entitats locals i, a més, amb els 

diferents centres docents que es comuniquen a través del model aprovat, amb la finalitat de 

donar-lo a conéixer, fomentar-ne l’ús quan siga necessari, així com conscienciar sobre els dos 

processos establits, l’ordinari i el d’urgència. 

 

Indicador 2. Elaborar una eina tècnica d’intervenció en situacions de vulnerabilitat i risc. 

 

Els avanços en aquest indicador han sigut l’inici en el segon semestre de l’any de la 

tramitació d’un expedient de contractació per a l’elaboració d’un instrument d’avaluació de les 

situacions de risc i desemparament a partir de l’adaptació de l’instrument Balora a la realitat 

física, poblacional i normativa de la Comunitat Valenciana, la licitació de la qual inclourà, així 

mateix, la formació del nou instrument als equips d’atenció primària del Sistema Valencià de 

Serveis Socials. 

 

Indicador 3. Establir estratègies de col·laboració amb entitats i grups per a la participació en 

accions preventives i programes d’intervenció. 

 

S’han executat les actuacions previstes. Així, s’ha continuat amb la instauració del nou 

model d’atenció diürna de la Generalitat Valenciana als serveis d’atenció diürna a les entitats 

municipals. Després de les reunions grupals desenvolupades en 2020, durant l’any 2021 s’han 

mantingut més reunions grupals, al mateix temps que reunions individuals amb cada entitat, 

tant en l’àmbit directiu com tècnic, i s’estableixen els passos per a la instauració d’aquest 

model de manera voluntària per cada entitat. 

 

El 80 % de les entitats locals que tenen centres de dia han mostrat la seua voluntat 

d’adaptar-se al nou model, per a la qual cosa han fet propostes individualitzades per a 

aconseguir aquest objectiu. En el transcurs de l’any 2022 es faran els passos necessaris per a 

dur-lo a terme. 
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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 per a la infància i 

adolescència a través dels centres de dia. 

 

Si en 2020 es va iniciar el nou model de centres de dia per a la infància i adolescència, 

durant l’any 2021 s’ha mantingut la coordinació amb les entitats integrades en el concert, 

realitzant, per a la qual cosa s’han fet diverses modificacions en el procediment de 

funcionament aplicat en la Instrucció 3/2020, de 9 d’abril de 2020, relativa a la derivació, el 

seguiment i la intervenció dels serveis d’atenció diürna per a la infància i adolescència, amb 

l’objectiu de millorar els protocols establits. 

 

El nombre de places finançades a través del concert social per a l’exercici 2021 és el 

següent: 

 

PLACES D’ATENCIÓ DIÜRNA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA 
TOTAL 

CV 

Suport convivencial i educatiu (CDACE) 96 36 322 454 

Inserció sociolaboral (CDISL) 12 12 268 292 

TOTAL  108 48 590 746 

 

Indicador 2. Consolidació dels programes i equips específics d’intervenció en l’àmbit de la 

protecció de la infància i adolescència. 

 

Cal ressaltar que en l’exercici 2021 s’ha incrementat respecte a 2020 el finançament a 

través del contracte programa els equips específics d’intervenció en infància i adolescència 

(EEIIA). De la mateixa manera, s’ha incrementat en 62 el nombre de professionals en 2021 i 

s’han creat tres noves EEIIA. 

 

Indicador 3. Unificació de criteris comuns d’intervenció i actuació per a les entitats locals i per 

a les persones professionals en el territori de la Comunitat Valenciana. 

 

A través de la Direcció General d’Infància i Adolescència, així com de les direccions 

territorials competents en la matèria, s’ha mantingut una coordinació fluida i periòdica amb 

els equips d’atenció primària específica de les entitats locals. A més, per a les situacions de 

delictes contra la llibertat i indemnitat sexual s’han desenvolupat accions formatives dirigides 

tant a l’atenció primària específica com a la bàsica, així com també s’ha facilitat a totes les 

entitats locals un número de telèfon per a orientació i assessorament en aquesta tipologia 

d’intervenció. 

 

Indicador 4. Foment de programes preventius i de processos d’intervenció educatius i 

socialitzadors. 
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En l’exercici 2021 es van subvencionar un total de 19 programes de prevenció i 

protecció, un 95 % del que estava inicialment previst, sobre la base de l’Ordre 2/2021, d’11 

de març, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual 

s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions dirigides a programes de 

promoció dels drets de la infància i l’adolescència i de prevenció, protecció i inserció de 

persones menors d’edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció. 

 

 

Objectiu 2.4 Telèfon d’atenció a la infància i a l’adolescència 

 

El seguiment d’aquest objectiu es realitza a través del nombre de persones que 

telefonen al Servei d’Atenció Telefònica a la Infància i l’Adolescència (línia 116111) per a ser 

ateses en relació amb possibles situacions de risc i/o desprotecció de xiquets, xiquetes i 

adolescents. 

 

Al llarg de tot l’any 2021, s’han atés un total de 15.314 telefonades, una xifra 

lleugerament per damunt de la prevista, de les quals 12.626 han sigut telefonades d’atenció 

general i 2.688 telefonades d’atenció especial, telefonades en les quals majoritàriament ha 

sigut necessària orientació psicològica, derivació i/o intervenció de caràcter social i/o jurídic.  

 

De les telefonades d’orientació especial, s’ha realitzat orientació, derivació o 

intervenció en un total de 1.838 telefonades, de les quals 786 han sigut del sexe masculí i 

1.052 del sexe femení. 

 

Respecte als 327 casos atesos a través del xat Anar, que es finança a través de l’IRPF 

i de la convocatòria de subvencions de concurrència competitiva, el 73,39 % de les persones 

menors d’edat ateses són de sexe femení i el 26,61 % de sexe masculí. 

 

 

Objectiu 3.1 Actualitzar la normativa autonòmica en matèria de protecció de la infància i 

l’adolescència 

 

En el compliment d’aquest objectiu s’han publicat dos decrets: 

 

- Decret 35/2021, de 26 de febrer, del Consell de regulació de l’acolliment 

familiar. L’objectiu principal d’aquest decret és desplegar reglamentàriament el capítol VII del 

títol III de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i 

l’adolescència, relatiu a l’acolliment familiar, de manera que en un únic text normatiu es 

recullen tots els aspectes relacionats amb l’acolliment familiar a la Comunitat Valenciana. En 

el títol I s’aborden, entre altres, les modalitats d’acolliment familiar i es desenvolupa 

l’acolliment especialitzat i professionalitzat, els drets i les responsabilitats de les persones 

acollidores, se’n possibilita la materialització i, fins i tot, s’amplien en algun cas els drets que 

preveu la Llei orgànica de protecció jurídica del menor. Així mateix, el decret regula la promoció 
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de l’associacionisme i de la participació ciutadana en l’acolliment familiar i preveu una regulació 

completa dels tres procediments administratius següents. En primer lloc, el de declaració 

d’aptitud de les persones que s’ofereixen per a acollir. En segon lloc, el relatiu a l’acreditació 

com a família acollidora, independentment de la modalitat d’acolliment familiar per a la qual 

han sigut declarades aptes, amb una millora del règim d’adhesió al programa d’acolliment 

familiar. I, en tercer lloc, la regulació en el títol II del procediment per al reconeixement i la 

concessió de la prestació econòmica per al suport a la criança de persones menors d’edat 

acollides. 

 

- Decret 60/2021, de 14 de maig, del Consell, de regulació i coordinació dels 

òrgans de l’Administració de la Generalitat de participació infantil i adolescent, i de protecció 

de la infància i l’adolescència. L’objectiu d’aquest decret és desplegar reglamentàriament els 

òrgans col·legiats que preveu la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la 

infància i l’adolescència. 

 

Així mateix, s’han dictat les següents instruccions dirigides a les direccions territorials 

funcionalment dependents de la Direcció General d’Infància i Adolescència: 

 

- 1/2021. Tramitació dels oferiments per a acollir en família extensa. 

- 2/2021. Tramitació de les prestacions econòmiques per a la sustentació a la 

criança de les persones menors d’edat que es troben en acolliment familiar (Decret 35/2021). 

- 3/2021. Acolliments especialitzats grau 1 i 2. 

- 4/2021. Derivació, seguiment i intervenció en casos de sospita o certesa 

d’abusos i/o agressions sexuals al servei d’atenció a abusos de xiquets, xiquetes i adolescents 

(SAANNA) per a persones menors d’edat que es troben en el territori de la Comunitat 

Valenciana. 

- 7/2021. Elaboració d’estadístiques sobre acolliment familiar. 

- 8/2021. Comunicació i coordinació de les direccions territorials amb la 

Secretaria de la Comissió d’Adopció i Alternatives Familiars (CAAF). 

 

 

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 

 

Durant l’exercici 2021 s’ha treballat en l’explotació estadística quant a coneixement de 

la COVID-19 en les residències de protecció, llars d’emancipació i residències socioeducatives. 

 

Així mateix, s’ha treballat en el disseny d’una aplicació específica dirigida al 

coneixement de la intervenció dels punts de trobada familiar judicials que reflecteix el nou 

model posat en marxa. 
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Objectiu 4.1 Optimació i especialització en l’atenció a les persones menors d’edat des del recurs 

d’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, les xiquetes i adolescents. L’acció concertada ha impulsat el 

desenvolupament de situacions dirigides a l’adquisició d’habilitats per a l’autonomia i 

independència, com per exemple 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’acolliment. Elaboració d’instruccions 

i documents de treball per a les llars i residències d’infància i adolescència. 

 

Amb motiu de la Instrucció 2/2020, de la Direcció General d’Infància i Adolescència, 

relativa a la comunicació de situacions, fets i incidents rellevants ocorreguts en les llars i 

residències de protecció de xiquets, xiquetes i adolescents de la Comunitat Valenciana, se 

supervisa i controla la intervenció duta a terme per aquestes. 

 

Durant l’exercici de 2021 s’han realitzat 5 actuacions consistents en l’elaboració de 

protocols/instruccions, així com visites a centres. En desenvolupament d’aquestes actuacions, 

s’ha dut a terme el seguiment de 606 incidències produïdes al llarg d’aquest període, que s’han 

coordinat en tot moment amb les llars i residències on s’havien produït els fets. 

 

Així mateix i a fi de millorar els trasllats dels xiquets, xiquetes i adolescents en 

acolliment residencial, es va signar el Protocol de trasllat de xiquets, xiquetes i adolescents en 

acolliment residencial, juntament amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 

Pública, amb la finalitat d’evitar la seua victimització secundària. 

 

Indicador 3. Seguiment 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, el seguiment i la intervenció 

en la residència d’acolliment de xiquets, xiquetes i adolescents amb diagnòstic de salut mental 

greu, durant l’exercici de 2021 es van fer 7 convocatòries, 3 de caràcter extraordinari, recurs 

del qual es van beneficiar 14 persones menors d’edat en aquesta situació. 

 

Indicador 4. Revisió i millora de l’atenció en llars i residències de primer acolliment. 

 

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 
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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. 

 

 

Objectiu 4.2 Potenciació de l’acolliment familiar de persones menors d’edat enfront de 

l’acolliment residencial 

 

Indicador 1. Revisió dels expedients de persones menors d’edat compreses entre 0 i 6 anys 

que es troben ingressades en llars i residències de protecció gestionades per la Generalitat. 

 

Al llarg de 2021 s’ha mantingut la línia d’actuació pública consistent a mantindre una 

coordinació directa per part de la Direcció General d’Infància i Adolescència amb les direccions 

territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives, materialitzada en 2 reunions, a l’efecte de 

potenciar la desinstitucionalització dels xiquets i les xiquetes protegits que es troben en 

aquesta franja d’edat. 

 

A data 31 de desembre de 2021, van ser atesos en el sistema de protecció un total de 

540 xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 0 i 6 anys, dels quals 495 van ser acollits 

per una família i 45 en una llar o residència (vegeu quadre següent).  

 

Modalitat 

d’acolliment 

Acolliment 

residencial 

(ocupació) 

Acolliment 

família extensa 

Acolliment 

família 

educadora 

TOTAL 

Edat H D H D H D H D 

0-3 anys 14 13 60 59 66 66 140 138 

4-6 anys 13 5 72 77 48 47 133 129 

Total 27 18 132 136 114 113 273 267 

 

 

Indicador 2. Desenvolupament d’accions i activitats de sensibilització social, difusió, captació i 

aproximació de l’acolliment familiar, especialment per a xiquets i xiquetes amb necessitats 

especials, a la població en general i a les persones candidates potencials. 

 

En 2021 es van destinar 211.172,87 euros al finançament, mitjançant una 

convocatòria anual de subvencions en règim de concurrència competitiva, de programes de 

foment de l’acolliment familiar. En aquest sentit, s’han finançat un total de deu programes. 

 

A més, al llarg de l’any s’ha mantingut contacte constant amb les entitats beneficiàries 

a l’efecte de garantir una actuació coordinada en l’execució dels referits programes de foment 

i les activitats que directament es realitzen des de la Direcció General d’Infància i Adolescència. 

Durant aquesta anualitat s’han dut a terme 60 actuacions consistents, entre altres, en xarrades 

de sensibilització i captació, diverses webinar, vídeos promocionals i altres materials de difusió, 

jornades familiars, tot això sobre acolliment familiar.  
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Indicador 3. Desenvolupament normatiu íntegre de l’acolliment familiar en l’àmbit de la 

Comunitat Valenciana. 

 

En el DOGV número 9036, de 8 de març de 2021, es va publicar el Decret 35/2021, 

de 26 de febrer, del Consell, de regulació de l’acolliment familiar. L’objectiu principal d’aquest 

decret és desplegar reglamentàriament el capítol VII del títol III de la Llei 26/2018, de 21 de 

desembre, de drets i garanties de la infància i l’adolescència, relatiu a l’acolliment familiar, de 

manera que en un únic text normatiu es recullen tots els aspectes relacionats amb l’acolliment 

familiar a la Comunitat Valenciana. En el títol I s’aborden, entre altres, les modalitats 

d’acolliment familiar i es desplega l’acolliment especialitzat i professionalitzat, els drets i les 

responsabilitats de les persones acollidores, se’n possibilita la materialització i, fins i tot, 

s’amplien en algun cas els drets que preveu la Llei orgànica de protecció jurídica del menor. 

 

Així mateix, el decret regula la promoció de l’associacionisme i de la participació 

ciutadana en l’acolliment familiar i preveu una regulació completa de tres procediments 

administratius: el de declaració d’aptitud de les persones que s’ofereixen per a acollir, el relatiu 

a l’acreditació com a família acollidora, amb independència de la modalitat d’acolliment familiar 

per a la qual han sigut declarades aptes, i la regulació del procediment per al reconeixement i 

la concessió de la prestació econòmica per a la sustentació a la criança de persones menors 

d’edat acollides.  

 

Indicador 4. Nou model d’adhesió al document d’acreditació de família acollidora. 

 

El nou model d’acreditació de les famílies acollidores s’estableix en el capítol IX del títol 

I del Decret 35/2021, de 26 de febrer, de regulació de l’acolliment familiar. La principal novetat 

radica en l’acreditació per primera vegada de les famílies extenses, que s’ha expedit en 2021 

i s’han remés els corresponents documents acreditatius a aquestes. 

 

Indicador 5. Desenvolupament d’actuacions formatives relatives a la formació i valoració de 

les famílies extenses en l’àmbit municipal. 

 

Les actuacions de caràcter formatiu a les persones professionals de l’atenció primària 

dels serveis socials s’han reprogramat per a l’any 2022, ja que al llarg d’aquest està prevista 

la publicació del Manual tècnic d’acolliment familiar com a eina de treball que proporciona els 

criteris homogenis i les vies de coordinació necessàries que han de seguir tots els agents 

implicats en els processos relacionats amb l’acolliment familiar. 

 

Indicador 6. Establiment i homogeneïtzació dels materials i els 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, tipus d’acolliment i professionals intervinents. 

 

En 2021 s’ha continuat amb l’elaboració de l’esborrany de manual tècnic al qual es 

refereix el punt anterior, i s’hi han incorporat les novetats normatives introduïdes pel Decret 
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35/2021 i la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i 

l’adolescència davant de la violència. 

 

Així mateix, s’han dictat 2 instruccions relacionades amb aquesta matèria: 

 

-  1/2021. Tramitació dels oferiments per a acollir en família extensa. 

-  3/2021. Acolliments especialitzats grau 1 i 2. 

 

 

Objectiu 4.3 Suport als processos d’acolliment familiar 

 

Indicador 1. Formació contínua de les famílies acollidores. 

 

Les entitats concertades en cada província per a la prestació del servei d’intervencions 

tècniques en matèria d’acolliment familiar han realitzat les activitats formatives següents: 

ENTITATS CURS 

NOVA INFÀNCIA 

Processos de transició I 

Processos de transició II 

Aprenent a escoltar i comunicar la criança positiva 

EMAFI 
Taller d’inclinació segura 

Taller d’eines per a la primera infància 

TRAMA L. III 
Taller de benvinguda a les famílies acollidores: tres sessions interconnectades 

Taller d’agents de resiliència: tres sessions interconnectades 

TRAMA L. IV 
Taller de benvinguda a les famílies acollidores: tres sessions interconnectades 

Taller d’agents de resiliència: tres sessions interconnectades 

SPAM 

Saps tot això del desenvolupament psicosexual? 

Com parlar als nostres xiquets, xiquetes i adolescents de la seua família 
biològica? 

 

Indicador 2. Revisió i millora de la gestió del Registre de famílies educadores. 

 

L’entrada en vigor del Decret 35/2021, de regulació de l’acolliment familiar, ha requerit 

l’actualització dels procediments relatius a la declaració de l’aptitud per a acollir i per a la 

formalització de l’acolliment. Per la qual cosa s’ha treballat intensament amb la direcció general 

amb competències en matèria de tecnologies de la informació per a preparar una eina 

informàtica que done suport al nou Registre de famílies acollidores. En 2021 es va fer la 

migració de la totalitat de famílies acollidores inscrites en el nou registre i les inscripcions 

esmentades han sigut objecte d’actualització i revisió a l’efecte de la depuració. A més, s’han 

actualitzat els procediments en el gestor únic de continguts referits als oferiments per a acollir 

en qualitat de família extensa i als oferiments per a acollir en qualitat de família educadora, 

així com els models de sol·licitud, d’ofici i resolució administrativa. 

 

Indicador 3. Foment de la participació social amb entitats del sector. 
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El capítol X del títol I del Decret 35/2021, de 26 de febrer, de regulació de l’acolliment 

familiar, aborda la promoció de les associacions de famílies acollidores i la seua participació, 

que es canalitzarà mitjançant la constitució d’una comissió que s’integrarà en el si de 

l’Observatori Valencià de la Infància i l’Adolescència. Mentre es constitueix el referit 

observatori, es continuen mantenint reunions entre la Direcció General d’Infància i 

Adolescència i totes les associacions de la Comunitat Valenciana. L’última reunió es va fer 

telemàticament el juny de 2021. 

 

Indicador 4. Millora del suport tècnic als acolliments familiars, per a la qual cosa es presta 

especial atenció a les necessitats de les famílies derivades de la crisi sanitària de la COVID-19. 

 

El suport tècnic dels acolliments familiars també és objecte del manual tècnic en 

preparació ja referit en l’objectiu anterior. En tot cas, la competència per a la seua realització 

està compartida entre l’Administració local i l’autonòmica en atenció a la modalitat 

d’acolliment. En el cas dels acolliments en família extensa, correspon a l’atenció primària dels 

serveis socials fer el referit seguiment i donar-ne compte periòdicament a la direcció territorial. 

En família educadora, aquest seguiment es realitza a través de les entitats concertades per a 

la prestació del servei d’intervencions tècniques en matèria d’acolliment familiar. 

 

A la vista de l’anterior, aquest servei s’ha prestat adaptant-se a les necessitats 

derivades de la pandèmia, atenent les demandes i necessitats de les persones menors d’edat 

acollides i les seues famílies acollidores. 

 

Indicador 5. Finançament universal de les despeses de sustentació a la criança en famílies 

acollidores. 

 

Al 100 % de famílies acollidores que durant l’any 2021 han realitzat un acolliment 

familiar s’ha reconegut el dret a percebre la prestació i s’ha concedit l’import que els 

corresponia atenent la vigència de l’acolliment, excepte les famílies declarades aptes per a fer 

acolliments d’urgència a les quals el dret a la prestació s’ha reconegut pel temps en el qual 

han estat disponibles per a acollir durant 2021. Així mateix, s’ha concedit el 100 % de l’import 

sol·licitat en concepte de despeses d’assistència mèdica qualificada als 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 2021, s’ha abonat mensualment amb puntualitat a les famílies acollidores 

que tenien reconegut el dret a la prestació l’import de la prestació que els corresponia segons 

la modalitat de l’acolliment, disponibilitat o concepte. Tot això, amb l’única excepció de l’inici 

de l’exercici en el qual les famílies van percebre la prestació el 26 de febrer de 2021, respecte 

dels mesos de gener i febrer d’aquest mateix any. 
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Objectiu 4.4 Suport als processos d’adopció 

 

Indicador 1. Formació contínua de les persones que s’ofereixen per a l’adopció. 

 

En 2021 s’han realitzat un total de 25 cursos de preparació per a l’adopció, previs a la 

valoració psicosocial de les persones que s’han oferit formalment. D’aquests, 22 dirigits a 

adopció nacional i 3 a adopció internacional. Únicament València fa cursos de preparació 

dedicats exclusivament a adopció internacional, si bé, en les altres províncies, en el curs 

d’adopció nacional participen també persones que dirigeixen el seu oferiment a adopció 

internacional. 

 

Indicador 2. Difusió del programa d’adopció de persones menors d’edat amb necessitats 

especials. 

 

La Comissió d’Adopció i Alternatives Familiars (abans Consell d’Adopció de Menors de 

la Comunitat Valenciana) aprova en cada sessió una llista 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 seues necessitats especials. En aquests 

casos, s’inicia una recerca activa de famílies, primer en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i, 

en defecte d’això, a través del programa Adopta’m, consistent a consultar a la resta de 

comunitats autònomes sobre l’existència de famílies idònies per a la seua adopció en cada cas. 

En 2021 s’ha fet una recerca activa de famílies adoptives en el marc del programa Adopta’m 

per a un total d’11 persones menors d’edat.  

 

Indicador 3. Actualització del programa de formació de les famílies que s’ofereixen per a 

l’adopció. 

 

En 2021 es va consolidar la formació impartida al llarg de 2020 al personal de les 

direccions territorials per tal que assumiren les funcions de formació de les famílies que 

s’ofereixen per a l’adopció mitjançant la resolució de dubtes i realització de reunions de 

coordinació entre la Direcció General, la Direcció Territorial i l’entitat concertada per a la 

prestació del servei d’intervencions tècniques en matèria d’adopció. 

 

Indicador 4. Elaboració del protocol d’adopció oberta. 

 

S’ha procedit a l’estudi de la casuística i els criteris d’actuació susceptibles de ser 

aplicats de manera estandarditzada, tràmit previ necessari per a l’elaboració del protocol 

d’adopció oberta. 

 

Indicador 5. Publicitat i transparència en les gestions derivades de procediments relacionats 

amb famílies que s’ofereixen per a l’adopció. 
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La Comissió d’Adopció i Alternatives Familiars del Consell d’Adopció de Menors de la 

Comunitat Valenciana és l’òrgan col·legiat al qual correspon, entre altres funcions, acordar les 

assignacions de persones menors d’edat a famílies que s’han oferit per a l’adopció i han sigut 

declarades aptes. D’acord amb el seu règim de funcionament, es reuneix amb caràcter ordinari 

una vegada al mes, excepte al mes d’agost, per la qual cosa després de cada sessió del consell 

s’actualitza i pública la llista de famílies declarades idònies pendents de rebre informació, així 

com la llista de famílies idònies per a adoptar persones menors de 12 mesos d’edat sense 

problemes rellevants de salut, l’assignació de la qual es fa en sessions del referit òrgan 

col·legiat, que, al seu torn, aprova l’actualització de la llista en cada sessió. 

 

 

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 residències i consolidació de la segona part de l’internament 

(llibertat vigilada) en el contingut de les residències socioeducatives. 

 

El 27 de maig de 2021 es constitueix la Comissió Tècnica de Residències 

Socioeducatives, en què es troben representats la Direcció General d’Infància i Adolescència, 

la Direcció General de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària i les direccions territorials.  

 

Les funcions d’aquesta comissió són les següents: 

- Estudiar i analitzar la situació actual de les residències socioeducatives. 

- Analitzar i debatre el nou model de residències socioeducatives a la Comunitat 

Valenciana. 

- Elaborar els documents d’organització i procediments per a la implantació i el 

desenvolupament del nou model de residències socioeducatives sota les directrius de 

la Direcció General d’Infància i Adolescència. 

- Proposar a la Direcció General d’Infància i Adolescència les actuacions 

pertinents per a la implantació del nou model de residències socioeducatives. 

- Proposar a la Direcció General d’Infància i Adolescència criteris, protocols, i 

procediments d’actuació per a la implantació i el desenvolupament del nou model de 

residències socioeducatives.  

- Qualssevol que li siguen encomanades. 

 

Aquesta comissió, a fi d’analitzar i estudiar la situació de les residències 

socioeducatives de la Comunitat Valenciana, va realitzar durant l’exercici 2021 visites a la 

residència Jaume I, a la residència Pi Gros, a la residència Colonia San Vicente Ferrer i a la 

residència Pi i Margall. 

 

Amb tot això, es va elaborar un esborrany del Manual per a la gestió de residències 

socioeducatives a fi de plasmar el nou model de gestió que es durà a terme amb motiu de la 

reversió al públic d’aquestes residències. 
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Indicador 2. Millorar la coordinació entre els òrgans judicials, equips tècnics i entitats públiques 

en l’execució de mesures. 

 

Es manté una coordinació puntual amb els òrgans judicials, equips tècnics i entitat 

pública a fi de procedir a les mesures cautelars i fermes d’internament i consensuar el recurs 

més adequat. 

 

Indicador 3. Impuls i implantació del nou model d’execució de mesures de medi obert. 

 

Durant l’exercici 2021 es van dur a terme diverses actuacions a fi d’analitzar la 

implantació del nou model d’execució de mesures de medi obert i es va fer l’anàlisi respecte 

als departaments i les àrees de serveis socials, població i nombre de mesures existents de 

medi obert. 

 

 

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 el seu article 161, que la Generalitat donarà prioritat a 

les actuacions preventives amb les persones menors d’edat per a la seua adequada 

socialització i farà 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 estan exemptes de 

responsabilitat penal. 

 

La Direcció General d’Infància i Adolescència manté coordinació amb la Fundació 

Amigó, la qual desenvolupa el programa Inimputables, dirigit a la prevenció de fets delictius 

duts a terme per persones menors de 14 anys, i que, per ser inimputables, no obtenen resposta 

des de la jurisdicció, però requereixen des de l’àmbit de la prevenció l’actuació adequada. 

 

 

Objectiu 6.1 Consolidar el model en matèria d’emancipació i autonomia personal d’adolescents 

 

Indicador 1. Impuls de programes d’emancipació i autonomia personal de joves que hagen 

sigut atesos en el sistema de protecció i en el socioeducatiu de persones menors d’edat. 

 

Tal com recull l’article 122 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, 

de drets i garanties de la infància i l’adolescència, relatiu a la preparació per a la vida 

independent, el pla de protecció per a adolescents sota la guarda o tutela de la Generalitat té 

entre les seues prioritats la consecució de l’autonomia personal, la plena inclusió social, la 

inserció laboral i la preparació per a la vida independent. 
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Més del 64 % de les persones menors d’edat ateses en el sistema de protecció, amb 

mesura d’acolliment residencial, té edats compreses entre els 15 i els 18 anys. Per això, en 

les llars i residències de protecció i socioeducatives es realitzen programes dirigits a la 

consecució de l’autonomia personal i la plena inclusió utilitzant els recursos de caràcter general 

destinats al conjunt de la població i a la joventut. 

 

Indicador 2. Millora de la xarxa pública de llars d’emancipació.  

 

Durant l’exercici 2021 s’ha continuat finançant, per mitjà del concert social, un total 

de 122 places de llars d’emancipació i tres unitats externes d’emancipació. 

 

L’octubre de 2021 es van convocar nous acords d’acció concertada en matèria de 

serveis socials en el sector d’infància i adolescència per Resolució de 22 d’octubre, de la 

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a l’empara de la qual es van 

incrementar a partir del 13 de desembre d’aquest mateix any els recursos de la Xarxa 

d’Emancipació de la Comunitat Valenciana. El desembre de 2021 es van finançar 6 noves llars 

d’emancipació. En la taula següent es detallen el nombre total de llars i de places finançades 

en l’exercici 2021 mitjançant concert social. 

 

RECURSOS D’EMANCIPACIÓ (18 a 25 anys) 

 Alacant Castelló València Total CV 

Llars d’emancipació 13 3 19 35 

Nombre de places 62 14 88 164 

 

Indicador 3. Consolidació de les unitats externes de suport a l’emancipació i l’autonomia de 

persones joves extutelades que hagen complit la majoria d’edat. 

 

Durant l’exercici 2021 s’ha continuat finançat les tres unitats externes d’emancipació 

(oficines Mentora) situades a les ciutats d’Alacant, Castelló i València. 

 

A més d’aquestes tres unitats externes, mitjançant la convocatòria realitzada per la 

Resolució de 22 d’octubre anteriorment esmentada, el mes de desembre es va crear una nova 

unitat externa en els barris de la zona nord d’Alacant finançada a través de concert social. 

 

 

Objectiu 7.1 Crear i implantar el nou model de gestió dels punts de trobada familiar 

 

Indicador 1. Elaborar i implantar el nou model de punts de trobada familiar. 

 

Amb l’adjudicació del contracte de gestió dels punts de trobada familiar judicials, en 

l’exercici 2021, s’ha implantat el nou model de punts de trobada familiar, de manera que s’han 

disposat punts de trobada familiar en els municipis següents: 
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 Punts de trobada familiar (PTF) 

Província de Castelló 

(3) 
Castelló, Vinaròs, Vila-real 

Província de València 

(15) 

Alzira, Catarroja, Gandia, Llíria, Manises, Mislata, Ontinyent, Paterna, Sagunt, 

Sueca, Requena, Xàtiva, Bunyol, Torrent i València 

Província d’Alacant 

(10) 

Alcoi, Alacant, Dénia, Elda, Elx, Sant Vicent de Raspeig, Torrevieja, 

Vila-joiosa, Villena i Orihuela 

 

Així mateix, el nou model preveu un increment de la ràtio de personal i d’horaris. Tot 

això ha redundat en una millor atenció a les persones usuàries i beneficiàries, atés que s’ha 

reduït de manera significativa la distància que s’ha de recórrer des del domicili de les persones 

usuàries fins al punt de trobada més pròxim; s’ha distribuït de manera més equilibrada la 

càrrega de treball que assumeixen els punts de trobada gràcies a la incorporació de nous PTF 

i professionals, com a promotors d’igualtat; s’han eliminat les llistes d’espera; s’ha propiciat la 

conciliació familiar en ampliar l’horari d’obertura del punt de trobada i es poden desenvolupar 

intervencions de més qualitat. 

 
Indicador 2. Implantació de protocol d’actuació en matèria de violència de gènere en els punts 

de trobada familiar de la Comunitat Valenciana. 

 

Per mitjà de la Instrucció 5/2021, de data 14 de setembre de 2021, s’estableix el 

procediment de coordinació d’actuacions entre la Generalitat i les entitats que participen en la 

Xarxa de Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana, i s’estableixen els criteris 

generals per al funcionament d’aquests. 

 

 

Programa 311.40 “Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis 

Socials” 

Execució: 108,53 % 

PROGRAMA 311.40 INSTITUT VALENCIÀ DE FORMACIÓ, 

INVESTIGACIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Elaborar el desplegament normatiu de la Llei de serveis socials 
inclusius de la Comunitat Valenciana. 

85,71  

OBJECTIU 1.2 
Conéixer la realitat social sobre la qual han d’actuar els serveis 
socials. 

81,25  

OBJECTIU 2.1 
Conéixer les necessitats formatives de les persones professionals del 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. 

173,33  

OBJECTIU 2.2 
Dissenyar un sistema de formació, sistemàtic, continu i de qualitat, 
per a les persones professionals de serveis socials. 

121,25  

OBJECTIU 2.3 

Fomentar la divulgació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials 
i del nou model de serveis socials per a la Comunitat Valenciana, així 
com impulsar i difondre bones pràctiques en serveis socials a través 
de cursos, congressos, jornades i seminaris formatius de serveis 
socials. 

181,67  

OBJECTIU 2.4. 
Fomentar la innovació en serveis socials, a través de, entre altres, 
convocatòries de premis a la innovació entre professionals, 
administracions, estudiants i entitats d’iniciativa social. 

0,00  

OBJECTIU 2.5. 

Impulsar la investigació i la innovació en serveis socials a través de 
la creació de xarxes interinstitucionals i interadministratives 
(universitats públiques i entitats locals) d’estudi, investigació i 
innovació socials. 

200,00  
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PROGRAMA 311.40 INSTITUT VALENCIÀ DE FORMACIÓ, 

INVESTIGACIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.6 
Millorar la qualitat dels serveis socials, aplicant la formació, la 
investigació, l’avaluació i la innovació com a instruments bàsics per 
a implementar-los. 

25,00  

 

La Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels 

Serveis Socials (d’ara en avant, IVAFIQ) exerceix les seues funcions en les matèries que recull 

l’article 125 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius 

de la Comunitat Valenciana. A través dels objectius bàsics del seu programa pressupostari, 

s’identifica que la seua missió consisteix, precisament, a desplegar reglamentàriament la Llei 

3/2019, de serveis socials inclusius, així com a aplicar la investigació, la innovació i la formació 

com a instruments de la millora del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. 

 

La Direcció General es crea en 2019 i les competències que té es van establir 

primàriament a través de l’article 42 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell; més 

endavant es van especificar en el Decret 170/2020, de 30 d’octubre, i, finalment, es van 

assumir les definitives competències en matèria de planificació i desplegament normatiu, 

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, que desplega aquest decret. 

 

Al llarg de l’any 2021, l’acció de la Direcció General d’IVAFIQ s’ha centrat en les 

següents funcions, a més de les de desplegament normatiu: 

 

a) Promoure i realitzar projectes d’investigació aplicada, innovació i qualitat propis. 

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. 

d) Transferir els resultats científics obtinguts i fomentar els processos formatius, la 

innovació, avaluació i qualitat en totes les actuacions pròpies del Sistema Públic 

Valencià de Serveis Socials. 

e) Establir les directrius i dur a terme la formació de les persones professionals del 

Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, a partir de la identificació de les 

necessitats formatives. 

 

Els resultats de l’execució del programa en 2021 es consideren, quantitativament, i 

sobretot qualitativament, altament satisfactoris, tenint en compte les dificultats produïdes pel 

context de pandèmia i la seua incidència en la impossibilitat de dur a terme determinats 

projectes externs, els canvis produïts en l’equip humà de l’IVAFIQ i la insuficiència quantitativa 

d’aquest, que es preveu corregir amb un creixement d’aquest equip l’any que ve, necessari 

per a l’adequat i satisfactori abordatge de la totalitat de funcions que l’IVAFIQ té encomanades. 
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En matèria de rellevància de gènere, la baremació del programa segons els diversos 

criteris el situa en un grau mitjà, si bé obté una qualificació alta en el criteri de capacitat 

d’impacte. Es tracta d’un programa transversal, amb gran incidència, encara que generalista i 

indirecta, en les polítiques del Consell dirigides a garantir els drets i les necessitats bàsiques 

de la població, combatre la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social de les persones vulnerables 

i remoure els obstacles que dificulten la plena igualtat entre homes i dones. En el futur, el 

programa incrementarà la seua rellevància de gènere, ja que es preveu la posada en marxa 

d’investigacions en matèria de serveis socials, a través de la xarxa de laboratoris de serveis 

socials de la Comunitat Valenciana, la qual cosa ajudarà a identificar i quantificar vulnerabilitats 

que afecten especialment les dones, i obriran la porta a l’adopció d’estratègies i programes 

que permeten afrontar-les de manera efectiva i eficient.  

 

Igualment, la introducció de la perspectiva de gènere en els estudis, les investigacions 

i els contractes desenvolupats des del programa pressupostari, duts a terme de manera 

transversal, generalitzant també la desagregació de dades per gènere, millorarà el 

coneixement de la realitat concreta de les dones en diferents aspectes, variables o programes 

en l’àmbit dels serveis socials. 

 

D’altra banda, l’exigència de clàusules de conciliació, plans d’igualtat i protocols contra 

l’assetjament sexual en les licitacions que s’originen des del programa incidiran en la 

implantació de la cultura de la igualtat en l’àmbit empresarial. 

 

Per part seua, el disseny i la implementació d’accions formatives per a les persones 

professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials permeten, d’una banda, 

empoderar tècnicament les professionals, majoritàries en el seu àmbit professional, amb la 

qual cosa s’afavoreix la qualificació i la gradual desaparició del sostre de vidre en el seu àmbit, 

i, d’una altra, el coneixement, la conscienciació i l’afrontament adequat de les problemàtiques 

i dinàmiques generadores o mantenidores de desigualtats de gènere mitjançant la intervenció 

social i comunitària que duen a terme. 

 

En síntesi, les problemàtiques sobre les quals actua la DG IVAFIQ són: 

 

1. Consolidació normativa del nou model de serveis socials de la Comunitat 

Valenciana, mitjançant el desplegament reglamentari de la Llei 3/2019. 

 

2. Cobertura de les necessitats de formació, investigació, innovació, avaluació i 

qualitat dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa es 

desenvoluparan les competències encomanades a l’Institut Valencià de 

Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials que estableix la Llei 

3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la 

Comunitat Valenciana. 
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Per a abordar aquesta problemàtica, s’examinen a continuació els objectius, les 

actuacions i les tasques en què s’han centrat els esforços al llarg de 2021. 

 

 

Objectiu.1.1 Elaborar el desplegament normatiu de la Llei de serveis socials inclusius de la 

Comunitat Valenciana 

 

S’ha continuat treballant en l’elaboració del Decret del mapa de serveis socials de la 

Comunitat Valenciana fins que s’ha regulat finalment mitjançant el Decret 34/21, de 26 de 

febrer, del Consell, així com en el desplegament d’instruccions per a la seua concreció. 

 

S’ha elaborat, tramitat i publicat (DOGV de 20 de desembre de 2021) el Decret 

188/2021, de 26 de novembre, del Consell, de modificació del Decret 181/2017, de 17 de 

novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis 

socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social; del Decret 

59/2019, de 12 d’abril, del Consell, d’ordenació del sistema públic valencià de serveis socials; 

del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció 

primària de serveis socials, i del Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del 

Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana. 

 

S’ha finalitzat l’elaboració de la part de l’Estratègia valenciana de serveis socials en el 

que fa referència a tota l’atenció secundària de serveis socials, i actualment es configura la 

part referida a l’atenció primària bàsica i específica. 

 

S’ha avançat en l’elaboració del projecte de decret del Consell pel qual es regula la 

tipologia i el funcionament dels serveis, programes i centres de serveis socials i la seua 

ordenació dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià 

de Serveis Socials. Així, s’han constituït grups de treball interns i externs, i s’han mantingut 

reunions participatives per a debatre i consensuar el contingut d’aquest projecte. En concret, 

s’han efectuat ja tres rondes de participació amb els cinc grups d’agents d’interés establits: 

Administracions locals (FVMP, municipis i diputacions representats en l’Òrgan de Coordinació i 

Col·laboració Interadministrativa [OCCI]); persones expertes de l’SPVSS i universitats 

públiques; agents socials i empreses del sector; entitats del tercer sector d’acció social 

concertades i col·legis professionals. Igualment, s’han mantingut reunions de coordinació 

interna amb les diferents direccions generals de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives per a recollir propostes i construir conjuntament un vertader projecte de 

sistema. 

 

S’ha preparat, per a la seua tramitació anticipada, la proposta de licitació per a un 

contracte per al ‘servei d’assessorament tècnic a entitats locals per a l’elaboració dels seus 

plans estratègics de serveis socials de caràcter zonal’ per a acompanyar aquestes entitats 

locals en l’elaboració i el desenvolupament d’aquest important instrument de planificació i de 

seguiment de la gestió en matèria de serveis socials, que preveu la Llei 3/2019, de 18 de 
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febrer, en què s’assumeix la responsabilitat institucional d’impuls i col·laboració en totes les 

seues dimensions. 

 

S’ha elaborat i començat la tramitació administrativa dels següents projectes de 

norma: Decret del Consell pel qual es creen i regulen els comités d’ètica del Sistema Públic 

Valencià de Serveis Socials, i Decret del Consell pel qual es regulen el Consell Valencià 

d’Inclusió i Drets Socials, els consells zonals i locals d’inclusió, l’Òrgan de Concertació i 

l’Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Els dos han sigut elaborats amb 

la participació dels agents i grups d’interés esmentats en el paràgraf anterior. 

 

 

Objectiu 1.2 Conéixer la realitat social sobre la qual han d’actuar els serveis socials 

 

S’ha procedit a la conclusió de l’estudi de les necessitats de places en centres de serveis 

socials, del qual ha derivat l’Informe sobre el territori, cobertura i necessitat de places en 

centres de serveis socials a la Comunitat Valenciana. Aquest informe conté quatre informes 

parcials, que fan referència, respectivament, a mapa de centres, mapa de cobertura de 

centres, mapa de necessitats i mapa de necessitats de places en centres de serveis socials de 

la Comunitat Valenciana. L’informe, al seu torn, és la part diagnòstica del Pla estratègic de 

serveis socials —competència funcional de la Direcció General de l’IVAFIQ en desplegament de 

la Llei 3/2019— que correspon a l’atenció secundària de serveis socials i ha servit com a 

diagnòstic base per a l’elaboració del Pla d’infraestructures de serveis socials, Pla Convivint, 

publicat en la primavera de 2021. 

 

S’ha conclòs amb l’Estudi de costos de centres i serveis per a persones majors, realitzat 

per la Universitat de València - Estudi General, adjudicatària del contracte. 

 

S’han elaborat les propostes i iniciat la tramitació per a la licitació de set estudis 

d’anàlisis que permeten conéixer, orientar i donar suport a decisions en matèria de planificació 

de l’SPVSS, referits a les matèries següents: 

 

• Urgències socials i emergències socials i sociosanitàries. 

• Costos de centres i serveis de serveis socials. 

• Estratègies de planificació i intervenció en espais vulnerables. 

• Situació de l’atenció primària, bàsica i específica, per a l’elaboració del Pla 

estratègic de serveis socials. 

• Necessitats de les persones amb capacitats modificades. 

• Carteres de serveis socials. 

• Necessitats i estratègies de formació en serveis socials. 

 

Dels set contractes previstos, se n’han materialitzat dos: Costos de centres i serveis 

de serveis socials, per a l’estudi dels costos de totes les tipologies de centres pendents 

d’anàlisis i que afecten tots els grups poblacionals vulnerables (diversitat funcional, malaltia 
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mental, infància i adolescència, igualtat, altres col·lectius vulnerables... i el de Necessitats i 

estratègies de formació en serveis socials, actualment en desenvolupament. La resta dels 

contractes, fins a cinc, han sigut declarats deserts per les respectives meses de licitació. 

 

 

Objectiu 2.1 Conéixer les necessitats formatives de les persones professionals del Sistema 

Públic Valencià de Serveis Socials 

 

S’està elaborant actualment l’estudi de les necessitats formatives de les persones 

professionals de l’SPVSS, a través de la licitació i adjudicació d’un contracte. Aquest estudi 

orientarà l’elaboració de l’Estratègia de formació de la Comunitat Valenciana en matèria de 

serveis socials, així com els successius plans de formació en la matèria. 

 

 

Objectiu 2.2 Dissenyar un sistema de formació, sistemàtic, continu i de qualitat, per a les 

persones professionals de serveis socials i Objectiu 2.3 Fomentar la divulgació del Sistema 

Públic Valencià de Serveis Socials i del nou model de serveis socials per a la Comunitat 

Valenciana, així com impulsar i difondre bones pràctiques en serveis socials a través de cursos, 

congressos, jornades i seminaris formatius de serveis socials 

 

En l’àmbit d’aquests dos objectius, cal destacar que, al llarg de 2021, s’han realitzat 

trenta-cinc cursos de formació per a les persones professionals de l’SPVSS a través d’un 

conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en què 

s’han impartit 865 hores de formació i s’han format 1.250 persones professionals. 

 

En el pla de formació realitzat s’ha inclòs formació en el nou model de serveis socials 

valencians sorgit de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, oferta que ha rebut més 

de 550 sol·licituds. 

 

 

Objectiu 2.5 Impulsar la investigació i la innovació en serveis socials a través de la creació de 

xarxes interinstitucionals i interadministratives (universitats públiques i entitats locals) 

d’estudi, investigació i innovació socials. Millorar la qualitat dels serveis socials, aplicant la 

formació, la investigació, l’avaluació i la innovació com a instruments bàsics per a 

implementar-los 

 

En el compliment d’aquests dos objectius, s’han signat cinc convenis de col·laboració 

amb les cinc universitats públiques valencianes. S’han incorporat així a la Xarxa de Laboratoris 

de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana la Universitat Politècnica de València i la 

Universitat Miguel Hernández d’Elx, i s’han sumat als laboratoris ja existents participats per la 

Universitat de València - Estudi General, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de 

Castelló. Totes han desenvolupat, al llarg de l’exercici, els seus respectius projectes 

d’investigació en matèries de gran importància per a l’SPVSS i per a la qualitat de vida de les 
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persones, com ara l’anàlisi de les conseqüències de la pandèmia sobre les persones més 

vulnerables i els equips municipals de serveis socials, l’envelliment actiu, l’anàlisi de les 

potencialitats que ofereixen les eines TIC per a millorar la seguretat i acompanyament de les 

persones que viuen en soledat, o l’estudi de les dinàmiques de gestió dels centres d’atenció 

precoç per a implementar mesures d’eficiència i millora de la qualitat en l’atenció a les persones 

usuàries. 

 

Així mateix, s’han continuat mantenint reunions de coordinació 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 2022 i 

s’està materialitzant, d’altra banda, la constitució de l’Observatori de l’SPVSS com a òrgan 

científic i de caràcter interdisciplinari, independent, científic, d’assessorament i propositiu, 

especialitzat en la gestió de dades i el coneixement en matèria de serveis socials, amb vocació 

de ser un referent d’anàlisi, estudi i estadística en la matèria. 

 

 

Programa 313.70 “Atenció primària i dependència”  

Execució: 107,29 % 

PROGRAMA 31370  ATENCIÓ PRIMÀRIA I DEPENDÈNCIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. Pla ALCEM-NOS (punt 1). 

112,50  

OBJECTIU 1.2 
Impulsar el transvasament d’informació i la coordinació 
interadministrativa entre els equips professionals de la xarxa 
d’atenció primària. 

190,00  

OBJECTIU 2.1 
Implementar mesures i estratègies específiques destinades a 
l’atenció social municipal, de les persones, famílies i col·lectius 
en situació desfavorable. Pla ALCEM-NOS (punts 1 i 5). 

170,00  

OBJECTIU 2.2 

Proporcionar instruments i documents tècnics en l’àrea d’atenció 
primària de serveis socials, tant en l’àmbit organitzatiu com 
d’intervenció, amb la participació dels equips de serveis socials. 
Pla ALCEM-NOS (punt 11). 

75,00  

OBJECTIU 3.1 

Coordinació 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 perjudici de la delegació que, si és el cas, puga 
efectuar-se en les entitats locals el Pla ALCEM-NOS (punt 3). 

25,00  

OBJECTIU 3.2 
Ordenar i definir les característiques i el contingut dels 
programes i les prestacions específiques d’atenció primària de 
serveis socials Pla ALCEM-NOS (punt 9). 

50,00  

OBJECTIU 4.1 
Estendre les prestacions que preveu la Llei de dependència a 
totes les persones en situació de dependència, Pla ALCEM-NOS 
(punt 2). 

112,15  

OBJECTIU 4.2 
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). 

171,64  

OBJECTIU 5.1 
Afavorir la permanència de les persones en situació de 
dependència en el seu entorn social i familiar. Pla ALCEM-NOS 
(punt 1). 

102,28  

OBJECTIU 5.2 
Establir els procediments dirigits a millorar l’assignació, gestió i 
supervisió de serveis i prestacions derivades del PIA. 

100,00  
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PROGRAMA 31370  ATENCIÓ PRIMÀRIA I DEPENDÈNCIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.3. 

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. 

68,25  

OBJECTIU 5.4 
Establir un sistema de prestacions de dependència de caràcter 
universal. 

117,97  

OBJECTIU 6.1. 

Desenvolupar accions que donen prioritat a la resolució de 
prestacions de les persones dependents que, a conseqüència de 
la pandèmia, han quedat en una situació econòmica precària. 
Pla ALCEM-NOS (punt 14) 

100,00  

 

 

Per al seguiment dels nou objectius d’aquest programa pressupostari, es van establir 

28 indicadors, 19 dels quals s’han executat en un 100 % o han superat la previsió realitzada. 

 

Quatre d’aquests objectius es van definir en matèria de serveis socials. Es tracta dels 

objectius 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2. 

 

 

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. Pla ALCEM-NOS (punt 

1) 

 

S’han revisat totes les zones bàsiques de serveis socials d’atenció primària bàsica (100 

%) 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. Seguint aquesta mateixa trajectòria, 

s’ha incrementat el nombre de professionals, en aquest cas per damunt del que es preveia 

(125 %), 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 totes les entitats locals 

a la ràtio que estableix la llei esmentada. 

 

 

Objectiu 1.2 Impulsar el transvasament d’informació i la coordinació interadministrativa entre 

els equips professionals de la xarxa d’atenció primària 

 

En el compliment d’aquest objectiu, s’han incorporat al Sistema d’Informació 

d’Usuaris/àries de Serveis Socials (SIUSS) més entitats locals de les que estaven previstes 

inicialment (33 enfront de les 10 previstes), amb l’objectiu de facilitar el transvasament a la 

nova aplicació de serveis socials que preveu la Llei 3/2019, amb la qual es pretén obtindre 

dades homogènies que permeten conéixer la realitat dels serveis socials de la Comunitat 

Valenciana. A més, es manté actiu l’Espai de Comunicació i Coordinació entre professionals 
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dels serveis socials d’atenció primària bàsica com a eina de treball per a la coordinació i creació 

d’estratègies comunes.  

 

 

Objectiu 2.1 Implementar mesures i estratègies específiques destinades a l’atenció social 

municipal, de les persones, famílies i col·lectius en situació desfavorable. Pla ALCEM-NOS 

(punts 1 i 5) 

 

Pel que respecta a aquest objectiu, en la incorporació progressiva del Servei d’Ajuda a 

Domicili com un recurs més oferit des del sistema de dependència, 11 entitats locals han iniciat 

el servei en l’exercici 2021, per la qual cosa l’execució d’aquest indicador ha sigut del 110 % i 

ha comportat també una execució superior a la prevista en la despesa en programes de 

prestacions bàsiques amb una execució del 410 %. Així mateix, s’ha treballat en la reassignació 

d’imports de prestacions, programes o equips amb 80 entitats locals, 30 més de les previstes, 

per a ajustar-se a les necessitats concretes d’aquestes. 

 

 

Objectiu 2.2 Coordinació 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 perjudici de la delegació que, si és el cas, puga efectuar-se en les 

entitats locals Pla ALCEM-NOS (punt 3) 

 

En l’àmbit d’aquesta coordinació, durant el 2021 s’ha treballat en l’elaboració del 

primer document per a la definició del Mapa de processos per a l’Espai Social en Atenció 

Primària. Es van constituir 2 grups de treball per a donar participació als professionals de les 

entitats locals, atés que són els coneixedors de la informació real i tenen més facilitat en la 

identificació dels diferents contextos a causa de la seua proximitat amb la ciutadania. 

 

 

Objectiu 3.1 Coordinació 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 perjudici de la delegació que, si és el cas, puga efectuar-se en les 

entitats locals Pla ALCEM-NOS (punt 3) 

 

El seguiment d’aquest objectiu es realitza a través d’un únic indicador, que mesura les 

accions dutes a terme per a homogeneïtzar protocols d’actuació dels serveis amb les direccions 

generals amb competència en atenció primària específica de serveis socials. L’any 2021 s’ha 

elaborat un protocol per a l’elaboració dels plans d’intervenció individual en habitatges tutelats, 

la qual cosa ha situat l’execució de l’indicador en un 25 % en relació amb el que es preveia. 

 

 

Objectiu 3.2 Ordenar i definir les característiques i el contingut dels programes i les prestacions 

específiques d’atenció primària de serveis socials Pla ALCEM-NOS (punt 9) 
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El seguiment d’aquest objectiu es realitza a través d’un únic indicador que mesura els 

documents elaborats en l’àmbit del disseny, la implantació i la supervisió dels protocols 

d’intervenció en matèria d’atenció primària específica de serveis socials, que ha registrat un 

percentatge d’execució del 50 %, i s’ha elaborat l’any 2021 una guia informativa de la prestació 

econòmica assistent personal i una instrucció de la Direcció General d’Atenció Primària i 

Autonomia Personal per la qual s’estableixen les condicions i prestacions per a la prestació 

econòmica d’assistència personal. 

 

Respecte als indicadors relacionats amb prestacions econòmiques de dependència, 

s’han sobrepassat els objectius proposats en 4 d’aquests. Es tracta dels objectius 4.1, 4.2, 5.1 

i 5.4.  

 

 

Objectiu 4.1 Estendre les prestacions previstes en la Llei de Dependència a totes les persones 

en situació de dependència, Pla ALCEM-NOS (punt 2) 

 

Segons els indicadors que mesuren el compliment de l’extensió de les prestacions que 

preveu la Llei de dependència a totes les persones en situació de dependència (objectiu 4.1), 

s’ha sobrepassat un 12,15 % l’objectiu proposat. Es tracta, a més, d’un objectiu de gènere en 

relació amb l’article 15 “Foment de l’ocupació” de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat 

entre dones i homes.  

 

 

Objectiu 4.2 Desenvolupar les prestacions que preveu el catàleg de la Llei de dependència i 

assignar-les a cada persona dependent a través de l’elaboració del programa individual 

d’atenció (PIA) 

 

El seguiment del compliment d’aquest objectiu es realitza a través de diversos 

indicadors que mesuren el nombre de prestacions addicionals vinculades al Servei de 

Residència, al Servei de Centre de Dia, al Servei d’Ajuda a Domicili, així com les vinculades a 

les cures en l’entorn familiar i a l’assistència personal, entre els quals destaca l’avanç registrat 

en els dos últims. Així mateix, en l’àmbit d’aquest objectiu, també es mesura el nombre de 

serveis de teleassistència instal·lats, indicador l’execució del qual ha superat les previsions en 

un 21,76 %, en haver-se instal·lat més de 18.000 serveis. 

 

 

Objectiu 5.1 Afavorir la permanència de les persones en situació de dependència en el seu 

entorn social i familiar. Pla ALCEM-NOS (punt 1) 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través del percentatge de persones 

dependents que romanen en el seu entorn social i familiar, el valor d’execució del qual (91,03 

%) ha sigut superior en un 2,28 % al valor previst inicialment (89 %). Aquest objectiu és 

també un objectiu de gènere vinculat a l’article 25 “L’atenció a les persones” de la Llei 9/2003.  
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Objectiu 5.4 Establir un sistema de prestacions de dependència de caràcter universal 

 

A la vista de l’indicador de seguiment d’aquest objectiu, que mesura la incorporació de 

noves prestacions, s’observa que s’ha registrat una evolució favorable, ja que s’han superat 

les previsions inicials en un 18 %.  

 

Quant als tres objectius restants del programa pressupostari, cal assenyalar, en el cas 

de la millora de la coordinació entre els sistemes públics de sanitat i serveis socials, que 

permeta optimitzar els recursos i les prestacions actuals. Impulsar la formació i la qualitat de 

les prestacions (objectiu 5.3), que ha registrat un bon avanç quant a l’indicador que mesura 

el nombre d’accions de coordinació i formació perquè s’ha complit al 100 % en relació amb el 

que es preveia, però el valor de l’indicador que es refereix al nombre de persones cuidadores 

censades s’ha quedat per davall de l’esperat (36,5 %), ja que l’any 2021 es va inscriure un 

total de 73 persones en el Cens de persones cuidadores no professionals que podran participar 

en els cursos d’acreditació professional corresponents. 

 

Pel que respecta als objectius de l’establiment dels procediments dirigits a millorar 

l’assignació, gestió i supervisió dels serveis prestacions derivades del PIA (objectiu 5.2), i al 

desenvolupament d’accions que donen prioritat a la resolució de prestacions de les persones 

dependents que, a conseqüència de la pandèmia, han quedat en una situació econòmica 

precària (objectiu 6.1), s’han executat durant 2021 les accions previstes. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 

%. 

 

Programa 323.10 “Igualtat de gènere” 

Execució: 98,62 % 

PROGRAMA 32310  IGUALTAT DE GÈNERE  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Impulsar i fomentar la implantació, el desenvolupament, el 
seguiment i l’avaluació de plans d’igualtat d’oportunitats en 
dones i homes entre les empreses i altres entitats de la 
Comunitat Valenciana. 

111,54  

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. 

134,22  

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. 

62,73  

OBJECTIU 1.5 Fomentar l’associacionisme femení. 91,33  

OBJECTIU 2.1 
Ampliar la xarxa urbana i rural de la Generalitat d’atenció social 
a víctimes de violència i millorar-ne l’eficàcia. 

118,26  

OBJECTIU 2.2 
Contribuir a eliminar tota situació de violència sobre les dones 
que resideixen en zones urbanes i en zones rurals. 

135,66  

OBJECTIU 2.3 
Vetlar per a garantir l’atenció psicosocial de les dones víctimes 
de violència. 

85,19  
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Tots els objectius d’aquest programa tenen vinculació directa amb el conjunt de 

l’articulat de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 

homes, que té per objecte (article 1) “fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats 

entre dones i homes, en particular mitjançant l’eliminació de la discriminació de la dona, siga 

quina siga la seua circumstància o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, 

singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per a, en el 

desplegament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució, aconseguir una societat més democràtica, 

més justa i més solidària”, i de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat 

entre dones i homes, l’objecte de la qual, segons estableix el seu article 1, és “regular i fer 

efectiu el principi d’igualtat de dones i homes a la Comunitat Valenciana, establir els principis 

generals que han d’orientar aquesta igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser 

implementades, així com establir l’organització administrativa de la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes a la Comunitat Valenciana”. 

 

Així mateix, es vinculen amb la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, 

integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que té per 

objecte “l’adopció de mesures integrals per a l’erradicació de la violència sobre la dona, en 

l’àmbit competencial de la Generalitat, oferint protecció i assistència tant a les dones víctimes 

d’aquesta com als seus fills i filles menors i/o persones subjectes a la seua tutela o acolliment, 

així com les mesures de prevenció, sensibilització i formació amb la finalitat d’implicar tota la 

societat de la Comunitat Valenciana”. 

 

En conseqüència, a través dels objectius que estableix el pressupost, s’identifica la 

implicació total del programa 323.10 amb la política d’igualtat de gènere. 

  

 

Objectiu 1.1 Impulsar i fomentar la implantació, el desenvolupament, el seguiment i l’avaluació 

de plans d’igualtat d’oportunitats en dones i homes entre les empreses i altres entitats de la 

Comunitat Valenciana 

 

L’elaboració de plans d’igualtat d’empreses, com a instrument d’incorporació de la 

igualtat entre dones i homes en el funcionament i la gestió diària de les empreses, contribueix 

al fet que tot el personal, independentment del seu sexe, tinga les mateixes oportunitats en 

l’accés, la participació i la permanència en el seu lloc de treball; de manera que es reduïsca 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 els 

tres últims exercicis. 
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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 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. Mitjançant la Llei de 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 aquests, l’article 20.3.  

 

Cal assenyalar que el seguiment en el compliment d’aquest objectiu es du a terme a 

través de quatre indicadors, l’execució dels quals s’explica seguidament. 

  

Indicador 1. Expedients tramitats en relació amb plans d’igualtat.  

 

L’increment produït l’any 2020 s’ha mantingut en 2021, en què s’han arribat a tramitar 

un total de 326 expedients. 

 

Indicador 2. Visats emesos a empreses amb pla d’igualtat.  

 

Des de l’any 2016 s’han anat incrementant i han superat els 100 visats anuals. 

Concretament, en l’exercici 2021, s’han emés 199 visats, un 32,67 % més del que es preveia 

inicialment. 

 

Indicador 3. Assessorament a empreses en l’elaboració i implantació de plans d’igualtat.  

 

Durant el 2021, aquest assessorament s’ha oferit a través de la Xarxa Valenciana 

d’Igualtat i s’han atés també nombroses consultes des de la mateixa direcció general. 

 

Indicador 4. Persones beneficiades per la implantació de plans d’igualtat en empreses.  

 

Atesa la tendència a l’alça de sol·licituds de visats de plans d’igualtat, s’estima que en 

l’exercici 2021 s’han superat les 50.000 persones beneficiàries d’aquests, dada lleugerament 

per damunt de la registrada en 2020. 

 

 

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 
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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 l’impacte i els 

resultats que tenen amb la finalitat de corregir els desequilibris detectats. 

 

Les unitats d’igualtat són el fil conductor de la transversalitat de gènere en les seues 

respectives conselleries i en 2021 han sigut coordinades per una unitat que depén 

orgànicament i funcionalment de la Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat amb 

l’assistència de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones. 

 

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, correspon la coordinació de les unitats d’igualtat de tots els 

departaments de la Generalitat, amb el principal objectiu de promoure la transversalitat. La 

coordinació s’ha establit amb una periodicitat anual. 

 

Indicador 2. Convocatòria Consell Valencià de les Dones. 

 

El Decret 192/2020, de 27 de novembre, estableix la regulació del Consell Valencià de 

les Dones que substitueix l’anterior decret. En 2021 no va tindre activitat, ja que estava 

pendent el nomenament de les persones designades per a formar part d’aquest, efectuat per 

la Resolució de 3 de febrer de 2022. 

 

 

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 adoptar 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. 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 les entitats que presten serveis en aquest camp perquè 

es tracten de serveis socials especialitzats. En 2021 es van incrementar les entitats 

beneficiàries d’aquestes ajudes respecte al que es preveia en un 37,65 %. 
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Indicador 2. Entitats locals beneficiàries de les ajudes d’igualtat / inserció laboral. 

 

Aquestes ajudes iniciades en 2019 s’han vist superades respecte a la previsió de 2020, 

ja que se n’han beneficiat 132 entitats locals, un 65 % més del que es preveia. 

 

Indicador 3. Conveni amb les universitats sobre activitats que incorporen la perspectiva de 

gènere de manera transversal.  

 

S’ha complit l’objectiu proposat amb cinc investigacions executades respectivament 

per les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, que han donat com a resultat 

la publicació conjunta Les dones a la Comunitat Valenciana. Una aproximació sociològica.  

 

 

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 les quals 

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. Amb aquesta 

finalitat, es duen a terme les següents actuacions registrades a través de huit indicadors.  

 

Indicador 1. Organització d’actes dirigits a conscienciar i sensibilitzar la societat valenciana 

sobre la discriminació que pateixen les dones.  

 

A causa de les restriccions imposades per la pandèmia COVID-19, la previsió d’actes 

va haver de reduir-se a la meitat i restringir a mínims l’aforament d’aquests. L’acte del dia 8 

de març, Dia Internacional de les Dones, es va celebrar en el CA 9 d’Octubre i es va presentar 

la campanya #8MImprescindible. També el 25 de novembre, amb motiu del Dia Internacional 

de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, va tindre lloc a Catarroja el llançament de la 

campanya “Hora de parlar”. 

 

Indicador 2. Participació en el Premi de Narrativa.  

 

El Premi de Narrativa de Dones porta convocant-se vint anys. El nombre total de 

participants, fins a l’actualitat, ha sigut de 3.122 dones. Es concedeixen tres premis amb 

dotació econòmica. La convocatòria d’aquest premi dona lloc a la publicació d’un llibre. La 

participació en 2021 ha sigut un poc més reduïda a la que es preveia, amb 91 participants. 

 

Indicador 3. Actuacions de promoció de les dones en l’àmbit cultural.  
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La contribució femenina a la cultura és un factor fonamental en l’impuls de la igualtat 

efectiva entre dones i homes. Per a assegurar que s’incloguen les aptituds, experiències, 

capacitats i energies de les dones, és necessari emprendre accions amb aquesta intencionalitat 

i polítiques que prevegen aquestes finalitats. No obstant això, durant 2021 només s’han 

organitzat un total de 24 activitats enfront de les 100 previstes, a causa de l’accés restringit 

per l’evolució de la pandèmia. 

 
Indicador 4. Volum total de carnets de la Biblioteca de la Dona. 

 

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 tota mena (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. En les dues seus s’ha incrementat el nombre de 

carnets. 

 

Indicador 5. Préstecs de la Biblioteca de la Dona.  

 

Les dues seus de la Biblioteca (València i Alacant) han incrementat considerablement 

en 2021 el seu servei de préstecs i assessorament respecte d’anys anteriors i han arribat quasi 

a duplicar les seues xifres. Tot això, extremant les precaucions establides en els protocols 

especials contra la COVID-19. 

  

Indicador 6 i 7. Denúncies presentades sobre mitjans de comunicació i publicitat sexista. 

 

En 2021, es van rebre únicament 8 denúncies, la qual cosa suposa una dràstica 

reducció sobre les denúncies rebudes i tramitades altres anys. Això pot tindre una interpretació 

positiva quant a la conscienciació de les empreses de publicitat i els mitjans sobre la matèria. 

Caldrà constatar que es manté aquesta tendència en 2022. 

 

Indicador 8. Participació en el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes.  

 

Amb motiu de la pandèmia COVID-19, en 2021 no s’ha convocat aquest premi per la 

cancel·lació de totes les manifestacions festives amb concurrència massiva de públic.  

 

 

Objectiu 1.5 Fomentar l’associacionisme femení 

 

Promoure l’associacionisme constitueix una eina fonamental per a la conscienciació de 

les mateixes dones mitjançant el seu apoderament personal i grupal, que permet la seua 

organització per a assolir més quotes d’igualtat, unint interessos comuns i propiciant el 
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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 la disposició de les 

associacions de dones, que ho sol·liciten i reunisquen una sèrie de requisits, dos locals. En 

2021 s’han mantingut actius els dos. 

 

Indicador 2. Commemoració del 8 de març, xarrades dirigides a associacions de dones.  

 

Amb motiu de la pandèmia COVID-19, aquesta xarrada no va tindre lloc en 2021. 

 

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.  

 

L’any 2021 es van subvencionar 87 entitats, amb la qual cosa es va produir un 

increment del 74 % respecte a l’any anterior.  

 

 

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 s’han de proveir 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.  

 

Indicador 1. Organització de cursos específics dirigits al personal especialitzat en atenció de 

víctimes de violència.  

 

S’han realitzat els cinc cursos de formació previstos per a personal públic que atén les 

víctimes de violència de gènere en l’àmbit municipal en les tres províncies. 

 

Indicador 2. Reunions de coordinació amb altres institucions.  
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Durant 2021, amb la implementació d’un sistema de coordinació amb la Delegació del 

Govern i amb la Conselleria de Sanitat, s’han realitzat un total de 16 reunions de coordinació 

en les tres províncies, una més de les previstes. La majoria d’aquestes han sigut per 

videoconferència, atesa la situació sanitària. 

 

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 la primera visita, no superior a 15 dies en la 

segona visita).  

 

Objectiu que pretén donar més qualitat de servei a les víctimes, amb la finalitat 

d’acostar els recursos a les dones i no prolongar el seu sofriment. S’ha complit, tal com estava 

previst, en un 95 % dels casos.  

 

Indicador 4. Atenció a dones víctimes de violència de gènere i altres violències contra les 

dones, als centres de zones costaneres i urbanes de la Xarxa Valenciana de Centres Dona.  

 

En 2021 s’han atés 6.626 dones víctimes de problemàtiques de maltractament físic o 

psíquic, abús o agressió sexual i assetjament sexual en l’àmbit laboral. Això suposa un 

increment del 25 % respecte a la previsió. 

 

Indicador 5. Atenció a dones víctimes de violència de gènere i altres violències contra les 

dones, de zones rurals i/o d’interior.  

 

En 2021 les tècniques dels centres Dona s’han desplaçat a les zones rurals i d’interior, 

i han atés 1.423 dones. L’increment ha sigut de prop d’un 78 % sobre el que es preveia. Tant 

aquest indicador com l’anterior s’han vist afectats per l’increment de violències masclistes 

durant la pandèmia. 

 

Indicador 6. Atenció a dones víctimes de violència de gènere i altres violències sobre les dones 

com a conseqüències de telefonades efectuades per persones de l’entorn de la víctima a la 

Xarxa de Centres Dona. 

 

Des del servei d’atenció telefònica gratuït 900 580 888, s’han atés un total de 59.568 

telefonades. Al gener i al febrer hi va haver una avaria en el servidor de recompte de 

telefonades (van ser ateses, però no comptabilitzades), per la qual cosa la dada aproximada 

seria de 72.000 telefonades. Aquestes telefonades corresponen a unes 9.000 dones ateses. 

Aquestes dades indiquen que el servei d’atenció telefònica està suposant un instrument eficaç 

i d’alta demanda en la lluita contra la violència de gènere. 

 

 

Objectiu 2.2 Contribuir a eliminar tota situació de violència sobre les dones que resideixen en 

zones urbanes i zones rurals 
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Indicador 1. Actuacions de prevenció i sensibilització.  

 

Durant 2021, des de la Xarxa Centres Dona de l’Institut Valencià de les Dones s’han 

realitzat 1.033 accions preventives de la violència i de promoció de la igualtat, consistents en 

xarrades, cursos, conferències, accions divulgatives, etc., de les quals 900 es van realitzar en 

el nivell primari, dirigides a públic general, i 133 en el nivell secundari, dirigides a professionals, 

amb un nombre d’assistents aproximat de 18.935 persones. Els professionals majoritaris a qui 

van dirigides les accions pertanyen a l’àmbit de l’educació, sanitat, FCSSE i l’àmbit social. El 

nombre d’actuacions en matèria de prevenció va ser 542 (52 %), realitzades per tots els 

centres Dona, i les accions de promoció de la igualtat van ser un total de 491 (48 %) realitzades 

per la Xarxa de Centres Dona Rural i d’Interior. Aquest fet suposa un increment pròxim al 50 

% sobre la previsió inicial. 

 

Indicador 2. Campanyes de sensibilització.  

 

El 25 de novembre es va llançar la campanya institucional per a recordar el Dia 

Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona: “Hora de parlar” es tracta d’una 

campanya en la qual es pega la volta a la dita “veure, sentir i callar”, que es canvia per a 

“veure, sentir i parlar”, amb l’objectiu d’interpel·lar tota la ciutadania i l’entorn de les víctimes, 

que ens done l’eina dels centres Dona com el recurs idoni i que siguen coneguts per qualsevol 

persona.  

 

Indicador 3. Atenció a dones víctimes de violència de gènere en centres residencials.  

 

Amb l’objectiu d’oferir allotjament i protecció a dones víctimes de violència de gènere, 

la Direcció General de l’institut Valencià de les Dones disposa de 27 centres especialitzats, 

entre centres d’emergència, centres de recuperació integral, i habitatges tutelats, amb un total 

de 346 places. En 2021 han sigut ateses en aquests centres 472 dones i 277 fills i filles a 

càrrec. De les dones ingressades, un 82,20 % van ingressar per violència de gènere, un 6,77 

% per exclusió, un 7,83 % per explotació sexual i tràfic de persones, i un 3,17 % per violència 

sexual. 

 

Indicador 4. Accions de sensibilització i promoció en els centres Dona Rural i d’Interior.  

 

Durant 2021 s’ha efectuat un intens treball per a donar a conéixer aquests recursos 

entre la població, i s’ha duplicat quasi el nombre d’accions previstes amb més de 900 activitats 

de promoció, un 80 % més de les que es preveien inicialment.  

 

Indicador 5. Accions destinades a presentar i donar a conéixer els centres Dona Rural i 

d’Interior a professionals.  
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Durant 2021 s’ha efectuat un intens treball per a donar a conéixer aquests recursos 

als professionals de la zona, i s’ha triplicat el nombre d’accions previstes amb més de 1.200 

reunions i presentacions, enfront de les 390 estimades inicialment. 

 

 Indicador 6. Manteniment de places de la xarxa residencial.  

 

Durant 2021 s’han ampliat i millorat els recursos i centres per a dones víctimes de 

violència amb 5 nous habitatges tutelats. Això ha suposat passar de 324 a 346 places. 

 

Indicador 7. Reunions de la Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de 

Gènere.  

 

En 2021 s’han fet les 3 reunions previstes del grup de treball encarregat de revisar, 

mesura per mesura, l’estat d’execució, així com els canvis que cal realitzar en la seua 

formulació. 

 

Indicador 8. Punts violeta situats a la Comunitat Valenciana.  

 

Amb motiu de la pandèmia, moltes poblacions han vist suprimides les seues festes 

locals, fet que ha significat una reducció a un terç dels punts violeta previstos en 2021. 

 

 

Objectiu 2.3 Vetlar per a garantir l’atenció psicosocial de les dones víctimes de violència. 

 

Indicador 1. Ajudes concedides de pagament únic per a víctimes de violència de gènere. 

 

L’any 2021 s’han concedit 100 ajudes a víctimes de violència de gènere, d’acord amb 

el que estableix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere. Aquestes ajudes són de pagament únic i estan 

dirigides a les dones víctimes de violència que no tenen rendes superiors.  

 

Indicador 2. Ajudes concedides del fons d’emergència per a víctimes de violència de gènere. 

 

En 2021 el pressupost del Fons d’Emergència contra la Violència sobre les Dones, 

destinat a les dones víctimes de violència de gènere per a atendre les seues necessitats més 

urgents, ha sigut d’1.000.000 euros. En aquest any 643 dones han sol·licitat els fons 

d’emergència i s’han executat un total de 984.920,08 euros. 
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Programa 313.80 “Igualtat en la diversitat” 

Execució: 82,86 % 

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. 

116,67 % 

OBJECTIU 1.2 
Dur a terme accions per a acabar amb la desigualtat de lesbianes, 

gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com donar 
un servei de suport i assessorament a aquest col·lectiu. 

100,00 % 

OBJECTIU 2.1 
Coordinar i impulsar projectes i actuacions que fomenten la igualtat 
i la inclusió del poble gitano, especialment aquells dirigits a la 
infància, adolescència i joventut i a la igualtat entre homes i dones. 

83,33 % 

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. 

97,14 % 

OBJECTIU 3.2 

Contribuir a l’erradicació de les conductes discriminatòries i violentes 

per raó de sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació 
sexual, identitat i expressió de gènere, grup familiar, 
desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió 
o creences, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, 
estètica o cos. 

100,00 % 

 

 

Objectiu 1.1 Promoure la visibilitat de la diversitat familiar i donar suport a tots els tipus de 

famílies.  

 

Es considera que al llarg de 2021 s’ha complit adequadament el que estableix aquest 

objectiu. 

  

La visibilització de la diversitat familiar i el suport a tots els tipus de família es troben 

presents en totes les actuacions que promociona la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, 

així com en les entitats amb les quals participa en la gestió pública. 

 

També s’observa la constant progressió dels projectes subvencionats en les línies de 

diversitat familiar i escola de famílies, i l’existència d’una comunicació contínua i estable entre 

la direcció general i les direccions territorials en la coordinació de la tramitació dels títols de 

famílies nombroses i monoparentals, a més de la realització de reunions trimestrals conjuntes 

de seguiment. És destacable el percentatge elevat de reconeixement de títols de famílies 

monoparentals en les quals la persona titular és dona. 

 

D’altra banda, s’ha iniciat la tramitació de l’avantprojecte de la Llei valenciana de 

diversitat familiar i suport a les famílies, que tindrà per objecte establir el marc legal que 

permeta el reconeixement de la diversitat familiar i l’aplicació de polítiques integrals d’atenció 

a les famílies i a les persones que les componguen, com a mitjà de millora del seu benestar 

social, qualitat de vida i accés als recursos existents. 

 

 



 

125 

 

Objectiu 1.2 Dur a terme accions per a acabar amb la desigualtat de lesbianes, gais, 

transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), així com donar un servei de suport i 

assessorament a aquest col·lectiu 

 

Es considera que, al llarg de 2021, igual que s’ha indicat amb l’objectiu anterior, s’ha 

complit adequadament amb el que estava previst. 

 

S’ha mantingut i ampliat el servei Orienta, d’atenció i assessorament al col·lectiu 

LGTBI, els seus familiars i persones pròximes. En els serveis Orienta s’han ampliat les plantilles 

atenent les necessitats del servei en cada província. Cal assenyalar que amb el contracte 

programa es prestarà aquest servei en diferents municipis i, així, s’incrementarà el nombre de 

persones que l’usen. 

 

Es concerta el servei Espai de la Memòria LGTBI de la Comunitat Valenciana, creat per 

l’article 38 de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, d’igualtat de les persones LGTBI, amb 

l’objectiu de promoure i afavorir el coneixement, l’estudi i la investigació sobre la història del 

col·lectiu LGTB. La seu inicial del servei se situa a la ciutat de València.  

 

En compliment del que estableix el Decret 102/2018, de 27 de juliol, del Consell, de 

desplegament de la Llei 8/2017, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió 

de gènere de la Comunitat Valenciana, el 2 de juny es va reunir el Consell Consultiu Trans de 

la Comunitat Valenciana, òrgan de participació ciutadana de la Generalitat Valenciana, a través 

de les persones trans de manera individual i les associacions representatives, en el qual es va 

aprovar el primer informe de seguiment de la Llei 8/2017. 

 

El 30 de juny de 2021 es va constituir el Consell València LGTBI, que és l’òrgan de 

participació ciutadana i consultiu en matèria de drets i llibertats de les persones LGTBI. En la 

seua reunió constitutiva del 30 de juny de 2021, el Consell va acordar iniciar el procés 

d’elaboració de l’Estratègia valenciana LGTBI a través de la creació de la Comissió de Treball 

per a la realització de l’Estratègia valenciana per a la igualtat LGTBI. Aquesta comissió es va 

constituir el 4 d’octubre de 2021 i va aprovar el calendari i la dinàmica de treball. 

 

El 9 de setembre de 2021 es va realitzar una convocatòria conjunta del Consell Valencià 

LGTBI i el Consell Consultiu Trans per a abordar la discriminació i les agressions que pateixen 

les persones LGTBI. 

 

Finalment, amb l’execució del pressupost de 2021, es consoliden i reafirmen les línies 

de subvencions de diversitat sexual existent amb les entitats socials, i es mantenen i 

consoliden els cinc convenis amb les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, 

per al foment d’activitats en matèria d’igualtat en la diversitat. 

 

Des de la perspectiva de gènere, cal assenyalar que aquesta es manté tant en la 

participació de dones en els òrgans de participació com en el treball del servei Orienta. 
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Objectiu 2.1 Coordinar i impulsar projectes i actuacions que fomenten la igualtat i la inclusió 

del poble gitano, especialment aquells dirigits a la infància, adolescència i joventut i a la 

igualtat entre homes i dones 

 

Atés el comportament registrat en els sis indicadors d’aquest objectiu, pot considerar-

se que s’ha complit el que es preveia en la seua pràctica totalitat, ja que, tot i que l’any 2021 

es va constituir el Consell Valencià del Poble Gitano i la seua Comissió Mixta, no es van poder 

activar tots els grups de treball de la Comissió Mixta, que van ser creats tal com estava 

programat. Això s’ha degut essencialment al complex procediment que va suposar la nova 

convocatòria d’acords d’acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat i, entre 

aquests, del concert social del servei de millora socioeducativa dirigit a la infància, 

l’adolescència i la joventut gitana: Kumpania. 

 

Cal significar la concertació del servei Kumpania com la consolidació del programa 

d’innovació socioeducativa iniciat en 2019 i que ara s’estén des de l’1 de desembre 2021 fins 

al 31 de desembre de 2025. Amb això, s’evidencia l’aposta i el compromís ferm per secundar 

i acompanyar les famílies gitanes perquè els seus fills i filles puguen superar els esculls relatius 

al baix nivell d’estudis adquirits per la població gitana, la seua desigualtat amb la població 

majoritària i, d’aquesta manera, trencar el pronòstic de pobresa i d’exclusió social que tal 

circumstància comporta. Kumpania amplia els seus objectius i programes, s’hi incorporen 12 

subprogrames (Impulsa Kumpania i 4 Kumpania+), per a abastar l’acompanyament en tots 

els nivells educatius des de l’Educació Infantil fins als ensenyaments postobligatoris. Amb això 

es multipliquen per més de dos la implantació dels programes en diferents municipis i, també, 

el nombre de persones usuàries que els aprofiten. 

 

Finalment amb l’execució del pressupost de 2021, es consoliden i reafirmen la línia de 

subvenció per a la igualtat i la inclusió del poble gitano, el manteniment i la consolidació de la 

Càtedra de Cultura Gitana de la Universitat d’Alacant, que desenvolupa una important 

campanya de visibilització de la presència gitana en la vida universitària, i el cofinançament 

de projecte “Itineraris”, subvencionant a la Fundació Secretariat Gitano pel Programa operatiu 

d’inclusió i economia social. Aquestes ajudes suposen un suport necessari per a aquestes 

entitats, que fan el treball al qual no arriba l’Administració amb els seus propis mitjans, i per 

a la universitat. 

 

Des de la perspectiva de gènere, cal assenyalar que la visibilització i atenció a la 

discriminació intersectorial que pateix la dona gitana, i el seu apoderament es troben presents 

en totes les actuacions que promociona la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, així com 

en les entitats amb les quals participa en la gestió pública, més enllà de l’exigència de paritat 

en tots els òrgans participatius i de representació del poble gitano. 

 

L’anterior asseveració s’evidencia en les memòries dels convenis executats en 2021 

amb la Universitat d’Alacant o amb la Fundació Secretariat Gitano, tant amb el desglossament 

per sexe de les persones usuàries com per la celebració de jornades específiques sobre la dona 
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gitana en el segle XXI i un recorregut històric pel paper que ha tingut. També s’hi observa la 

constant progressió dels projectes subvencionats en l’àrea de dona gitana, tant en les 

associacions específiques de dones (que encara són escasses respecte al total d’entitats 

gitanes), com en els projectes integrals de la resta d’entitats. 

 

En el servei socioeducatiu dirigit a la infància, adolescència i joventut gitana, 

Kumpania, cal destacar el pas de 350 persones, de les quals un 52,62 % han sigut xiquetes i 

adolescents gitanes, i la permanència a tancament del programa de 139 (50,92 %) xiquetes i 

adolescents del total de 273 places del programa. Aquesta dada és de rellevància tenint en 

compte el consens existent respecte al paper de la dona gitana com a motor de canvi en el 

col·lectiu. Finalment, cal destacar l’elecció d’una dona, Alexandrina Fonseca Maia, distinció 9 

d’Octubre de la Comunitat Valenciana, com a vicepresidenta primera del Consell Valencià del 

Poble Gitano i vicepresidenta de la Comissió Mixta del Consell Valencià del Poble Gitano. 

 

 

Objectiu 2.2 Fomentar el respecte a la diversitat ètnica, religiosa i cultural 

 

No s’ha pogut abordar aquesta qüestió durant 2021. Tampoc s’han realitzat 

convocatòries per part de la Fundació Pluralisme i Convivència. 

 

 

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 

 

Respecte a l’objectiu, tots els indicadors s’han executat d’acord amb el que es preveu, 

excepte un, que ha tingut una execució un poc per davall. Així, tot i que l’any 2020 es va 

constituir la Comissió Mixta i aquesta es va tornar a convocar el març de 2021, no es van 

poder activar tots els grups de treball de la Comissió Mixta que van ser creats com sí que 

estava programat. Això es va deure essencialment al complex procediment que ha suposat la 

nova convocatòria d’acords d’acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat i, 

entre aquests, el del servei d’informació bàsica i atenció especialitzada a persones migrants, 

refugiades i sol·licitants de protecció internacional (Atlas). 

 

Cal destacar, precisament, la concertació del servei Atlas, el qual es presta des de tres 

oficines provincials, situades a Alacant, Castelló i Sueca (València), i la finalitat de les quals és 

complir amb l’Estratègia valenciana de migracions 2021-2026, aprovada a final de 2020 i que 

té entre els seus objectius garantir a les persones migrants l’accés normalitzat als serveis i les 

prestacions públiques. Concretament, es compleixen les actuacions de gestió d’itineraris 

d’acompanyament, formació i assessorament a persones migrants i sol·licitants de protecció 

internacional i a l’actuació de prestació d’assessorament jurídic especialitzat sobre nacionalitat, 

asil i estrangeria.  
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Així mateix, amb l’execució del pressupost de 2021 es consolida i reafirma la línia de 

subvenció existent amb les entitats socials, i s’ha gestionat la convocatòria anual ordinària 

destinada tant a programes per a allotjament com per a la igualtat i inclusió de persones 

migrants. A partir de 2021 el finançament de la xarxa Pangea es fa a través del contracte 

programa i es va mantindre una reunió amb aquestes.  

 

D’altra banda, el decret de creació del Consell Valencià de les Migracions es troba en 

l’última fase per a l’aprovació. Aquest òrgan tindrà com a finalitat primordial coordinar 

l’actuació de les institucions públiques i entitats socials que treballen per la igualtat i inclusió 

de les persones migrants a la Comunitat Valenciana, així com promoure la seua participació 

en la formulació i avaluació de les polítiques inclusives de la Generalitat. 

 

Igualment, mitjançant la Resolució de 13 d’agost de 2021, de la Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, es van convocar els acords d’acció concertada en 

matèria de serveis socials en el sector d’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social 

pertanyents a col·lectius vulnerables per a l’any 2021. La resolució d’aquesta convocatòria va 

tindre lloc el novembre de 2021. En tot el seu procés s’han realitzat diverses reunions per a 

abordar la seua definició i abast. 

 

També cal destacar que s’ha continuat en 2021 l’execució del projecte pilot de Patrocini 

Comunitari Valencià iniciat en 2020, que consisteix en l’acolliment a cinc famílies refugiades 

procedents de Síria, amb el suport de quatre entitats socials, i que està produint resultats 

satisfactoris. 

 

Finalment, des de la perspectiva de gènere, s’observa que la visibilització i atenció a 

la discriminació intersectorial que pateix la dona migrant, i el seu apoderament, estan presents 

en totes les actuacions que promou la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, així com en 

les entitats amb les quals participa en la gestió pública. Igualment, s’ha de ressaltar l’exigència 

de paritat en tots els òrgans participatius i de representació del col·lectiu de persones migrants. 

 

 

Objectiu 3.2 Contribuir a l’erradicació de les conductes discriminatòries i violentes per raó de 

sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, 

grup familiar, desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió o creences, 

idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o cos 

 

Quant a aquest objectiu, pot considerar-se complit pràcticament íntegrament. Tot i 

que l’any 2019 es va constituir la Comissió Mixta, va ser reunida de nou el 3 de març de 2021, 

però encara no s’han pogut activar tots els grups de treball que van ser creats com estava 

programat. Això es va deure essencialment al complex procediment que ha suposat la nova 

convocatòria d’acords d’acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat i, entre 

aquests, el del servei d’informació, primer assessorament i orientació a les víctimes de 

situacions discriminatòries i delictes d’odi (IgualaT).  
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S’ha de posar en rellevància, precisament, la concertació del servei IgualaT, que es 

presta des d’una oficina situada a la Comunitat Valenciana, a la qual s’accedeix exclusivament 

per mitjans telefònics o telemàtics. L’Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no 

discriminació i la prevenció dels delictes d’odi 2019-2024, aprovada en 2019, comprén un total 

de 15 objectius estructurats en sis línies estratègiques: sensibilització, prevenció, detecció i 

denúncia, atenció, memòria i coordinació. Per a avançar en totes i, en particular, en l’atenció 

a les víctimes de situacions de discriminació i delictes d’odi, naix el servei IgualaT.  

 

Així mateix, amb l’execució del pressupost de 2021, es consolida i reafirma la línia de 

subvenció existent amb les entitats socials, una vegada gestionada la convocatòria anual 

ordinària destinada a programes per a la igualtat de tracte i no discriminació, el conveni amb 

l’Ajuntament de València i el finançament a les entitats locals en relació amb la xarxa Pangea. 

 

D’altra banda, el decret de creació de l’Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, 

la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi es troba en l’última fase per a la seua 

aprovació. Es tracta d’un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, propositiu i participatiu del 

Consell de la Generalitat en la matèria, amb el qual es compleix el mandat de l’Estratègia 

valenciana per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d’odi 2019-

2024.  

 

Finalment, cal assenyalar des de la perspectiva de gènere que la visibilització i atenció 

a la discriminació intersectorial que pateix la dona i el seu apoderament estan presents en 

totes les actuacions que promociona la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, així com 

en les entitats amb les quals participa en la gestió pública. Igualment, s’ha de ressaltar 

l’exigència de paritat en tots els òrgans participatius i de representació. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %. 

 

Programa 313.50 “Inclusió social” 

Execució: 78,55 % 

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 
Finançar necessitats bàsiques alimentàries de persones en risc 
d’exclusió social. 

100,00  

OBJECTIU 1.3 
Promoció, execució i coordinació del Programa operatiu del 
Fons Social Europeu 2014-2020 en l’àmbit de competències 
d’aquest centre directiu. 

100,00  

OBJECTIU 1.4 
Comissió de Seguiment del Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió 
Social 2017-2022. 

0,00  

OBJECTIU 1.5 Execució de plans relacionats amb la inclusió social. 100,00  

OBJECTIU 2.1 
Fomentar la participació de la societat en accions de 
voluntariat. 

100,00  
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PROGRAMA 31350  INCLUSIÓ SOCIAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.1 

Gestionar i mantindre prestacions: renda valenciana d’inclusió, 
pensions no contributives, ajudes del Fons d’Assistència Social 
(FAS) i les relacionades amb la Llei d’integració social dels 
minusvàlids (LISMI). 

106,91  

OBJECTIU 3.2 
Implementació i desplegament de la Llei 19/2017, de 20 de 
desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió. 

0,00  

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  

 
D’acord amb els resultats registrats en els indicadors de seguiment, s’han aconseguit 

els objectius previstos per a 2021 en set dels nou objectius del programa. Es detallen a 

continuació els avanços en relació amb alguns d’aquests. 

 

 

Objectiu 1.2 Finançament de necessitats bàsiques alimentàries de persones en risc d’exclusió 

social  

 

El nombre de places disponibles en menjadors socials s’ha mantingut en 357. 

 

Respecte als usuaris d’aquests menjadors socials, cal destacar que, si bé s’ha 

mantingut l’atenció a aquests usuaris, des de l’inici de la pandèmia el març de 2020, es van 

haver de prendre mesures i adaptar el servei per a les persones més vulnerables. En aquest 

sentit, en molts casos les van derivar al servei de “Menjar a casa”, de manera que els usuaris 

més vulnerables per salut, edat o circumstàncies diverses no hagueren d’eixir de sa casa per 

a rebre el menjar.  

 

Durant l’exercici 2021, s’ha continuat prestant aquest servei a través de “Menjar a 

casa” i es va procedir al tancament el 31 de desembre de 2021. En definitiva, es conclou que 

l’objectiu, el finançament de necessitats bàsiques alimentàries de persones en risc d’exclusió 

social, s’ha complit al 100 %.  

 

A partir de llavors, els ajuntaments de València i de Sagunt, respectivament, assumiran 

a partir d’ara aquest servei, d’acord amb el repartiment de competències que estableix la Llei 

de serveis socials, i s’ha realitzat una coordinació molt estreta amb els ajuntaments per a 

aquest traspàs.  

 

 

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 (Pla valencià d’inclusió i cohesió social), hem de destacar que el 

PLAVICS, que va elaborar aquesta Conselleria, s’està executant correctament. Des d’aquesta 
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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 2021, no sols per la pandèmia, sinó també per la sobrecàrrega de treball 

que aquesta ha suposat, no s’ha fet la comissió de seguiment pròpiament dita (raó per la qual 

aquest objectiu apareix sense execució), sí que s’han mantingut les reunions i el seguiment 

individual de l’execució del PLAVICS amb cada departament de la GVA que participa activament 

en l’execució d’aquest PLA transversal.  

 

 

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 

 

El compliment d’aquest objectiu es realitza a través de tres indicadors, cada un dels 

quals informa del nombre de titulars de la renda valenciana d’inclusió, dels titulars de pensions 

no contributives i de les prestacions als usuaris del Fons d’Assistència Social (FAS). Els valors 

registrats en tots reflecteixen un grau d’execució del 100 % o per damunt d’aquest 

percentatge. 

 

Cal assenyalar que el pes més important d’aquest programa pressupostari és, sense 

cap dubte, la gestió i concessió de les prestacions que recull la renda valenciana d’inclusió, el 

pressupost de la qual, vista la despesa real de l’exercici 2020, augmenta considerablement per 

a 2021. A més d’aquest increment de pressupost, com que és crèdit ampliable, es va sol·licitar 

una ampliació de crèdit al final de l’exercici, que ha possibilitat un augment de l’execució 

d’aquest indicador del 18,6 % per damunt del que estava previst i del 7 % en el conjunt de 

l’objectiu. 

 

 

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 el desenvolupament de la quarta modalitat de renda 

valenciana d’inclusió, cal destacar que, si bé estava previst que entrara en vigor l’abril de 2020, 

la situació creada per la pandèmia i sobretot amb la publicació del Decret llei del Ministeri, pel 

qual s’establia la nova prestació de l’ingrés mínim vital (IMV), va fer necessari que es 

posposara per a 2021. La seua no execució durant 2021 es deu al fet que està pendent 

d’aprovar-se el decret que desplegue l’IMV i, mentre no es desplegue l’IMV, no es pot 

implementar la quarta modalitat amb la qual està relacionada. Durant el 2021, el Ministeri no 

ha aprovat el decret de desplegament de l’IMV, per la qual cosa es manté la situació de 

l’exercici anterior.  
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Programa 313.60 “Persones majors” 

Execució: 43,33 % 

PROGRAMA 31360  PERSONES MAJORS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar 
la participació de les persones majors en la societat, així com 
programes d’oci i temps lliure per a persones majors, tot en 
coordinació amb els equips de base municipals, d’acord amb el 
punt 4 de l’Acord institucional per a la recuperació de la 
Comunitat Valenciana (enfortir la col·laboració i la cooperació 
amb les entitats del tercer sector). 

66,67  

OBJECTIU 1.2 

Finançar programes d’atenció/prevenció de problemes específics 
de persones majors, d’acord amb el punt 1 de l’Acord 
institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana 
(establir millores en tots els serveis de proximitat, atenció 
domiciliària). 

100,00  

OBJECTIU 2.1 
Desenvolupar una estratègia d’envelliment actiu en l’àmbit de la 
CV. 

50,00  

OBJECTIU 3.1 
Desenvolupar actuacions destinades a pal·liar la soledat no 
desitjada de les persones majors. 

0,00  

OBJECTIU 4.1 

Implementar actuacions específiques per al col·lectiu de 
persones majors en l’entorn rural, de conformitat amb el punt 3 
de l’Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat 
Valenciana (establir serveis i programes més pròxims a través 
de les mancomunitats per a municipis xicotets). 

0,00  

 

La Direcció General de Persones Majors va iniciar l’exercici de 2021 marcant uns 

objectius realistes, centrats en l’envelliment actiu (objectiu 2.1) i la lluita contra la soledat no 

triada (objectiu 2.2). No obstant això, el procés d’execució al llarg de 2021 ha conduït al fet 

que aquests dos objectius no es troben entre els dos que han situat la seua execució per 

damunt del 50 % de les previsions (objectiu 1.1 i objectiu 1.2). Això és degut a la necessitat 

de centrar els esforços de la direcció general a minimitzar els efectes de la pandèmia en els 

centres de majors. Quant a l’objectiu de pal·liar els efectes de la soledat no desitjada, sí que 

es va renovar el contracte d’emergència social per a facilitar l’alimentació bàsica de persones 

majors que feien ús dels menjadors socials. Del Decret 186/2020, de 16 de novembre, del 

Consell, que va aprovar les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a 

centres residencials de persones majors, es va tramitar el que queda pendent de l’any anterior. 

L’esmentada convocatòria estenia fins al primer trimestre de 2021 el termini per a justificar 

subvencions. 

 

Des d’un enfocament de gènere, cal destacar que, des de la Direcció General de 

Persones Majors, es potencien tota mena de bones pràctiques que fomenten els bons tractes 

i la igualtat de gènere. De fet, en l’eix 3. Majors, de la línia de subvenció de l’IRPF (no adscrita 

a aquesta direcció general) es va introduir en 2021 el finançament de programes que tingueren 

per objecte “promocionar la participació de les persones majors mitjançant programes que 

fomenten l’envelliment actiu des de la perspectiva d’igualtat entre dones i homes”. No obstant 

això, és cert que hi ha una dada sociodemogràfica que impedeix que aquesta igualtat siga real 

i efectiva: l’esperança de vida. A la Comunitat Valenciana, en 2020, l’esperança de vida es va 

situar en 79,76 anys per als homes i en 84,95 anys per a les dones. Això significa que el 
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nombre de persones beneficiàries de les línies d’acció de la Direcció General de Persones Majors 

són majoritàriament dones. No obstant l’anterior, la perspectiva de gènere és present en totes 

les línies d’acció de la Direcció General de Persones Majors i es promocionen els bons tractes, 

l’autodeterminació, la lluita contra l’edatisme —més present en les dones—, la dinamització i 

participació de les dones en el món rural i les relacions intergeneracionals, entre altres. Tot 

això, a través de campanyes divulgatives (en 2021 amb motiu del Dia Mundial de les Persones 

d’Edat), de les línies de subvencions, d’un protocol específic sobre violència de gènere en 

centres residencials, i de l’elaboració de l’Estratègia valenciana d’envelliment actiu i lluita 

contra la soledat no desitjada. 

 

 

Objectiu 1.1 Elaborar programes i executar mesures orientades a fomentar la participació dels 

i de les majors en la societat, així com programes d’oci i temps lliure per a persones majors, 

tot en coordinació amb els equips de base municipals, d’acord amb el punt 4 de l’Acord 

institucional per a la recuperació de la Comunitat Valenciana (enfortir la col·laboració i la 

cooperació amb les entitats del tercer sector) 

 

Respecte a aquest objectiu es van fixar quatre indicadors. El relatiu a la gestió de les 

vacances socials no ha tingut execució perquè no es va poder dur a terme el programa, en 

suspens a conseqüència de la pandèmia. No obstant això, sí que es va poder executar al 100 

% la gestió de la Targeta del Major amb les 850 entitats col·laboradores i la gestió de les 

ajudes a 415 entitats per a finançar activitats d’oci i temps lliure, lúdiques, culturals i d’accés 

a noves tecnologies, dirigides a persones majors. En el cas de les malalties 

neurodegeneratives, es van atorgar les subvencions a programes, que tenen per objecte la 

dinamització i participació de les persones majors en condicions d’igualtat, d’acord amb les 

previsions. Així mateix, es van convocar els premis de relats de malalties neurodegeneratives, 

dotats amb 6.000 euros, als quals es van presentar 32 projectes, que van quedar pendents de 

decisió pel jurat. En conjunt, aquest objectiu ha registrat un 67 % d’execució. 

 

 

Objectiu 1.2 Finançar programes d’atenció/prevenció de problemes específics de persones 

majors, d’acord amb el punt 1 de l’Acord institucional per a la recuperació de la Comunitat 

Valenciana (establir millores en tots els serveis de proximitat, atenció domiciliària) 

 

Respecte a aquest objectiu, es van fixar tres indicadors i els tres es van executar al 

100 %: el programa de termalisme valencià, amb 7.000 sol·licituds tramitades; la gestió dels 

34 centres especialitzats d’atenció a majors, així com les activitats desenvolupades en els 

CEAM, quantificades en 65.270 hores anuals. En conseqüència, el resultat global de l’objectiu 

ha sigut una execució del 100 % en relació amb les previsions. 

 

 

Objectiu 2.1 Desenvolupar una estratègia d’envelliment actiu en l’àmbit de la Comunitat 

Valenciana 
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Si bé es van mantindre les reunions previstes que donen participació a tots els agents 

socials, no es va elaborar, tal com es preveia, el document amb les conclusions de l’Estratègia 

d’envelliment actiu en l’àmbit de la CV. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha aconseguit arribar 

als objectius establits per al conjunt de la Conselleria, a la vista de l’execució dels seus 

indicadors de seguiment en finalitzar l’exercici, que ha registrat una mitjana del 115,53 % 

sobre els valors previstos inicialment, i del fet que quasi les dues terceres parts dels programes 

han superat el 100 % d’execució (gràfic 2). 

 

Només dos programes, el 18,2 % del conjunt, han registrat una execució dels seus 

objectius per davall del 80 % de les seues previsions, mentre que dos programes han 

aconseguit uns resultats d’execució intermedis, ja que les seues ràtios s’han situat entre el 80 

% i el 100 %. 

 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d’execució dels objectius 

 

 

 

 

18,18%

18,18%

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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L’anàlisi per centres gestors no difereix de l’efectuat per programes pressupostaris a 

causa de la correspondència unívoca entre els dos. A cada centre gestor competeix la gestió 

d’un només dels programes de la secció.  

 

En tot cas, en el gràfic 3 es pot veure que els set centres gestors que han superat el 

100 % d’execució en relació amb les previsions inicials són, per ordre decreixent d’execució, 

la Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials, la Direcció General de Diversitat 

Funcional i Salut Mental, Sotssecretària, la Direcció General de Gestió i Organització del 

Sistema, la Direcció General d’Infància i Adolescència, la Direcció General de l’Institut Valencià 

de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials i la Direcció General d’Atenció Primària 

i Autonomia Personal. Els dos que se situen en una posició intermèdia, per davall del 100 % 

però per damunt del 80 % d’execució, són la Direcció General de l’Institut Valencià de les 

Dones i per la Igualtat de Gènere i la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, mentre que 

s’han quedat per davall de la ràtio del 80 % la Direcció General d’Acció Comunitària i Barris 

Inclusius i la Direcció General de Persones Majors. 

 

 

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 2021 

 

 

 

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 2021 mostra que es van aconseguir àmpliament els valors inicialment 

previstos, i es va aconseguir una execució mitjana del 174,51 %. 

 

Per programes pressupostaris, cal destacar que, excepte un d'aquests, tots els altres 

van aconseguir valors per damunt de l'estimat, variant els percentatges d'execució des del 

84,17 % del programa 431.70 “Coordinació i Avaluació” fins al 261,65 % del programa 431.60 

“Innovació Ecològica en la Construcció”  (gràfic 1). Van registrar valors intermedis dins d'aqueix 

interval el programa 431.50 “Qualitat i Rehabilitació”  (180,95 %); el programa 431.10 

“Habitatge i Regeneració Urbana” (118,71 %); el programa 431.40 “Emergència Residencial i 

Funció Social” (195,15  %) y el programa “Direcció i Serveis Generals” (206,46  %). 

 

 

Gràfic 1. Grau d'execució dels objectius per programes pressupostaris 
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Atenent el grau d'execució aconseguit i prenent com a unitat d'anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 %. 

 

 En aquest grup es troben els programes següents: 431.10 “Habitatge i Regeneració 

Urbana” amb una execució del 118,71 %; 431.40 “Emergència Residencial i Funció Social”, 

amb una execució del 195,15 % ; 431.30 “Direcció i Serveis Generals”, amb execució del 

206,46 %; 431.60 “Innovació Ecològica en la Construcció”, amb execució del 261,65 %, i 

431.50 “Qualitat i Rehabilitació”, amb una execució del 180,95 % . 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució entre el 80 % i el 100 %.  

 

En aquest grup es troba el programa 431.70 “Coordinació i Avaluació”, amb una 

execució del 84,17 %. 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució per davall del 80 %.  

 

No hi ha cap programa pressupostari que es trobe en aquesta situació. 

 

 

Des d'una perspectiva d'impacte de gènere, cal assenyalar que tots els programes 

preveuen algun objectiu i actuacions dirigides a avançar en la igualtat entre dones i homes. 

Sense menyscapte del diferent grau de rellevància que puguen tindre uns programes 

pressupostaris i altres en matèria d'igualtat entre dones i homes, cal ressaltar la importància 

d'un dels programes, el 431.50 “Emergència Residencial i Funció Social”, entre els objectius 

del qual està el de facilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius més vulnerables i amb menys 

recursos, com ara joves, majors, famílies monoparentals femenines amb xiquets i persones 

dependents, i també el de garantir l'accés a un habitatge digne a les dones supervivents de 

violència masclista i de gènere, i dels seus fills i filles.  

 

Les situacions de violència de gènere exigeixen dels poders públics l'articulació de 

polítiques que garantisquen l'accés a recursos residencials adequats per a protegir les dones 

que puguen trobar-se en aqueixes situacions, així com les seues filles i fills. Per a això cal 

assegurar una oferta d'habitatge adequat i suficient per a l'ocupació prioritària per part de 

dones supervivents de violència masclista i els seus fills i filles, i cal garantir que aqueixa oferta 

és suficient i que els permet l'accés a un habitatge digne (programa 431.10). En aquest sentit 

el nombre d'habitatges públics adjudicats a dones víctimes de violència masclista ha superat 

en 2021 les previsions inicials (113 %). 
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 %   

 

 

Programa 431.30 “Direcció i Serveis Generals” 

Execució: 206,46 % 

PROGRAMA 43130  DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Consecució d'un major nivell d'eficiència en la gestió econò-
mica i administrativa dels procediments de la conselleria. 

150,14  

OBJECTIU 2.1 Desenvolupament de l'administració electrónica. 600,00  

OBJECTIU 3.1 
Modernització i simplificació dels procediments administra-
tius. 

400,00  

OBJECTIU 3.2 Optimització de recursos en els serveis territorials. 128,20  

OBJECTIU 4.1 
Incorporació de la transversalitat de gènere en les polítiques 
públiques de la Generalitat. 

56,86  

OBJECTIU 4.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 50,00  

OBJECTIU 4.4 Foment de la comunicació en igualtat. 60,00  

 

 

 

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 instruccions/circulars relatives a diversos procediments interns 

lleugerament per damunt del previst (12 enfront de 10) pel fet que la Vicepresidència segona 

i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica és un departament de recent creació, la 

qual cosa implica la necessitat de regular els procediments que es tramiten en les matèries de 

la seua competència. 

 

Indicador 3. Nombre d'actuacions sobre alumnes en pràctiques i/o becaris 

 

En l'exercici 2021 s'ha incorporat un nombre major de becaris dels previstos, en haver-

se superat la situació d'emergència sanitària de l'any 2020, i s’ha arribat a 33, la qual cosa 

suposa un grau d'execució del 165 %. 

 

Indicador 4. Nombre de convenis i acords 

 

S'han tramitat més convenis i acords dels previstos (118 enfront de 100, 

respectivament) ja que, a més dels que figuraven amb línia nominativa, s'han subscrit convenis 

singulars per al desenvolupament de la Xarxa XALOC i per a la cessió dels drets de tanteig i 

retracte, derivats dels respectius convenis tipus. 
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Indicador 5. Nombre de reunions mantingudes amb els gestors 

 

Si bé no s'han dut a terme nombroses reunions físiques, la tendència quant a la 

celebració de reunions per mitjans telemàtics segueix en augment per la facilitat que suposen 

en no necessitar desplaçaments i facilitar compartir arxius o informació actualitzada de manera 

immediata. La posada en marxa de noves convocatòries d'ajuda i la creació de noves línies en 

els pressupostos ha fet necessari l'augment de les reunions, tant per a les tasques de 

coordinació, com per als temes relatius a organització, per la qual cosa en lloc de les 8 reunions 

previstes se n'han realitzat 30. 

 

Indicador 6. Actuacions en matèria de GVA oberta/transparència 

 

En aquest àmbit, s’ha celebrat una reunió de la Comissió de Transparència, s'han 

tramitat 12 sol·licituds de dret d'accés a la informació, s'han publicat en la pàgina web de la 

conselleria els diversos textos normatius sotmesos a processos participatius i s'han publicat, 

així mateix, en GVA oberta els convenis de col·laboració subscrits per la Vicepresidència segona 

i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. En total, s'han realitzat 147 actuacions 

enfront de les 100 previstes inicialment. 

 

Indicador 7. Tramitació de normes (lleis, decrets, ordres) 

 

Quant a la tramitació de normes, les dificultats que encara s'arrosseguen des de 

l'exercici 2020 per la situació de pandèmia han tingut la seua continuïtat en l'exercici 2021. A 

això cal afegir que les subvencions que, en anys anteriors, tenien rang d'ordre han passat a 

tindre rang de resolució, amb la consegüent disminució de la producció normativa. Al llarg de 

2021 s'han tramitat 13 projectes normatius, per davall dels 50 inicialment previstos. 

 

Indicador 8. Percentatge de reducció d'expedients d'enriquiment injust 

 

Quant als procediments de rescabalament per enriquiment injust, ha disminuït 

notablement la seua gestió i s’ha passat dels 19 instruïts en 2020 als 6 instruïts en 2021, la 

qual cosa és indicativa de la millora en la gestió dels expedients de contractació.  

 

 

Objectiu 2.1 Desenvolupament de l'administració electrònica 

 

Seguint el treball emprés en el pressupost anterior per a la millora dels serveis que 

s'ofereixen a la ciutadania quant a la modernització, simplificació i reducció de la presencialitat, 

durant 2021 s'han posat en marxa 12 procediments telemàtics nous, la qual cosa suposa un 

gran salt quantitatiu i qualitatiu en aquesta matèria, i se superen àmpliament els 2 que estaven 

previstos com a objectiu. 
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Objectiu 3.1 Modernització i simplificació dels procediments administratius 

 

Durant l'exercici 2021 s'ha procedit a la revisió de la quasi totalitat dels procediments 

telemàtics disponibles per a la tramitació de procediments regulats relacionats amb la gestió 

de les competències que té assignades la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica, tot això amb l'objectiu d'aconseguir una major simplificació de 

càrregues per al ciutadà, de manera que s'ha multiplicat per quatre el nombre de procediments 

revisats en relació amb la previsió inicial. 

 

Així mateix, s'ha estat avançant en el desenvolupament de la nova aplicació 

d'habitatge, que substituirà l'actual amb l'objectiu de millorar la gestió de la informació i la 

qualitat del servei a la ciutadania. 

 

 

Objectiu 3.2 Optimització de recursos en els serveis territorials 

 

El seguiment del compliment d'aquest objectiu es duu a terme sobre la base de dos 

indicadors que recullen, d'una banda, el nombre de visites/reunions efectuades/mantingudes 

amb els serveis territorials i, d’altra, el nombre d'actuacions administratives en matèria de 

personal assignat a serveis territorials (incorporacions, canvis d'adscripció). 

 

En aquest sentit, cal assenyalar que durant 2021 s'ha superat el nombre de reunions 

previstes, per l’augment de les  reunions celebrades per mitjans telemàtics, i igualment s'han 

executat per damunt del previst les actuacions realitzades amb els departaments competents 

a l'efecte 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 a les diferents 

direccions generals). 

 

 

Objectiu 4.1 Incorporació de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Generalitat. 

 

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. 

 

El compliment de l'indicador és alt. No obstant això, cal tindre en compte que les 

subvencions en matèria d'habitatge són, en la seua major part, de caràcter tècnic. No obstant 

això, es té en compte la perspectiva de gènere per a la composició de les comissions de 

valoració, per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatge i, sense constituir exactament 

clàusules d'igualtat, es preveuen en les ajudes les situacions de violència de gènere i les 

situacions de necessitat o risc d'exclusió social de les dones. 

 



141 

 

Indicador 2. Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, beques, etc. que 

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

 

El compliment s'ha acostat a l'objectiu previst, però cal tindre en compte, igual que en 

l'indicador anterior, que la normativa en matèria d'habitatge és, en la seua major part, de 

caràcter tècnic raó per la qual, en alguna de les normes publicades, no hi ha clàusules 

d'igualtat. 

 

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

 

A causa de la falta de cobertura del lloc que exerceix les tasques atribuïdes a la Unitat 

d'Igualtat, durant l'exercici 2021 l'execució d'aquest indicador (3 informes) s'ha quedat molt 

per davall dels valors inicialment previstos (15 informes).  

 

 

Objectiu 4.2 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 

 

La totalitat dels contractes que es tramiten en la Vicepresidència Segona contenen, en 

la clàusula N del plec, entre els criteris de desempat la igualtat de gènere. 

 

Indicador 2. Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte els criteris de priorització 

de clàusules d'igualtat de gènere, sobre el total de contractes adjudicats 

 

No s'han adjudicat contractes tenint en compte aqueix criteri de desempat, en els 

contractes licitats per la Vicepresidència Segona, ja que no ha sigut necessari recórrer a aquest 

criteri. 

 

 

Objectiu 4.3 Foment de la comunicació en igualtat 

 

Indicador 1. Textos revisats per la Unitat d'Igualtat 

 

A causa de la falta de cobertura del lloc que exerceix les tasques atribuïdes a la Unitat 

d'Igualtat, durant l'exercici 2021 l'execució d'aquest indicador (10 documents) s'ha quedat 

molt per davall dels valors inicialment previstos (50 documents).  
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Indicador 2. Textos amb llenguatge igualitari i no sexista 

 

A causa de la falta de cobertura del lloc que exerceix les tasques d'Unitat d'Igualtat 

durant l'exercici 2021, s'han complit els objectius proposats en aquest cas i han sigut revisats 

els textos per cada centre gestor responsable de la seua tramitació. Actualment, el lloc està 

cobert i s'espera seguir el compliment total dels objectius assignats. 

 

 

Programa 431.10 “Habitatge i Regeneració Urbana” 

Execució. 118,71 % 

PROGRAMA 43110 HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA  

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 
OBJECTIU 1.1 Ampliació del parc públic d'habitatges de la Generalitat. 72,19  

OBJECTIU 1.2 
Millora i agilitació dels processos administratius d'adquisició d'ha-
bitatges per a l'ampliació dels parcs públics de les administraci-
ons. 

272,50  

OBJECTIU 1.3 Possibilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius amb més dificultats. 180,38  

OBJECTIU 2.1 
Assegurar una oferta d'habitatge adequat i suficient per a l'ocu-
pació prioritària per part de dones supervivents de violència mas-
clista i els seus fills i filles. 

75,39  

OBJECTIU 2.2 
Garantir l'accés a un habitatge digne a les dones víctimes de vio-
lència masclista i als seus fills i filles. 

113,33  

OBJECTIU 3.1 
Actuacions per a garantir la correcta ocupació dels habitatges 
gestionats per l’EVha. 

101,73  

OBJECTIU 3.2 
Continuar actualitzant i mantenint l'inventari d'habitatges públics 
i patrimonials de la Generalitat, així com sòls i altres actius. 

86,00  

OBJECTIU 4.1 
Millora de la conservació i reparació de grups del parc públic d'ha-
bitatges i els seus entorns urbans. 

107,73  

OBJECTIU 4.2 
Rehabilitació/adequació dels habitatges inhabitables del parc pú-
blic de la Generalitat per a la posada a la disposició de la demanda 
vulnerable. 

108,26  

OBJECTIU 5.1 
Inversió en àrees residencials vulnerables per a la seua regene-
ració i renovació urbana. 

160,72  

OBJECTIU 6.1 
Promoure el principi d'igualtat de tracte i oportunitats en les polí-
tiques urbanes i d'habitatge. 

90,00  

OBJECTIU 6.2 
Garantir el dret a la ciutat, com a espai col·lectiu lliure de desi-
gualtats. Afavorir un entorn inclusiu i respectuós amb la diversi-
tat. 

100,00  

OBJECTIU 7.1 
Suport a l'impuls de models d'accés a l'habitatge sense ànim de 
lucre o lucre moderat. 

75,00  

 

La major part dels tretze objectius d'aquest programa pressupostari ha aconseguit o 

superat les previsions inicials, segons reflecteix 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 de la 

Generalitat. 
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S'han desenvolupat les 4 línies de treball que estaven previstes: 1) Adquisició 

mitjançant concurs públic, 2) adquisició directa en els supòsits previstos legalment, 3) exercici 

del dret de tanteig i retracte, i 4) promoció pública d'habitatges.  

 

Indicador 2. Nombre total d'habitatges adquirits per la Conselleria (inclosa EVHA) 

 

El nombre total d'habitatges adquirits ha sigut 483 dels quals corresponen 114 

habitatges al Servei d'Habitatge Públic, 195 al Servei Jurídic i Econòmic i 174 a l’EVHA. Aquests 

últims de l’EVHA inclouen 34 habitatges obtinguts mitjançant l'exercici del dret de tanteig que 

exerceix l’EVHA, 84 habitatges obtinguts per resolució anticipada de contractes d'habitatges 

transmesos per la Generalitat amb preu ajornat, 52 habitatges obtinguts per compra de l’EVHA 

i 4 habitatges obtinguts per alteració d'ús de places d'aparcament.  

 

Atés que la previsió era de 400 habitatges, el grau d'execució aconseguit durant 2021 

és del 120,75 %. 

 

Indicador 3. Nombre d'habitatges en promocions reactivades, a través de l’EVHA 

 

S'inclouen en aquest apartat aquelles actuacions de promoció pròpia EVHA amb 

destinació a lloguer assequible acabades (amb certificat final d'obra). Durant l'exercici 2021 

s'ha realitzat la Promoció 9 VP lloguer assequible al carrer Murillo 38 de València. Com el valor 

previst inicialment era de 50 habitatges, el grau d'execució és del 18 %. 

 

Indicador 4. Nombre de mecanismes per a l'impuls de la col·laboració público-privada 

 

A través de l’EVHA es va impulsar el plec de bases tecnicoadministratives per a la 

transmissió onerosa mitjançant constitució del dret de superfície sobre diverses parcel·les, 

propietat de l'entitat, per a la promoció, construcció i gestió d'habitatges de protecció pública 

en règim de lloguer. Com inicialment es van preveure 2 mecanismes per a l'exercici de 2021, 

el grau d'execució aconseguit és del 50 %. 

 

 

Objectiu 1.2 Millora i agilitació dels processos administratius d'adquisició d'habitatges per a 

l'ampliació dels parcs públics de les administracions 

 

Indicador 1. Nombre d'habitatges adquirits mitjançant concurs i expedients d'adquisició directa 

 

El nombre total d'habitatges adquirits ha sigut de 166, un 83 % en relació amb el  

previst. D'aquests, 59 habitatges corresponen a adquisició per mitjà de concurs i la resta a 

habitatges mitjançant adquisició directa. D'aquests últims, 55 correspon a habitatges adquirits 

per la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana i 52 a habitatges adquirits per l’EVHA. 
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Indicador 2. Nombre d'habitatges adquirits mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte 

per la conselleria i per l’EVHA 

 

El nombre d'habitatges adquirits a través d'aquesta via ha sigut 229, dels quals 195 

ho han sigut via Servei Jurídic i Econòmic i 34 habitatges s'han obtingut mitjançant l'exercici 

del dret de tanteig que exerceix l’EVHA. En conseqüència, el grau d'execució sobre el valor 

inicialment previst arriba al 114,50 %. 

 

Indicador 3. Nombre de col·laboracions amb ajuntaments per a l'ampliació del parc públic 

mitjançant l'exercici del tanteig i retracte 

 

El nombre de col·laboracions totals que s'han establit són 31, molt per damunt del 

valor previst inicialment que era de 5, que es distribueixen de la següent manera per 

províncies:14 a Alacant, 1 a Castelló i 16 a València. 

 

Actualment, els convenis signats l'any 2021 amb els ajuntaments estan en procés de 

modificació  i s’ha ampliat el termini de vigència a quatre anys. 

 

 

Objectiu 1.3 Possibilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius amb més dificultats 

 

Indicador 1. Nombre d'adjudicacions totals 

 

En 2021 s'han adjudicat 451 habitatges socials reparats, això suposa un 20,26 %  més 

que en 2020, i quasi un 13 % per damunt de les previsions inicials. D'aquests, 34 han sigut 

destinats a víctimes de violència de gènere (7,54 % ), 12 a famílies que havien perdut la seua 

llar degut a una execució hipotecària i 101 han sigut adjudicacions a unitats de convivència 

que ocupaven sense títol els habitatges i que han sigut regularitzats.  

 

A més, s'ha tramitat l'adjudicació de 137 habitatges per a la regularització d'ocupants 

sense títol que es troben en diferents fases de rehabilitació, per a així procedir a la formalització 

dels contractes d'arrendament. El desglossament per províncies és el següent: Castelló, 1; 

València, 37, i Alacant, 99. 

 

Indicador 2. Nombre d'adjudicacions urgents sol·licitades per ajuntaments 

 

El total de sol·licituds d'urgència ateses a proposta dels municipis s'ha elevat a 124 (en 

habitatges de parc públic i cedits per entitats financeres. Aquest valor està molt per damunt 

del previst que era 50, la qual cosa eleva el percentatge d'execució a 248 %. 
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Objectiu 2.1 i 2. 2 Assegurar una oferta d'habitatge adequat i suficient i garantir l'accés a un 

habitatge digne per a l'ocupació prioritària per part de dones víctimes de violència masclista i 

els seus fills i filles 

 

En 2021 han sigut adjudicats 34 habitatges destinats a víctimes de violència de gènere, 

un valor per damunt de la previsió, que s'havia estimat en 30 habitatges, el 10 % de les noves 

adjudicacions. No obstant això, en haver-se incrementat les adjudicacions totals executades, 

aquest percentatge s'ha situat en el 7,54 %. En tot cas, el grau d'execució ha sigut del 

113,33 %. 

 

L'adjudicació d'aquests habitatges s'ha realitzat, bé a través del conveni amb la 

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, bé pel procediment ordinari de 

baremació o per propostes d'urgència dels municipis. 

 

En relació amb aquest conveni, l'any 2020 es va gestionar l'actualització del conveni 

amb la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i especialment amb 

l'Institut Valencià de les Dones, per a l'adjudicació excepcional a dones en risc d'exclusió social, 

entre les quals es troben les dones víctimes de violència de gènere. 

 

En relació amb els habitatges adscrits al conveni de 13 de gener de 2021, el nombre 

d'habitatges que es van adjudicar l'any 2021, que queden adscrits al conveni, va ser de 21, 

però en el mateix conveni van quedar adscrits els habitatges que s'havien cedit sobre la base 

dels anteriors convenis i els contractes dels quals estaven vigents (anteriorment no quedaven 

adscrits), per la qual cosa el 31/12/2021 el total d'habitatges adscrits és de 109. 

 

 

Objectiu 3.1 Actuacions per a garantir la correcta ocupació dels habitatges gestionats per 

l’EVHA 

 

El seguiment d'aquest objectiu es duu a terme mitjançant quatre vies o indicadors: la 

inspecció en habitatges, els oferiments a ocupants sense títol per a la seua possible 

regularització, les regularitzacions per adjudicació d'habitatge i els expedients de recuperació 

de la possessió.  

 

Referent a això cal assenyalar que en 2021 s'han realitzat 10.206 inspeccions 

d'habitatge del Parc Públic, enfront de les 10.000 inicialment previstes. L'augment significatiu 

del nombre d'inspeccions, un 33 % més respecte de l'any 2020, està motivat per la posada en 

marxa, el mes de juliol, del servei de mediació i administració en comunitats veïnals a través 

de l'empresa externa que presta el servei. 

 

Així mateix, s'han realitzat oferiments de regularització a 364 unitats de convivència 

que ocupaven sense títol habitatges del parc públic per a gestionar en el seu cas la 
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regularització en aquests. Aqueix valor està un 21,33 % per damunt de les previsions inicials 

que era de 300. 

 

Quant a les regularitzacions per adjudicació, s’han adjudicat un total de 238 habitatges 

enfront dels 200 prevists, dels quals 137 van quedar pendents de la signatura de contracte, ja 

que aquesta es realitza una vegada reparat l'habitatge per a garantir el compliment de les 

condicions d'habitabilitat. 

 

Finalment, i en relació amb el nombre d'expedients de recuperació de possessió, durant 

2021 s'han detectat 142 noves ocupacions en el parc públic d'habitatges, la qual cosa suposa 

una reducció del 25,65 %  respecte de l'any anterior, i el 64,55 % sobre el valor previst. S’han 

iniciat els corresponents expedients administratius per al seu desallotjament, sempre amb el 

coneixement i la participació dels serveis socials del municipi de què es tracte. 

 

 

Objectiu 3.2 Continuar actualitzant i mantenint l'inventari d'habitatges públics i patrimonials 

de la Generalitat, així com sòls i altres actius 

 

Indicador 1. Nombre d'habitatges adquirits per la Conselleria adscrits a l’EVHA. 

 

Durant 2021 el nombre d'habitatges incorporats al Parc Públic de la Generalitat ha 

sigut de 366, un 22 % per damunt del valor estimat inicialment, segons el següent 

desglossament: 

 

• 34 habitatges obtinguts mitjançant l'exercici del dret de tanteig que exerceix 

l’EVHA, 

• 84 habitatges obtinguts per resolució anticipada de contractes d'habitatges 

transmesos per la Generalitat amb preu ajornat, 

• 52 habitatges obtinguts per compra directa de l’EVHA, 

• 4 habitatges obtinguts per alteració d'ús de places d'aparcament, i 

• 192 habitatges obtinguts mitjançant la gestió de la Vicepresidència Segona del 

Consell i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 

 

Indicador 2. Nombre de col·laboracions EVHA-ajuntaments per a la gestió de proximitat 

d'habitatges 

 

Per a l'exercici de 2021 s'havia previst la subscripció de 2 convenis. Finalment, s'ha 

realitzat una col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-real mitjançant la cessió a aquest de 4 

habitatges per a l'impuls d'un projecte d'intervenció social, la qual cosa deixa l'indicador al 

50 % de la seua execució. 
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Objectiu 4.1 Millora de la conservació i reparació de grups del parc públic d'habitatges i els 

seus entorns urbans 

 

Indicador 1 i 2 Nombre d'actuacions de rehabilitació i regeneració urbana en grups de parc 

públic (PINNS i ARRU), i quantia de les inversions associades a l'objectiu 

 

Les actuacions de rehabilitació i regeneració urbana en grups de parc públic (PINNS o 

Plans d'Intervenció Integral Sostenible i ARRU o Àrees de Regeneració i Renovació Urbana), 

finalitzades durant l'exercici 2021, han sigut 12 enfront de les 8 previstes inicialment, segons 

s’esmenta a continuació, si bé l'import de les inversions associades (5,7 milions d'euros) s'ha 

situat per davall de l'estimat (65,45 %): 

 

• ARRU Grup 803 habitatges 037069 Barri del Carmen (Alacant) 

• PINN Grup 50 habitatges 030920 Almoradí (Alacant) 

• PINN Grup 56 habitatges 030828/030928 Monòver (Alacant) 

• PINN Grup 119 habitatges 030924/030956 Pablo Iglesias de Santa Pola 

(Alacant) 

• PINN Grup 139 habitatges 127027 Francisco Tomás y Valiente de Borriana 

(Castelló) 

• PINN Grup 96 habitatges 460955 Reis Catòlics d'Alfafar (València) 

• PINN Grup 79 habitatges 460858/460958 Benaguasil (València) 

• PINN Grup 44 habitatges 460816/460916 Massamagrell València) 

• PINN Grup 120 habitatges 460823/460923 Alberic (València) 

• PINN Grup 35 habitatges 460942 Benifaió (València) 

• PINN Grup 131 habitatges 460816/460916 Picassent (València) 

• PINN Grup 104 habitatges 460808/460908 Riba-roja de Túria (València) 

 

 

Objectiu 4.2 Rehabilitació/adequació dels habitatges inhabitables del parc públic de la 

Generalitat per a la posada a la disposició de la demanda vulnerable 

 

Indicador 1 i 2 Nombre d'actuacions de reparació d'habitatges recuperats adjudicats, i quantia 

de les inversions associades a aquest objectiu 

 

Els habitatges inhabitables del parc públic de la Generalitat reparats (amb certificat 

d'habitabilitat) durant l'exercici 2021, han sigut 376, per damunt dels 300 prevists, amb el 

següent desglossament per províncies: Alacant, 113; Castelló, 47 i València, 216. 

 

El pressupost destinat a aquest objectiu durant l'exercici 2021 (incloent tant les obres 

de reparació, com les mesures per a impedir l'assalt dels habitatges) ha sigut de 5,015 milions 

d'euros, el 91,18 %  del previst,  amb el següent desglossament per província: Alacant, 1,834; 

Castelló, 0,598 i València, 2,581.  
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Objectiu 5.1 Inversió en àrees residencials vulnerables per a la seua regeneració i renovació 

urbana 

 

El compliment d'aquest objectiu es duu a terme a través de tres indicadors que 

informen, respectivament, del nombre total d'àrees de regeneració i renovació urbana, de 

l'import de les inversions en el marc del programa ARRUR del Pla estatal d'habitatge 2018-

2021, i del percentatge de municipis menors de 20.000 habitants adjudicataris d'ajudes de 

regeneració urbana. 

 

Referent a això, cal assenyalar que el nombre d'actuacions previst inicialment (31 

àrees), no va tindre en compte la nova convocatòria de l'exercici 2021, per això l'execució final 

llança un valor de 35 àrees de regeneració i renovació urbana i rural en gestió, 12,9 % per 

damunt de l'estimat. 

 

Quant a l’import de les inversions, atés que en el valor de referència es va tindre en 

compte les àrees tramitades (incloent-se tant les del pla estatal 2018-2021 com les del 2013-

2016), s'han tingut en compte aquests expedients. D'altra banda, l'import de referència inicial 

ha pogut patir mínimes desviacions ocasionades per la subscripció d'addendes d'acords 

bilaterals que modifiquen en part la subvenció concedida. L'execució final del total de les ajudes 

s'ha elevat a 29,275 milions d'euros, per davall del valor inicialment estimat que era de 63,038 

milions, el que dona un percentatge d'execució del 46,44 %. 

 

El total de municipis adjudicataris d'ajudes de regeneració urbana (amb ARRU o 

ARRUR) ha sigut de 22, dels quals 7 tenen una població inferior als 20.000 habitants, és a dir, 

el 31,25 %, un percentatge superior a l'estimat inicialment (9,68 %). 

 

 

Objectiu 6.1 Promoure el principi d'igualtat de tracte i oportunitats en les polítiques urbanes i 

d'habitatge 

 

Un dels indicadors de seguiment d'aquest objectiu és el Percentatge de dones que han 

sol·licitat habitatge públic. Durant 2021 el percentatge de sol·licituds ha arribat al 65 %, i s’ha 

superat el percentatge inicialment previst, que se situava en el 50 %. 

 

D'altra banda, es duen a terme accions de foment de la igualtat (premis, fòrums, 

documents, etc.). En aquest sentit, durant 2021 es va procedir a la convocatòria de la sisena 

edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de 

Gènere mitjançant la Resolució de 17 de gener de 2022, de la Vicepresidència Segona i 

Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat. 
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Objectiu 6.2 Garantir el dret a la ciutat, com a espai col·lectiu lliure de desigualtats. Afavorir 

un entorn inclusiu i respectuós amb la diversitat 

 

En l'àmbit d'aquest objectiu, es quantifica el nombre de municipis amb ajudes de 

regeneració urbana amb valoració de l'aplicació de la perspectiva de gènere. Durant 2021, el 

nombre de municipis amb convocatòria en la qual s'ha tingut en compte la perspectiva de 

gènere ha sigut de 12, i s’han igualat amb això les previsions inicials. 

 

 

Objectiu 7.1 Suport a l'impuls de models d'accés a l'habitatge sense ànim de lucre o lucre 

moderat 

 

En el compliment d'aquest objectiu, s’ha desenvolupat el conveni de col·laboració per 

al foment de l'habitatge cooperatiu entre la Federació de Cooperatives d'Habitatges i 

Rehabilitació (FECOVI) i l’Institut Universitari d’Investigació en Economia Social, 

Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) els objectius de la qual s'establien en la 

promoció, difusió i foment de l'habitatge cooperatiu com a mitjà de satisfacció del dret ciutadà 

a un habitatge digne a la Comunitat Valenciana. Amb això s'han cobert les previsions inicials. 

 

Així mateix, amb la finalitat d'obrir línies de treball per a afavorir finançament a 

projectes innovadors d'habitatge, s'ha mantingut conversacions de treball amb entitats de 

crèdit i amb l’Institut Valencià de Finances (IVF). 

 

 

Programa 431.40 “Emergència Residencial i Funció Social de l'Habitatge” 

Execució: 195,15 % 

 

PROGRAMA 43140  EMERGÈNCIA RESIDENCIAL I FUNCIÓ 

SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Consolidar el marc jurídic derivat de l’LFSV per a la total aplica-
ció de les mesures dirigides a garantir el dret d'accés a l'habi-
tatge. 

200,00  

OBJECTIU 2.1. Detindre la pèrdua d'habitatge habitual. 152,36  

OBJECTIU 2.2. 
Facilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius més vulnerables i 
amb menys recursos, com són els joves, majors, famílies mono-
parentals femenines  amb xiquets i persones dependents. 

138,13  

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. 

124,55  

OBJECTIU 2.4. 
Desenvolupar mesures que faciliten l'accés a un habitatge en 
zones rurals desfavorides col·laborant en les actuacions de dina-
mització de l'entorn rural. 

75,45  

OBJECTIU 3.1. 
Establir mecanismes per a combatre les causes dels desnona-
ments en l'origen. 

40,00  

OBJECTIU 3.2. 
Minimitzar l'impacte de les situacions d'emergència residencial 
en l'àmbit econòmic i social de la unitat familiar. 

1493,67  

OBJECTIU 4.1. 
Definició de protocols unificats i criteris d'actuació de les dife-
rents administracions per a optimitzar recursos públics en  la 
detecció anticipada de supòsits d'emergència residencial. 

100,00  
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PROGRAMA 43140  EMERGÈNCIA RESIDENCIAL I FUNCIÓ 

SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.1. 
Implementar mecanismes de coordinació i cooperació entre les 
administracions públiques afectades per a optimitzar recursos 
públics disponibles. 

143,33  

OBJECTIU 6.1. 
Establir mesures per al control del preu dels lloguers per a evi-
tar els preus abusius regulant el mercat. 

50,00  

OBJECTIU 7.1. 
Ampliació de l'oferta de lloguer assequible impulsant la seua 
promoció. 

100,00  

OBJECTIU 7.2. 
Frenar l'impacte que els usos alternatius tenen sobre l'oferta de 

lloguer d'habitatge habitual. 
200,00  

OBJECTIU 8.1. 
Incentivar la mobilització dels habitatges buits per a augmentar 
l'oferta de lloguer assequible. 

112,50  

OBJECTIU 8.2. 
Generar mecanismes per a dinamitzar l'habitatge buit dels 
grans tenidors per a destinar-los a finalitats socials. 

100,00  

OBJECTIU 9.1. 
Actualitzar els circuits de comunicació amb la ciutadania i impul-
sar el debat públic sobre les noves tipologies residencials i urba-
nes en el seu vessant social. 

100,00  

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. 

233,33  

OBJECTIU 11.1. 
Estudiar els canvis en les necessitats residencials de les unitats 
de convivència actuals per a poder donar-los resposta. Creació i 
innovació en alternatives residencials assequibles. 

100,00  

OBJECTIU 11.2. 
Adequar les tipologies dels nous habitatges públics a les noves 
unitats de convivència. 

100,00  

OBJECTIU 12.1. 
Impulsar l’Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana perquè 
puga ser utilitzat com una eina social i previsora. 

144,44  

 

Durant l'exercici pressupostari 2021 ha continuat la incidència en l'execució del 

pressupost d'aquest programa a causa dels efectes produïts per l'emergència de salut pública 

ocasionada per la COVID-19. 

 

D'una banda, encara que 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 va ser publicat el 15 de 

desembre de 2020, el termini de presentació de sol·licituds va començar al gener de 2021. 

Aquest decret es va aprovar com a continuació de les mesures extraordinàries aprovades l'any 

2020 mitjançant 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, pel qual es 

va posar 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 2018-2021. 

 

Així mateix, en línia amb les mesures extraordinàries derivades de la crisi d'emergència 

sanitària, es va aprovar la Resolució de 6 d'agost de 2021, de la Vicepresidència Segona  i 

Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de concessió d'ajudes del Programa 

d'ajudes a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament 

del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables a 

través de les entitats locals, desenvolupant així per segon any consecutiu el programa d'ajudes, 

aprovat mitjançant el Reial decret llei 11/2020, corresponent al Pla estatal d'habitatge 2018-

2021, la finalitat del qual és la d'establir un règim d'ajudes per concessió directa de caràcter 
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excepcional i singularitzat, a les entitats locals que figuren en l'annex de la Resolució de 6 

d'agost de 2021, amb la finalitat que aquestes faciliten una solució residencial immediata a les 

persones dels grups vulnerables ja assenyalats en l'àmbit territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Aquestes ajudes se sumen a les ja previstes per a les ajudes ordinàries en matèria de 

lloguer, les bases reguladores de les quals van ser revisades i actualitzades d’acord amb l'Ordre 

3/2021, de 13 de maig, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del 

Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves, 

corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i la Resolució de 3 de juny de 2021, 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 2021 les ajudes del 

Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge, corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021. 

 

Al llarg del desenvolupament del Pla Estatal 2018-2021 i en l'àmbit de la Comunitat 

Valenciana s'ha desenvolupat el programa d'ajudes a persones joves en la modalitat de lloguer 

d'habitatge, no obstant això, en l'anualitat 2021 s'ha realitzat per primera vegada la 

convocatòria d'ajudes dirigida a l'adquisició d'habitatge per a persones joves en municipis de 

xicotetes dimensions (<5.000 hab.). 

 

Amb data 23 de juny de 2021 es va publicar en el DOGV, l'Ordre 5/2021, de 14 de 

juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, 

d'aprovació de bases reguladores per a la concessió de les ajudes corresponents al Programa 

d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, 

corresponents al Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i convocatòria corresponent a l'exercici 

2021. 

 

Finalment, en relació amb els desnonaments, des de finals de 2020 s'estan realitzant 

actuacions per a frenar i paralitzar els procediments de desnonaments i evitar els llançaments 

dels habitatges a través de la unitat d'ajuda enfront del desnonament, en col·laboració amb 

els agents socials implicats tractant d'atendre els casos tant individuals com situacions 

d'emergència residencial de caràcter col·lectiu. 

 

A continuació, es valoren l'execució durant 2021 dels diferents indicadors relatius als 

objectius d'aquest programa pressupostari, en coherència amb les dades de l'informe 

d'avaluació de l'anualitat 2021 (a l'efecte del que estableix l'article 76 del Pla estatal 

d’habitatge 2018-2021): 

 

 

Objectiu 1.1 Consolidar el marc jurídic derivat de la Llei 2/2017 

 

Indicador 1. Nombre de disposicions reglamentàries aprovades 
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S'han aprovat els següents desplegaments reglamentaris derivats de la Llei 2/2017, 

de la funció social de l'habitatge: 

 

• Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del registre d'habitatge de la 

Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatge. 

 

• Decret 130/2021, d'1 d'octubre, del Consell, d'aprovació del reglament per a 

la mobilització d'habitatges buits i deshabitats, en coordinació amb la Direcció General de 

Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona. 

 

 

Objectiu 2.1 Detindre la pèrdua d'habitatge habitual 

 

Indicador 1. Nombre d'actuacions realitzades per a facilitar una solució residencial 

 

S'han realitzat 15.236 actuacions, resultat de les ajudes concedides en el programa 

d'ajudes de lloguer d'habitatge i lloguer d'habitatge per a persones joves, un 52,36 % més de 

l'inicialment previst. 

 

 

Objectiu 2.2 Facilitar l'accés a l'habitatge als col·lectius més vulnerables i amb menys recursos 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes al lloguer concedides a dones 

 

S'han concedit 1.980 ajudes al lloguer a dones en el marc del programa d'ajudes de 

lloguer d'habitatge del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, enfront de les 6.500 previstes 

inicialment. 

 

Indicador 2. Nombre d'ajudes al lloguer concedides a homes 

 

S'han concedit 9.573 ajudes a homes en el programa d'ajudes de lloguer d'habitatge 

del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, enfront de les 4.700 previstes inicialment. 

 

Indicador 3. Nombre d'ajudes al lloguer concedides a dones joves 

 

S'han concedit 714 ajudes al lloguer a dones joves del Pla estatal d'habitatge 2018-

2021, enfront de les 1.500 previstes inicialment. 

 

Indicador 4. Nombre d'ajudes al lloguer concedides a homes joves 

 

S'han concedit 2.836 ajudes al lloguer a homes joves del Pla estatal d'habitatge 2018-

2021, enfront de les 1.000 previstes inicialment. 
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Indicador 5. Dones que han sol·licitat ajudes per a pagar el lloguer 

 

El nombre de sol·licituds presentades per dones per a les ajudes de lloguer d'habitatge 

i ajudes al lloguer a persones joves ha sigut de 4.559, enfront de les 10.450 previstes 

inicialment. 

 

Indicador 6. Homes que han sol·licitat ajudes per a pagar el lloguer 

 

El nombre de sol·licituds presentades per homes per a les ajudes de lloguer d'habitatge 

i ajudes al lloguer a persones joves ha sigut de 20.771, enfront de les 9.450 previstes 

inicialment. 

 

 

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 

 

En el compliment d'aquest objectiu s'ha facilitat el lloguer mitjançant ajudes a 461 

dones víctimes de violència masclista, un nombre superior en un 28 % a l'inicialment previst. 

Aquestes ajudes són concedides a través d'entitats locals per emergència residencial, ajudes 

al lloguer per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19. 

 

Així mateix, han resultat adjudicatàries d'habitatge públic de la Generalitat un total de 

23 dones víctimes de violència de gènere, un 21 % per damunt de les previsions inicials. 

 

 

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 

 

En el compliment d'aquest objectiu, s'han concedit 1.029 ajudes al lloguer d'habitatge 

a persones residents en municipis de xicotetes dimensions de l'entorn rural, un 2,9 % més del 

que estava previst. 

 

Igualment, s'han concedit 36 d'ajudes a persones joves per a adquisició d'habitatge en 

municipis de xicotetes dimensions. Aquesta xifra es troba per davall del valor que s'havia 

previst inicialment (75). 

 

 

Objectiu 3.1 Establir mecanismes per a combatre les causes dels desnonaments en l'origen 

 

Des de la unitat d'ajuda enfront del desnonament s'han atés 1.324 casos en 2021, dels 

quals s'ha aconseguit paralitzar 147, la qual cosa suposa l’11,1 %, i representa el 2,4 % dels  

6.182 llançaments comunicats pel Consell General del Poder Judicial a la Comunitat Valenciana. 
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Objectiu 3.2 Minimitzar l'impacte de les situacions d'emergència residencial en l'àmbit 

econòmic i social de la unitat familiar 

 

Per al compliment d'aquest objectiu es concedeixen ajudes al lloguer. El nombre total 

de les ajudes concedides durant 2021 ha sigut de 4.481, molt per damunt de l'inicialment 

previst, que era 300 ajudes. Es tracta d'ajudes concedides per concessió directa a persones 

amb situacions de vulnerabilitat i risc de pèrdua d'habitatge que estan regulades en el Decret 

204/2020 i la Resolució de 6 d'agost, de la Vicepresidència Segona  i Conselleria d'Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica relativa al Programa d'ajudes a les persones víctimes de violència de 

gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i 

altres persones especialment vulnerables a través de les entitats locals. 

 

 

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 

 

Estava previst el desenvolupament d'un protocol per a mitjançar i evitar supòsits 

d'emergència residencial i, a través de la unitat d'ajuda enfront de desnonaments, s'ha establit 

un protocol d'actuació coordinat entre les diferents administracions per a atendre els casos 

presentats. 

 

 

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 

 

El compliment d'aquest objectiu es basa en el desenvolupament de models de gestió, 

i s’han realitzat dos dels tres previstos. S'han subscrit convenis amb les entitats locals en el 

marc de la Xarxa Xaloc com a experiència pilot segons un model tipus de conveni com a model 

de gestió.  

 

D'altra banda, també es concedeixen ajudes directes a les entitats locals amb la 

finalitat de facilitar una solució residencial i s’estableix el marc general d'actuació i gestió 

d'aquestes ajudes com a model de gestió per a les entitats locals beneficiàries. 

 

El nombre total d'ajudes concedides a ajuntaments i altres entitats  locals, per a 

col·laborar i cooperar en la realització d'actuacions  que eviten la pèrdua de l'habitatge, ha 

sigut molt major del previst: s'han concedit ajudes a 220 entitats locals enfront de les 100 que 

s'havien estimat inicialment, i es distribueixen entre ajuntaments (193) i mancomunitats (27). 
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Objectiu 7.2 Frenar l'impacte que els usos alternatius tenen sobre l'oferta de lloguer 

d'habitatge habitual 

 

El compliment d'aquest objectiu es porta a través de la col·laboració amb 

l'administració sectorial competent per a garantir que la regulació d'aquest tipus d'habitatges 

no produïsca un efecte negatiu sobre el preu del lloguer residencial. Durant 2021 s'ha mitjançat 

en la paralització de desnonaments de caràcter múltiple en 2 edificis en el centre de València 

per a evitar que es destinen a lloguer. 

 

 

Objectiu 8.1 Incentivar la mobilització dels habitatges buits per a augmentar l'oferta de lloguer 

assequible 

 

Han començat a incoar-se procediments de declaració d'habitatges deshabitats – regulat 

en el Decret 130/2021 – que estan permetent ampliar l'oferta de lloguer assequible mobilitzant 

de mutu acord amb els grans tenidors un volum important d'aquests. 

 

 

Objectiu 8.2 Generar mecanismes per a dinamitzar els habitatges buits de grans tenidors 

 

En el marc d'aquest objectiu estava previst impulsar la posada en marxa del Registre 

d'Oferta, que s'ha dut a terme mitjançant l'aprovació del Decret 130/2020, que ha posat en 

marxa el mecanisme de comunicació per part dels grans tenidors d'habitatges dels habitatges 

buits. 

 

 

Objectiu 10.1 Desenvolupar actuacions d'informació i difusió de les iniciatives que s'adopten 

per la Generalitat en matèria d'ajudes i promoció social d'habitatge 

 

S'han realitzat diverses jornades de difusió de les ajudes convocades per la Direcció 

General d'Emergència Residencial, a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, 

Xarxa Jove. 

 

D'altra banda, en el marc de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana, s'ha 

convocat dues comissions tècniques: comissió persones joves i migració. 

 

Finalment, s'ha realitzat una jornada de formació a les entitats que integren la Xarxa 

Xaloc i una altra jornada per a la formació en el protocol d'intermediació establit, organitzada 

per la unitat d’ajuda enfront del desnonament. 
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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 

 

Tal com estava previst, a través de la línia de transferència a l’EVHA s'ha desenvolupat 

una labor d'intermediació social mitjançant la qual l'empresa licitadora realitzarà un estudi que 

ha d'identificar les necessitats residencials de les unitats de convivència afectades adjudicatàries 

d'habitatge social. 

 

 

Objectiu 11.2 Adequar les tipologies dels nous habitatges públics a les noves unitats de 

convivència 

 

Amb la finalitat d’adequar les tipologies dels nous habitatges públics a les noves unitats 

de convivència, s'ha realitzat un estudi. Així mateix, s'ha aprovat una normativa que regula el 

registre de demandants d'habitatge: Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre 

d'Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatge. 

 

 

Objectiu 12.1 Impulsar l'Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana perquè puga ser utilitzat 

com una eina social i previsora 

  

Cal assenyalar que, en el marc d'aquest objectiu, s’han realitzat 2 estudis, s'han  dut a 

terme 4 jornades i s'han realitzat 3 publicacions: l'informe anual de seguiment del catàleg 

d'habitatges, l'informe de polítiques d'habitatge i la memòria anual de l’OSHU. 

 

 

Programa 431.50 “Qualitat i Rehabilitació” 

Execució. 180,95 % 

PROGRAMA 43150 QUALITAT I REHABILITACIÓ   

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar el coneixement de l'estat dels edificis per mitjà de les 
inspeccions tècniques. 

85,73  

OBJECTIU 1.2 
Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de la sosteni-
bilitat i la conservació en els edificis d'habitatges. 

67,93  

OBJECTIU 1.3 
Millorar les condicions d'accessibilitat i adaptació en edificis i habi-
tatges. Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de 
l'accessibilitat en els edificis d'habitatges. 

55,13  

OBJECTIU 1.4 
Millorar les condicions de qualitat dels habitatges del parc edificat 
privat. 

98,06  

OBJECTIU 2.1 
Millorar els instruments i serveis de gestió pública destinats a la 
rehabilitació. 

0,00  

OBJECTIU 2.2 Formar i informar en matèria de gestió de la rehabilitació. 200,00  

OBJECTIU 3.1 
Enfocar l'atenció en la prestació del servei de rehabilitació d'habi-
tatges cap a la ciutadania. 

400,00  

OBJECTIU 3.2 
Millorar la comunicació de les polítiques d'habitatge en matèria de 
rehabilitació cap a la ciutadania i als municipis. 

200,00  

OBJECTIU 4.1 
Impulsar un model social de la rehabilitació i la construcció soste-
nible. 

733,33  
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PROGRAMA 43150 QUALITAT I REHABILITACIÓ   

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

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 nor-
mativa de qualitat i disseny dels edificis d'habitatges. 

0,00  

OBJECTIU 6.1 
Fomentar estratègies de disseny que milloren la sostenibilitat i efi-
ciència energètica dels edificis. 

100,00  

OBJECTIU 6.2 
Transitar cap a un model de qualitat dels habitatges que fomenten 
la sostenibilitat i l'eficiència energética. 

50,00  

OBJECTIU 7.1 
Impulsar i coordinar criteris d'atenció a la diversitat en el disseny 
d'actuacions en l'espai urbà. 

100,00  

OBJECTIU 7.2 
Millorar les àrees degradades dels municipis amb actuacions urba-
nes per a promoure espais públics de qualitat, inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles. 

280,00  

OBJECTIU 7.3 
Millorar la coordinació interadministrativa i oferir als ajuntaments 
eines per a intervindre amb un model de renovació urbana soste-
nible. 

525,00  

 

 

 

Objectiu 1.1 Impulsar el coneixement de l'estat dels edificis per mitjà de les inspeccions 

tècniques 

 

En el compliment d'aquest objectiu s'ha dut a terme la gestió d'ajudes en règim de 

concurrència competitiva destinades a la realització de l'Informe d'avaluació de l'edifici d'ús 

residencial habitatge (IEEV.CV) amb la finalitat d'impulsar la seua realització, especialment per 

les comunitats de propietaris, com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació. El 

nombre total d'ajudes gestionades s'ha elevat a 1.286, un 85,73 % sobre el valor previst 

inicialment, corresponent a les sol·licituds de la convocatòria 2021. 

 

 

Objectiu 1.2 Impulsar la rehabilitació edificatòria per a la millora de la sostenibilitat i la 

conservació en els edificis d'habitatges 

 

En el compliment d'aquest objectiu s'ha dut a terme la gestió d'ajudes destinades a la 

millora de la conservació dels edificis d'habitatges. El nombre total d'ajudes gestionades s'ha 

elevat a 2.038, un 135,87 % sobre el valor previst inicialment, corresponent a les sol·licituds 

de conservació o de conservació i accessibilitat de la convocatòria 2021 de les ajudes de 

rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat 

d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021. 

 

No obstant això, no s'han emprés actuacions relacionades amb les ajudes destinades 

a la millora de la sostenibilitat i l'eficiència energètica pel fet que depenen de la implementació 

de les ajudes corresponents al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència previstes per al 

2022. 

 



158 

 

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: 

 

S'han gestionat 1.654 ajudes, un 110,27 % sobre el valor inicialment previst. 

Corresponen a les sol·licituds d'accessibilitat o de conservació i accessibilitat de la convocatòria 

2021 de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la 

millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 

2018-2021. 

 

Indicador 2. Nombre d'intervencions en edificis públics: 

 

Estaven previstes 5 actuacions que s'han iniciat, però la finalització de les quals està 

prevista per a 2022. 

 

 

Objectiu 1.4 Millorar les condicions de qualitat dels habitatges del parc edificat privat 

 

Les sol·licituds de les ajudes per la part beneficiària, i al seu torn sol·licitant de les 

ajudes, una vegada recopilada la documentació necessària, són presentades telemàticament 

per personal tècnic col·laborador, adherit a la corresponent convocatòria per a la tramitació de 

les ajudes de millora de l'habitabilitat dels habitatges. 

 

La sol·licitud no inclou possibilitat de verificació del gènere de la persona beneficiària 

o sol·licitant ni de la persona tècnica col·laboradora, amb la qual cosa, és inviable poder 

obtindre una dada diferenciada per a aquest objectiu. Així mateix, s'entén que la millora de 

l'habitatge repercuteix de manera idèntica en els membres convivents independentment del 

seu gènere, siguen els sol·licitants de l'ajuda o beneficiaris indirectament d'aquesta. 

 

Per a mesurar aquest indicador es pren el criteri de considerar que la meitat del total 

d'ajudes està vinculat a les dones i l'altra meitat als homes. Tot això, sense perjudici de la 

revisió d'aquests indicadors per a pròximes convocatòries. 

 

Indicador 1. Nombre d'ajudes gestionades per a la rehabilitació de l'interior dels habitatges a 

dones 

 

El nombre total d'aquestes ajudes és de 785, un 98,13 % sobre el valor previst 

inicialment, corresponent a la convocatòria 2021 del Pla Renhata. 

 

Indicador 2. Nombre d'ajudes gestionades per a la rehabilitació de l'interior dels habitatges a 

homes 
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El nombre total d'aquestes ajudes és de 784 un 98 % sobre el valor previst inicialment, 

corresponent a la convocatòria 2021 del Pla Renhata. 

 

 

Objectiu 2.2 Formar i informar en matèria de gestió de la rehabilitació 

 

En aquest àmbit, estava prevista una actuació que s'ha dut a terme, corresponent a 

una sessió formativa en el mòdul “Agent i gestor de la rehabilitació” de l'Institut Valencià de 

l'Edificació. 

 

 

Objectiu 3.1 Enfocar l'atenció en la prestació del servei de rehabilitació d'habitatges cap a la 

ciutadania 

 

Per al compliment d'aquest objectiu, estava previst 5 acords amb ajuntaments, i s’han 

dut a terme finalment 20, un valor quatre vegades superior a l'estimat per a l'exercici de 2021. 

Aquests acords es corresponen als convenis subscrits entre la Conselleria d'Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica i les entitats locals. 

 

 

Objectiu 3.2 Millorar la comunicació de les polítiques d'habitatge en matèria de rehabilitació 

cap a la ciutadania i als municipis 

 

Aquest objectiu es desenvolupa a través de campanyes d'informació ciutadana. Durant 

2021 estava previst realitzar una, però finalment s'han dut a terme dues campanyes 

informatives corresponents a la campanya publicitària del Pla Renhata celebrada entre el 7 

d'abril i el 30 d'abril, i la de les Ajudes a la implantació de l’IEEV.CV celebrada entre el 19 

d'abril i el 30 d'abril. 

 

 

Objectiu 4.1 Impulsar un model social de la rehabilitació i la construcció resilient en el marc 

de la reconstrucció 

 

Indicador 1. Nombre de plans 

 

S'ha dut a terme l'elaboració d'un document, tal com es preveia, corresponent a 

l'Informe OHSU sobre les bases per a una estratègia local de rehabilitació a escala de la 

Comunitat Valenciana elaborades en el marc del Pla Conviure 2021. 
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Indicador 2. Nombre d'estratègies 

 

S'han dut a terme 11 estratègies, una xifra molt superior a la prevista, que era 1. 

Aquest valor es correspon amb les 11 estratègies locals de rehabilitació elaborades en el marc 

del Pla Conviure 2021. 

 

Indicador 3. Nombre d'accions 

 

S'han dut a terme 10 accions, mentre que s'havia previst 1. Corresponen a 10 jornades 

formatives sobre el Pla Conviure 2021 en els col·legis professionals implicats i amb les entitats 

locals. 

 

 

Objectiu 5.1 Impulsar i coordinar criteris d'atenció a la diversitat i la inclusió en el disseny 

d'habitatges     

 

Si bé s'havia estimat la realització de 4 tallers de formació, cerca i divulgació, finalment 

no s'han dut a terme en aquest exercici, estant previst que es realitzen en 2022 en el marc de 

la revisió de la normativa d'habitabilitat de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 5.2 Promoure el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en la normativa de qualitat 

i disseny dels edificis d'habitatges 

 

Amb aquesta finalitat estava previst realitzar estudis, informes i taules de diàleg, però 

igual que s'ha indicat en el cas de l'objectiu 5.1, són accions que finalment es realitzaran en 

2022 en el marc de la revisió de la normativa d'habitabilitat de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 6.1 Fomentar estratègies de disseny que milloren la sostenibilitat i eficiència 

energètica dels edificis  

 

En l'àmbit d'aquest objectiu, s'ha complit el que estava previst. Així, s'ha realitzat un 

estudi en col·laboració amb l'Institut Valencià de l'Edificació. Fruit d'aquesta col·laboració hi ha 

una eina que permet calcular de forma aproximada el consum energètic dels edificis, oferint 9 

opcions de millora per a l'estalvi energètic i l'augment del confort, complint els requisits 

necessaris per a l'obtenció de les ajudes del Fons de Recuperació Europeu.  

 

També s'ha abordat la realització de quatre eines en col·laboració amb l'Institut 

Valencià de l'Edificació per a la implantació dels fons europeus per a la rehabilitació 

d'habitatges: 
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1. RE10: Eina d'anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d'edificis 

residencials, que ofereix una metodologia d'anàlisi i verificació del compliment 

de criteris de sostenibilitat en actuacions de millora i rehabilitació d'edificis 

existents. 

2. RCD: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, eina que permet 

elaborar la documentació de gestió de residus de construcció i demolició del 

projecte d'execució 

3. Principi DNSH: Model de declaració responsable d'acord amb el principi de no 

causar un perjudici significatiu al medi ambient i opció de realització 

d'autoavaluació del compliment del principi DNSH que han de complir totes les 

actuacions que s'executen dins del Pla Nacional de Recuperació, Transformació 

i Resiliència (PRTR). 

4. Zonificació climàtica: Determinació de les zones climàtiques dels municipis de 

la Comunitat Valenciana, a partir de registres climàtics per al seu ús en el CTE 

DB-HE 2019: Condicions per al control de la demanda energètica. 

 

 

Objectiu 6.2 Transitar cap a un model de qualitat dels habitatges que fomenten la sostenibilitat 

i l'eficiència energètica  

 

En el marc d'aquest objectiu s'han realitzat 2 campanyes d'informació i formació a 

professionals del sector. Corresponen a una per cada col·legi professional del sector implicat. 

 

 

Objectiu 7.1 Impulsar i coordinar criteris d'atenció a la diversitat en el disseny d'actuacions en 

l'espai urbà  

 

En el marc d'aquest objectiu s'han abordat els 2 estudis que estaven previstos amb la 

finalitat de millorar el coneixement de l'espai urbà amb perspectiva de gènere, si bé només ha 

sigut conclòs un d'aquests. 

 

 

Objectiu 7.2 Millorar les àrees degradades dels municipis amb actuacions urbanes per a 

promoure espais públics de qualitat, inclusius, segurs, resilients i sostenibles 

 

En el marc d'aquest objectiu s'han abordat més actuacions de les previstes, 69 enfront 

de les 30 estimades. Correspon a les actuacions urbanes materialitzades a través de sengles 

convenis amb entitats locals, de les quals 66 incorporen la perspectiva de gènere. 
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Objectiu 7.3 Millorar la coordinació interadministrativa i oferir als ajuntaments eines per a 

intervindre amb un model de renovació urbana sostenible     

 

El compliment d'aquest objectiu es plasma a través de dos indicadors que informen, 

respectivament, de les actuacions estratègiques dutes a terme amb la finalitat de millorar la 

coordinació amb les entitats locals i de les reunions de coordinació de comissions realitzades 

amb aqueixa mateixa finalitat. En tots dos casos s'han superat les previsions: 11 actuacions 

estratègiques executades, corresponents a les estratègies locals de rehabilitació en el marc del 

Pla Conviure 2021, enfront de les 2 previstes, i 10 actuacions de coordinació que es realitzaran 

l'any  2022, una vegada elaborades les estratègies. 

 

 

Programa 431.60 “Innovació Ecològica en la Construcció” 

Execució: 261,65 % 

 

PROGRAMA 43160  INNOVACIÓ ECOLÒGICA EN LA CONS-

TRUCCIÓ 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Contribuir a la descarbonització del procés edificatori, eix fona-
mental del Pacte Verd Europeu acordat per la Comissió Europea 

458,33 % 

OBJECTIU 2.1 

Impulsar la sostenibilitat i la innovació aplicada com a eix fona-
mental per a la recuperació del benestar de la societat en l'en-
torn construït, com a impuls dels Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible en els seus àmbits competencials. 

62,50 % 

OBJECTIU 3.1. 
Promoure la funció exemplaritzant de l'Administració pública en 
matèria de sostenibilitat, fomentant la regeneració urbana fona-
mental per a una reconstrucció verda. 

75,00 % 

OBJECTIU 4.1. 
Promoure l'adaptació de l'entorn construït a criteris de sosteni-
bilitat, en l'escenari d'emergència climàtica declarada pel Con-
sell. 

75,00 % 

OBJECTIU 5.1 
Donar suport a la lluita contra la despoblació rural des de la re-
habilitació sostenible en l'arquitectura segons les polítiques pú-
bliques contra el despoblament a la Comunitat (AVANT). 

800,00 % 

OBJECTIU 6.1 

Promoure la formació professional específica en matèria de sos-
tenibilitat que requereix la transformació del sector, incloent la 
perspectiva de gènere creant nous llocs de treball que porten 
associats aqueix estímul, tan important en aquest moment de 
crisi multiescalar produïda per la COVID-19. 

352,78 % 

OBJECTIU 7.1. 
Promoure l'ampliació del parc d'habitatge sostenible  ambiental, 
social i econòmicament, d'acord amb el plantejament de l'estra-
tègia Pla Hàbitat 2030. 

100,00 % 

OBJECTIU 8.1. 
Fomentar la generació de nous models residencials inclusius 
que integren la perspectiva de gènere i l'equitat residencial. 

260,42 % 

OBJECTIU 9.1. 

Promoure la resiliència inherent dels espais habitats i l'entorn 
construït enfront del canvi climàtic o altres circumstàncies, fo-
mentant la seua capacitat d'adaptació al llarg del temps, segons 
assenyalen els objectius de l'Agenda 2030. 

20,00 % 

OBJECTIU 10.1. 
Posar en valor l'impacte de la inversió en sostenibilitat, per a 
una reconstrucció verda. 

412,50 % 
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Objectiu 1.1 Contribuir a la descarbonització del procés edificatori 

 

Orientat a la consecució d'aquest objectiu es duen a terme actuacions per a disminuir 

el percentatge d'emissions de CO₂. 

 

El nombre total d'aquestes accions que s'han realitzat durant 2021 s'eleva a 55, molt 

per damunt de les inicialment previstes que eren 12. Aquestes accions s'han executat en el 

marc de: 

 

• Pla IRTA. Foment de pràctiques innovadores mitjançant projectes pilot. 

S1719000. 

 

El context d'emergència climàtica declarat pel Consell el passat 2019 i en un escenari 

de pandèmia marcat per la irrupció de la COVID-19, ha sigut el detonant perquè s'impulsara la 

posada en marxa, dins del Pla IRTA, de la línia S1719000, “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, i  evidenciar les possibilitats que la innovació aplicada ofereix en aquest àmbit com a 

catalitzador d'una imprescindible i impostergable transició ecològica de l'entorn  construït, així 

com  per a fomentar la resiliència del nostre hàbitat  enfront d’adversitats. 

 

Aquesta línia de subvencions està orientada a 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, concedint ajudes a persones o 

entitats de l'àmbit de l'arquitectura. La convocatòria de 2021 compta amb 3 línies d'actuació  

dirigides a projectes, obres i  investigació aplicada. 

 

• R+D per al foment de la qualitat de l'edificació i l'espai urbà. S6261000. 

 

A través d'un conveni signat amb l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE). Per a 

aconseguir l'objecte d'aquest conveni s'han realitzat diverses accions com ara la col·laboració 

en la redacció de la segona edició de la Guia Verda i la posada en marxa del portal web 

https://guiaverda.gva.es/es. 

 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de projectes pilot. AT000M12 

 

Al finalitzar l'exercici de 2021, s'havia conclòs els concursos de projectes, formalitzat 

els contractes i redactat els projectes bàsics de  3 projectes pilot: edifici pilot d'habitatges situat 

en el carrer Joaquín Ballester, 17 de València, Rehabilitació amb ampliació d'un edifici pilot 

d'habitatge públic sostenible situat en l’avinguda Caputxins, 32 de Castelló, i l'edifici pilot 

d'habitatges situat en el carrer Ambaixador Irles 32 i carrer Sant Jaume 14 d’Alcoi. 
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• Conveni amb l'Associació Valenciana d'Empreses del Sector de l'Energia   

(AVAESEN) per al desenvolupament d'activitats relacionades amb la innovació aplicada per al 

foment de l'autoconsum i promoció d'energies renovables en l'edificació,  així com  per a la  

generació, transferència i difusió de coneixement per a tots els agents involucrats i per a la 

ciutadania com a destinatària final.  

 

 

Objectiu 2.1 Impulsar la sostenibilitat com a eix fonamental per a la recuperació del 

benestar de la societat en l'entorn construït 

 

Orientat a la consecució d'aquest objectiu es duen a terme actuacions per a augmentar 

la qualitat de vida de la societat. 

 

El nombre total d'aquestes accions que s'han realitzat durant 2021 s'eleva a 10, per 

davall de les 16 que estaven previstes inicialment. Aquestes accions s'han executat en el marc 

de: 

 

• Pla IRTA. Foment de pràctiques innovadores mitjançant projectes pilot. 

 

Aquesta línia de subvencions naix amb aquest clar objectiu, l'impuls de la sostenibilitat 

fomentant accions en l'arquitectura a través de projectes i/o obres per a recuperar el benestar de 

la societat en l'entorn construït, impulsant la investigació i detectant tendències innovadores, 

promovent així les bones pràctiques. En la convocatòria de 2021 s'han concedit 49 subvencions, 

a través de tres programes, projectes, obres i investigació aplicada. 

 

• Assistència tècnica de suport per a la generació de projectes pilot. Com ja s'ha  

esmentat en l'objectiu 1.1, s'està  treballant en l'execució de 3 projectes pilot que es troben 

en fase de redacció de projectes, per la qual cosa s'inclou dins de les accions dutes a terme en 

la cerca del present objectiu, la iniciativa dels projectes pilot innovadors d'habitatge  públic. 

 

• Càtedra d’Arquitectura Sostenible.  

 

Mitjançant aquesta càtedra 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. 

 

• I+D per al foment de la qualitat de l'edificació i l'espai urbà. 

 

A través de la subvenció a l'IVE en el marc del conveni pel 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. 

 



165 

 

• Investigació aplicada i innovació en matèria d'arquitectura i entorn construït i 

foment de la transferència tecnològica. 

 

Licitació d'un contracte de serveis mitjançant la modalitat de compra pública 

precomercial que té per objecte la prestació dels serveis de recerca i desenvolupament per a 

l'obtenció d'una solució arquitectònica de rehabilitació que dote els habitatges d'un espai 

exterior integrat amb aquesta, en aquells edificis existents en els quals es manca d'espai  

exterior a l'aire lliure  de continuïtat amb els habitatges. Pendent d'adjudicació. 

 

• Conveni AVAESEN. En 2021 es va formalitzar conveni VSCHAB i AVAESEN a 

través del qual es duu a terme l'enquesta "Autoconsum i comunitats energètiques. La 

ciutadania opina" 

 

 

Objectiu 3.1 Promoure la funció exemplaritzant de l'administració pública en matèria de 

sostenibilitat 

 

El seguiment d'aquest objectiu es basa en l'indicador d'edificacions planificades amb 

criteris bioclimàtics. El nombre de projectes realitzats que compleixen aquesta funció en són 

6: 

 

- En aquest objectiu estarien recollits els 3 projectes pilot d'habitatge públic, 

comentats en l'objectiu 1.1 que es troben en fase de redacció de projectes, i que es basen en 

la promoció de criteris de sostenibilitat, incentivant el desenvolupament de projectes pilot  com 

a demostradors. 

- Incorporació de la Guia Verda i principis de digitalització BIM (annexos DGIEC) 

en ordres de bases, convocatòries i licitacions de GVA. 

- Pla Conviure 2021, convenis en el marc d'actuacions  urbanes:  Ajuntament de 

Vinaròs. 

- Licitacions GVA: Contracte de serveis per a redacció de projectes de 

rehabilitació del Palau de Tremolar. 

 

 

Objectius 4.1 i 7.1 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, i promoure 

l'ampliació  del parc d'habitatge  sostenible 

 

Indicador 1. Nombre de projectes pilot posats en marxa   

 

En aquest objectiu estarien recollits els 3 concursos de projectes pilot  d'habitatge  

públic esmentats en l'apartat  anterior, ja que  recullen   en els seus criteris de valoració aspectes 
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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 
 

Aquest indicador es complirà quan s'executen les obres dels 3 projectes pilot  

d'habitatge  públic esmentats en l'indicador  1 del present objectiu. 

 

 

Objectiu 5.1 Donar suport a la lluita contra la despoblació rural des de la rehabilitació sostenible 

en l'arquitectura segons les polítiques públiques contra el despoblament a la Comunitat (AVANT) 

 

El seguiment del compliment d'aquest objectiu es realitza través del nombre de 

programes posats en marxa, que en 2021 es va elevar a 8, molt per damunt de les previsions 

que el situaven en 1: 

 

- Redacció d'un pla d'acció per a la lluita enfront de la despoblació del món rural 

que fomente la rehabilitació. AT000M13 

 

Durant el 2021 s'ha impulsat la tramitació anticipada de la licitació d'un contracte de 

serveis per a la redacció col·laborativa de l’“Estratègia d'innovació  per a la  reactivació del 

parc d'habitatges  en municipis en risc de despoblament” a partir del diagnòstic tècnic previ i 

participat de la situació en els municipis en l'àmbit rural de la Comunitat Valenciana. 

L'aprovació de l'inici  del contracte s'ha  produït el 19/09/21.  

 

- Pla IRTA. Foment de pràctiques innovadores mitjançant projectes pilot. 

S1719000. 

 

Aquesta línia de subvencions naix amb aquest clar objectiu, l'impuls de la sostenibilitat 

fomentant accions en l'arquitectura a través de projectes i/o obres per a recuperar el benestar 

de la societat en l'entorn construït, impulsant la investigació i detectant tendències innovadores, 

i promoure així les bones pràctiques. En la convocatòria de 2021, a través de dos dels tres 

programes, projectes i obres, s'ha  tractat d'afavorir  l'impuls  d'aquest tipus  de projectes quan 

estigueren situats en municipis de la Comunitat Valenciana   en risc de despoblament, i s’han  

realitzat 7 actuacions.  

 

 

Objectiu 6.1 Promoure la formació professional específica en matèria de sostenibilitat que 

requereix la transformació del sector 

 

El seguiment del compliment d'aquest objectiu es realitza través del nombre 

d'activitats  formatives posades en marxa: 
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- Accions de formació, investigació i difusió en matèria d'innovació i arquitectura 

sostenible a través del conveni amb l'IVE per a R+D (S6261000) per al  foment de la  qualitat 

de l'edificació  i l'espai  urbà a través del qual es desenvolupen accions en matèria de 

sostenibilitat necessàries per a la transformació del sector.  

 

- Presentació del document "Projectar els espais de la vida quotidiana. Criteris 

de gènere per al disseny i contractació  pública d'habitatge".  

 

En el 2021 s'ha dut a terme l'execució d'un contracte de serveis d'assistència tècnica 

especialitzada per a la redacció d'un document guia per a la incorporació d'aquesta matèria en 

els projectes d'arquitectura residencial. A través d'aquesta guia es pretén formar els 

professionals del sector de l'arquitectura en la incorporació de la perspectiva de gènere en els 

projectes d'aquest àmbit. 

 

- Formació (upskilling/reskilling) en matèria de Building Information Modelling 

BIM. Conveni VSCHAB – COACV. A través del conveni subscrit entre la VSCHAB i el COACV s'ha  

dut a terme la formació de professionals del sector de l'arquitectura en l’ ús de  la metodologia 

BIM.  

 

- Jornada Digitalització per a la Sostenibilitat celebrada el 20/10/21. Side Event 

de la  Setmana Europea de les  Regions . 

 

- Assistència tècnica de suport per a la  generació de projectes pilot.  

 

- En aquest objectiu i indicadors estarien recollits els 3 concursos de projectes 

pilot   d'habitatge  públic esmentats anteriormente, ja que persegueixen impulsar aspectes 

com ara  la sostenibilitat, inclusivitat i igualtat necessària per a fer front  al canvi climàtic. A 

l'octubre de 2021 es va realitzar la presentació pública per a donar a conéixer a la  societat 

aquests tres exemples d'arquitectura responsable, per mitjà dels quals es pretén donar a 

conéixer els resultats de la incorporació de noves solucions sostenibles i innovadores en el 

camp de l'arquitectura residencial, motiu pel qual s'ha dut a terme una exposició itinerant dels 

projectes i la publicació d'un catàleg, amb l'objectiu que puguen ser replicables i servisquen 

com a aprenentatge del sector.   

 

Indicador 2. Percentatge de dones que participen en les activitats formatives, sobre el total de 

participants 

 

Aquestes activitats formatives i de difusió han tingut un percentatge de dones 

participants del 75 %, per damunt del 50 % que s'havia estimat en les previsions inicials. 
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Objectiu 8.1 Fomentar la generació de nous models residencials inclusius que integren la 

perspectiva de gènere i l'equitat residencial 

 

Indicador 1. Nombre de models residencials inclusius que integren els valors de l'equitat   

residencial projectats 

 

- En aquest objectiu i indicador estarien recollits els models residencials 

presentats pels 15 projectes finalistes dels tres concursos de projectes pilot  d'habitatge  públic 

impulsats  a través  de la línia d'Assistència  tècnica de suport per a la  generació de projectes pilot  

ja esmentats anteriorment. En aquests es perseguia explorar nous models residencials basats 

en criteris de sostenibilitat incentivant el desenvolupament de projectes pilot  com a 

demostradors. 

 

- Participació en l'organització del concurs EUROPAN donant suport a la  

candidatura d'Alzira  com a municipi de la Comunitat Valenciana   (1 projecte) 

 

Indicador 2. Nombre d'actuacions arquitectòniques subvencionades en l'entorn construït que 

integre la perspectiva de gènere, afavorisca la integració i mitigue el desequilibri social. 

 

A través del Pla IRTA. Foment de pràctiques innovadores mitjançant projectes pilot. 

S1719000. Aquesta línia de subvencions naix amb el clar objectiu d'impuls de la sostenibilitat 

fomentant accions en l'arquitectura a través de projectes i/o obres per a recuperar el benestar de 

la societat en l'entorn construït, impulsant la investigació i detectant tendències innovadores, 

promovent la perspectiva de gènere, afavorint la integració i mitigant el desequilibri. En la 

convocatòria de 2021 s'han concedit 49 subvencions, a través de dos  dels tres programes, 

projectes, obres. 

 

 

Objectiu 9.1 Promoure la resiliència inherent dels  espais habitats i l'entorn  construït  enfront 

del canvi climàtic o altres circumstàncies, fomentant la seua capacitat d'adaptació al llarg del   

temps, segons assenyalen els objectius de l'Agenda 2030 

 

El seguiment del compliment d'aquest objectiu es realitza través del nombre 

d'actuacions arquitectòniques subvencionades que promoga la resiliència inherent a l'entorn 

construït.  

 

Es valora que s’hagen realitzat 3 actuacions amb aquesta finalitat enfront de les 15 

previstes inicialment, en el marc de la licitació d'un  contracte de serveis mitjançant la modalitat 

de compra pública  precomercial que té per objecte la prestació per part d'un màxim de tres 

entitats que duguen a terme els serveis de recerca i desenvolupament per a l'obtenció  d'una  

solució arquitectònica de rehabilitació que dote els  habitatges d'un espai exterior integrat amb 

aquesta en aquells edificis existents en els quals es manca d'espai exterior a l'aire lliure de 
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continuïtat amb els habitatges. La licitació va ser publicada en la plataforma de contractació 

del sector públic el 29/09/2021. Aquesta es troba en fase d'adjudicació. 

 

 

Objectiu 10.1 Posar en valor l'impacte de la  inversió en sostenibilitat, per a una reconstrucció 

verda 

 

El compliment d'aquest objectiu es realitza a través de la celebració o participació en 

actes. En aquest sentit, la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció ha 

organitzat i participat en 33 actes i esdeveniments de promoció de reconstrucció verda a través 

d'iniciatives com ara: 

 

- I+D per al foment de la  qualitat de l'edificació  i l'espai  urbà. S6261000 (5 

accions). 

- Càtedra d'Arquitectura  Sostenible. (10 accions). 

- Càtedra d'Innovació  en Habitatge. (10 accions). 

- Càtedra d'Arquitectura  Circular (5 accions). 

- Participació en el Congrés sobre Compra Pública Ecològica. Alcalá de 

Henares (1 acció). 

- Festival Open House de València 2021 que desenvolupa l'Acadèmia Europea 

del Paisatge Urbà (1 acció). 

- Primera edició dels Premis El Temps  de les Arts que van tindre lloc el 20 de 

juny de 2021 (1 acció). 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució entre el 80 % i el 100 %  

 

Programa 431.70 “Coordinació i Avaluació” 

Execució: 84,17 % 

PROGRAMA 43170  COORDINACIÓ I AVALUACIÓ  

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Assistir la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Ar-
quitectura Bioclimàtica en el desenvolupament de les seues fun-
cions. 

100,00  

OBJECTIU 2.1 

Impulsar el diagnòstic de les principals necessitats en l'àmbit de 
les polítiques lligades a la transició ecològica i emergència climà-
tica i les seues prioritats en l'actuació del Consell en aquesta ma-
tèria. 

100,00  

OBJECTIU 2.2. 
Proposar criteris de coordinació en transició ecològica i emergèn-
cia climàtica en el conjunt del Consell. 

100,00  

OBJECTIU 2.3. 
Afavorir i gestionar els espais de debat i coordinació de les polí-
tiques públiques del Consell en matèria de transició ecològica i 
emergència climàtica. 

87,50  

OBJECTIU 3.1. 
Impulsar l'elaboració i aprovació de textos normatius que desen-

volupen la Llei per a la funció social de l'habitatge. 
33,33  
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PROGRAMA 43170  COORDINACIÓ I AVALUACIÓ  

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.2. 
Impulsar i coordinar l'elaboració del text refós de la Llei d'habi-
tatge i arquitectura. 

50,00  

OBJECTIU 4.1. 

Coordinar, impulsar i avaluar l'aplicació de les polítiques de gè-
nere en totes les matèries que siguen competència de la Vice-
presidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bio-
climàtica. 

75,00  

OBJECTIU 5.1. 
Seguiment, revisió i avaluació de les polítiques a desenvolupar 
pel conjunt dels departaments de la Conselleria d'Habitatge i Ar-
quitectura Bioclimàtica. 

100,00  

OBJECTIU 6.1. 
Coordinació i impuls del funcionament del Consell de Participació 
Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible i desenvolupament d'altres 
iniciatives en el mateix sentit. 

80,00  

OBJECTIU 7.1. 
Col·laboració permanent entre la Vicepresidència segona i Con-
selleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana. 

100,00  

OBJECTIU 8.1. 
Impulsar el disseny i aplicació dels instruments adequats per al 
compliment, seguiment i avaluació dels objectius de l'Agenda 
2030 en les matèries competència de la Vicepresidència Segona. 

100,00  

 

 

Objectiu 1.1 Assistir la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica en el desenvolupament de les seues funcions 

 

El compliment d'aquest objectiu es verifica a través de dos indicadors que mesuren els 

actes i audiències de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica en el desenvolupament de les seues funcions. 

 

En aquest sentit cal assenyalar que tant el nombre d'actes (200) com d'audiències 

(300), s'ha ajustat al que s'havia previst inicialment.  

 

 

Objectiu 2.1 Impulsar el diagnòstic de les principals necessitats en l'àmbit de les polítiques 

lligades a la transició ecològica i emergència climàtica i les seues prioritats en l'actuació del 

Consell en aquesta matèria 

 

Indicador 1. Trobades, jornades de treball i actuacions per al diagnòstic i jornades de treball 

per al diagnòstic, anàlisi i propostes d'actuació 

 

La Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona ha 

participat en 4 sessions, d’acord amb les previsions inicials: sessió del Consell de Participació 

Ciutadana de la Comunitat Valenciana, sessió del Consell de Participació de l'Entitat Pública de 

Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, sessió constitutiva de la Comissió 

de Seguiment de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació i sessió de la Comissió Permanent 

d'Inversions del Punt d'Acceleració de la Inversió. 

 

Indicador 2. Estratègies i orientacions acordades 
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Des de la Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona 

s'ha realitzat dues accions, segons el previst: el seguiment del compliment de fites, objectius 

i execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, i el procés de selecció de directius per a la gestió dels Fons Europeus 

en la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 

 

 

Objectiu 2.2 Proposar criteris de coordinació en transició ecològica i emergència climàtica en 

el conjunt del Consell 

 

Indicador 1. Trobades, jornades de treball i actuacions per a determinar criteris de coordinació 

en transició ecològica i emergència climàtica en el conjunt del Consell 

 

En el marc de l'estratègia política de donar suport a les universitats públiques de la 

Comunitat Valenciana per a la realització de les activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda 

de l'exercici 2021, des de la Direcció de Coordinació Institucional de Vicepresidència Segona 

s'han dut a terme les següents sessions i jornades:  

 

- Sessions de constitució de la Comissió Mixta de cadascuna de les càtedres de Nova 

Transició Verda 

- Reunió amb les direccions de les càtedres de Nova Transició Verda per a la posada 

en comú i validació del programa d'activitats 2021 de cada universitat pública; 

- Jornada de treball, de trobada i difusió, en la Universitat Miguel Hernández d'Elx, de 

les direccions de les càtedres i la Direcció General de Coordinació Institucional sobre les 

càtedres de Nova Transició Verda en l'exercici 2021 a la Comunitat Valenciana, 

- Sessions, al desembre 2021, d'aprovació i liquidació de la despesa de cadascuna de 

les càtedres de Nova Transició Verda. 

 

Indicador 2. Estratègies i orientacions acordades 

 

En el marc del desenvolupament de la Càtedra de Nova Transició Verda s'han presentat 

els següents documents: Informe realitzat per la Universitat Miguel Hernández d'Elx sobre 

l'anàlisi d'indicadors per a poder mesurar la transició ecològica segons els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 2021, i publicació realitzada per la Universitat d'Alacant sobre 

Dret Constitucional i Transició Verda. 

 

 

Objectiu 2.3 Afavorir i gestionar els espais de debat i coordinació de les polítiques públiques 

del Consell en matèria de transició ecològica i emergència climàtica 

 

Indicadors 1 i 2. Trobades, jornades de treball i actuacions per al seguiment, avaluació i control 

dels resultats de les polítiques públiques relacionades amb la transició ecològica, i Estratègies 

i orientacions acordades 
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En el marc de la Comissió Delegada del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat 

Ambiental s'han celebrat 3 de les 4 sessions que estaven previstes al llarg de l’exercici 2021, 

i s’han presentat els següents documents: Informe sobre les actuacions sostenibles del Pla 

Astrea, i Informe sobre els treballs de la subcomissió pel seguiment de la contribució de les 

polítiques del Consell a la transició ecològica, la sostenibilitat ambiental i la lluita contra el 

canvi climàtic. 

 

 

Objectiu 3.1 Impulsar l'elaboració i aprovació de textos normatius que desenvolupen la Llei 

per a la funció social de l'habitatge. 

 

En el compliment d'aquest objectiu, s'ha tramitat i aprovat el Decret 106/2021, de 6 

d'agost, del Consell, del Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment 

d'adjudicació d'habitatges, i s'ha dictat la Resolució, de 14 de juny de 2021, del president del 

Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible per la qual es modifica la Resolució 

de 27 de novembre de 2020, per la qual es nomenen les persones que componen les vocalies 

del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible. 

 

 

Objectiu 3.2 Impulsar i coordinar l'elaboració del text refós de la Llei d'habitatge i arquitectura 

 

La Direcció General de Coordinació Institucional de Vicepresidència Segona ha realitzat 

més de 10 jornades de treball en relació amb l'elaboració del text refós de la Llei d'habitatge i 

arquitectura, si bé el text normatiu relatiu a la Llei d'habitatge i arquitectura no s'ha aprovat 

encara. 

 

 

Objectiu 4.1 Coordinar, impulsar i avaluar l'aplicació de polítiques de gènere en totes les 

matèries que siguen competència de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica 

 

En el compliment d'aquest objectiu, es va realitzar una jornada sobre “Gènere i 

Habitatge”, que va ser retransmesa en YouTube. 

 

 

Objectiu 5.1 Seguiment, revisió i avaluació de les polítiques a desenvolupar pel conjunt dels 

departaments de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 

 

Indicador 1. Congressos, trobades, jornades de treball i actuacions per al seguiment, avaluació 

i control dels resultats de les polítiques públiques relacionades amb la transició ecològica 

 

Cal assenyalar les següents activitats desenvolupades al llarg de 2021: 
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- Participació de la Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència 

Segona en la mesa antidesnonaments. 

 

- En el context de les sessions celebrades en el Consell de Participació Ciutadana sobre 

Hàbitat Sostenible, les diferents direccions generals que componen la Vicepresidència Segona, 

informen sobre l'execució de la política realitzada en les seues respectives direccions generals. 

 

- Al llarg de l'exercici 2021 el director general s'ha reunit amb els alcaldes de les 

localitats que s'han adherit a la Xarxa Xaloc. 

 

- En el context de les sessions celebrades en la Comissió Delegada de la TESA, el 

director general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona ha assistit com a 

convidat a l'efecte del que s’ha tractat sobre les polítiques públiques relacionades amb la 

transició ecològica. 

 

Indicador 2. Estratègies i orientacions acordades 

 

S'han elaborat dos documents relacionats amb les activitats assenyalades 

anteriorment: 

 

- Informe presentat per la Direcció General de Coordinació Institucional sobre la 

situació actual d'accés a l'habitatge per part de persones amb renda mitjana, en el Consell de 

Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible. 

 

- Informe presentat per la Universitat Politècnica de València en la Comissió Delegada 

del Consell de Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental: “Síntesi sobre l'aplicació del 

principi de no causar un perjudici significatiu en virtut del Reglament relatiu al mecanisme de 

recuperació i resiliència”. 

 

 

Objectiu 6.1 Coordinació i impuls del funcionament del Consell de Participació Ciutadana sobre 

Hàbitat Sostenible i desenvolupament d'altres iniciatives en el mateix sentit 

 

En el marc d'aquest objectiu, s'han dut a terme tres reunions del Consell de Participació 

Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible al llarg de l'exercici 2021. S’han presentat en el marc 

d'aquestes sessions els següents documents: 

 

- Informe de les actuacions realitzades per la Vicepresidència Segona i Conselleria 

d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica en matèria d'hàbitat sostenible i desenvolupament de 

la funció social de l'habitatge. 

 

- Esborrany del projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del 

Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana. 
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- Informe sobre les actuacions realitzades al llarg del 2020 per la Comissió Delegada 

de la Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental. 

 

 

Objectiu 7.1 Col·laboració permanent entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge 

i Arquitectura Bioclimàtica i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana 

 

Aquesta col·laboració s'ha materialitzat al llarg de l'exercici 2021 mitjançant la 

signatura de convenis subscrits amb cadascuna de les universitats públiques de la Comunitat 

Valenciana per a la realització de les activitats de la Càtedra de Nova Transició Verda (Universitat 

d'Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Miguel Hernández d'Elx, Universitat 

Politècnica de València, Universitat de València  -Estudi General-) i mitjançant la subscripció d'un 

conveni amb la Universitat de València  -Estudi General-  per a la realització de les activitats de 

la Càtedra d'Habitatge i Dret a la Ciutat. 

 

 

Objectiu 8.1 Impulsar el disseny i aplicació dels instruments adequats per al compliment, 

seguiment i avaluació dels objectius de l'Agenda 2030 en les matèries competència de la 

Vicepresidència Segona 

 

En el marc d'aquest objectiu, s'han dut a terme al llarg de l'exercici 2021 tres reunions 

realitzades, tant del Consell de Participació Ciutadana com de la Comissió Delegada del Consell 

de la Transició Ecològica i Sostenibilitat Ambiental, en les quals s'ha treballat els objectius de 

l'Agenda 2030. S’han generat els següents estudis i documents en relació amb l'Agenda 2030: 

 

- Informe de Progrés 2021: Qüestionari per a la Comissió Sectorial per a l'Agenda 2030. 

 

- Informe de la naturalesa com a subjecte de dret: dificultats per al seu reconeixement. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

A la vista dels resultats aconseguits en l'execució dels seus indicadors de seguiment 

dels objectius establits per la Conselleria per a l'exercici 2021, que donen una execució mitjana 

del 227,29 %, pot dir-se que s'han aconseguit aquests objectius, i això no sols globalment, 

sinó també en les diferents àrees competencials desenvolupades a través dels diferents 

programes.  
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El 83,33 % dels programes han registrat una execució per damunt del 100 %, superant 

amb això les expectatives existents en el moment d'elaborar-se el pressupost (gràfic 2). El 

16,67 % restant es correspon amb un únic programa, que, si bé no ha arribat a aconseguir 

una execució d'acord amb el previst,  s'ha aproximat bastant a això. Així doncs, cap programa 

s'ha executat per davall del 80 %, tal com pot veure's en el gràfic següent. 

 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius 
 
 

 

L'anàlisi per centres gestors ens porta a unes conclusions semblants amb el realitzat 

per programes pressupostaris, a conseqüència que cadascun d'aquests és gestionat per un 

centre gestor (gràfic 3).  

 

En conseqüència, tots els centres gestors, menys un, mostren una execució per 

damunt del 100 %. Aquests gestors són la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i 

Eficiència Energètica (180,95 %), la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció 

(261,65 %), la Sotssecretaria (206,46 %), la Direcció General d'Emergència Habitacional, 

Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana (195,15 %) i la 

Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana (118,71 %). Amb una execució del 84,17 

% se situa la Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Segona. 
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Gràfic 3. Grau d'execució dels objectius per centres gestors 

 

 

 

 

 

206,46%

118,71%

195,15%
180,95%

261,65%

84,17%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

250,00%

300,00%

Sotssecretaria DG d'Habitatge i
Regeneració Urbana

DG d'Emergència
Residencial, Funció

Social de l'Habitatge i
Observatori de l'Hàbitat i

Segregació Urbana

DG de Qualitat,
Rehabilitació i Eficiència

Energètica

DG d'Innovació Ecològica
en la Construcció

DG de Coordinació
Institucional de la

Vicepresidència Segona



177 

 

INFORME D’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA D’HISENDA I MODEL 

ECONÒMIC. EXERCICI 2021 

 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria d’Hisenda i 

Model Econòmic, segons els indicadors disponibles a 31 de desembre de 2021, mostra un grau 

global d’execució dels seus objectius, respecte a les previsions inicials, inusual, per damunt 

del mil per cent, a conseqüència de l’evolució registrada en dos indicadors d’un dels programes, 

el programa 615.30, “Model econòmic”.  

 

Aquest desviament, tal com s’explica més avant en la memòria corresponent a aquest 

programa, és conseqüència d’un canvi d’estratègia que va haver d’escometre’s en resposta a 

la situació d’inestabilitat econòmica provocada per la crisi sanitària deguda a la pandèmia de 

la COVID-19. Si s’elimina la distorsió introduïda per aquesta dada, és a dir, si es deixen aquests 

dos indicadors fora del càlcul del grau global d’execució, el grau d’execució mitjà resultant, en 

relació amb les previsions inicials, per al conjunt de la Conselleria se situa lleugerament per 

davall del 168 %.  

 

Com es pot apreciar en el gràfic 1, el grau d’execució dels diferents programes 

pressupostaris varia des del 65,10 % del programa 121.70, “Telecomunicacions”, fins al 

16126,56 % del ja esmentat programa 615.30, “Model econòmic” (220,43 %, si s’elimina la 

distorsió esmentada en l’anterior paràgraf). 

 

Gràfic 1. Grau d’execució per programes pressupostaris 
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Del total dels 18 programes pressupostaris de la secció, 15 d’aquests (la qual cosa 

representa una mica més del 83 % dels programes) han registrat molt bones ràtios d’execució 

en termes mitjans i han mostrat una favorable evolució en l’assoliment dels objectius establits 

per a l’exercici 2021. Només tres programes han registrat una execució per davall de les 

previsions, dues dels quals, d’altra banda, ha superat el 90 %. 

 

 

Atés el grau d’execució assolit i prenent com a unitat d’anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 %. 

 

En aquest grup es troben els següents programes: 631.50, “Actuacions sobre el sector 

financer” (513,90 %); 612.81, “Centre Logístic i Arxiu Intermedi de la Generalitat” (256,50 

%); 612.10, “Fons europeus” (240,24 %); 611.40, “Finançament autonòmic”; (222,92 %); 

615.30, “Model econòmic” (16126,56 % o 220,43 %, segons càlculs); 421.90, “Innovació 

tecnològica educativa” (203,65 %); 121.60, “Sistemes d’informació” (160,69 %); 611.10, 

“Direcció i serveis generals” (159,20 %); 612.80, “Parc mòbil de la Generalitat” (142,33 %); 

612.40, “Control intern i comptabilitat” (118,37 %); 612.70, “Ciutat Administrativa 9 

d’Octubre” (111,02 %); 613.10, “Tributs de la Generalitat i joc” (108,75 %); 615.20, 

“Actuacions sobre el sector públic” (106,08 %), i 612.30, “Patrimoni de la Generalitat” 

(104,31 %). 

 

 

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

100 %.  

 

En aquest grup es troben els següents programes: 612.20, “Tresor de la Generalitat” 

(100,00 %); 612.50, “Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines” (91,84 %), 

i 631.60, “Política financera” (90,80 %). 

 

 

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

 

En aquest grup es troba el programa 121.70, “Telecomunicacions” (65,10 %). 

 

 

Des de la perspectiva de l’impacte de gènere de l’execució dels programes, cal 

assenyalar que l’anàlisi del grau de rellevància de gènere amb criteris de transversalitat, 

rellevància funcional i capacitat d’impacte, llança que dos d’aquests es classifiquen amb 

rellevància mitjana. Es tracta dels programes 613.10, “Tributs de la Generalitat i joc”, i 611.10, 

“Direcció i serveis generals”. El primer d’aquests té una línia específica dirigida a promoure el 
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principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en el conjunt de les polítiques econòmica, laboral, 

social, cultural i artística, amb especial atenció als col·lectius vulnerables de la societat, el 

foment de l’activitat econòmica i la protecció del medi ambient. Quant al segon, promou el 

principi d’igualtat de tracte i oportunitats en el conjunt de les polítiques de la Conselleria a fi 

de combatre les manifestacions de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i incideix 

especialment en la normativa de la Conselleria, en l’àmbit de la contractació i en el foment de 

la utilització d’un llenguatge no sexista inclusiu. Altres programes, encara que amb un nivell 

de rellevància de gènere baix, desenvolupen també alguna acció amb un cert impacte en 

l’àmbit de la igualtat entre homes i dones. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

Programa 612.30, “Patrimoni de la Generalitat”  

Execució: 104,31 % 

PROGRAMA 61230, PATRIMONI DE LA GENERALITAT   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Investigació, defensa i recuperació en via administrativa del 
patrimoni de la Generalitat. 

192,06  

OBJECTIU 1.2 Aprofitar al màxim els recursos patrimonials de la Generalitat. 109,97  

OBJECTIU 1.3 
Formació i conservació de l’Inventari de béns i drets de la 
Generalitat. 

28,35  

OBJECTIU 1.4 
Dotació d’edificis administratius a les diferents conselleries, i 
distribució de locals entre aquestes per a atendre les seues 
necessitats. 

133,33  

OBJECTIU 1.5 
Alienació o explotació de béns patrimonials la utilització dels quals, 
per la Generalitat, no resulte convenient. 

80,00  

OBJECTIU 1.6 Racionalització de la política de lloguers. 60,88  

OBJECTIU 2.1 
Investigació, defensa i recuperació en via administrativa del 
patrimoni de la Generalitat. Gestió d’espais administratius. Suport 
tècnic. 

125,58 

 

El programa de “Patrimoni de la Generalitat” gestiona tots els immobles de titularitat 

de la Generalitat Valenciana. En aquest procés de gestió s’ocupa de la defensa, conservació i 

aprofitament òptim dels recursos patrimonials de la Generalitat, amb dotació d’edificis 

administratius a les diferents conselleries, racionalització de la política de lloguers i l’alienació 

o explotació de béns patrimonials no necessaris per al funcionament de la Generalitat. A aquest 

programa, també li correspon la gestió de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de la Generalitat 

i la conservació, actualització, custòdia i valoració de l’Inventari general de béns i drets de la 

Generalitat, així com la tramitació d’herències intestades, els ingressos de les quals, en cas 

d’acceptació, es destinen a fins socials.  

 

 

Objectiu 1.1 Investigació, defensa i recuperació en via administrativa del patrimoni de la 

Generalitat  
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 En relació amb la “Gestió del pagament de les liquidacions de l’IBI” i la “Sol·licitud 

d’exempcions i interposició de recursos sobre l’IBI”, s’ha continuat l’esforç, tant en l’àmbit de 

la minoració en les obligacions pendents amb les corporacions locals, com en la defensa dels 

interessos de la Generalitat.  

 

Juntament amb aquesta tendència general, interessa destacar, pel seu alt grau 

d’execució, les actuacions relacionades amb l’adquisició d’immobles. Durant l’exercici 2021 va 

ser necessari augmentar el crèdit del programa per a procedir a l’adquisició d’immobles. A més 

de l’adquisició de l’edifici de Correus de València, de l’Hospital València a la Mar i d’un immoble 

situat en l’avinguda Borriana de Castelló destinat a fins sanitaris, s’han iniciat diversos 

expedients que previsiblement culminaran en noves incorporacions a l’Inventari. Igualment, 

destaquen pel seu alt grau d’execució les actuacions relacionades amb la regularització 

d’immobles procedents de transferències de l’Estat i la contractació d’arrendaments 

d’immobles de la Generalitat que no són necessaris per al compliment dels seus fins.  

 

 Per contra, la sensible disminució dels indicadors relacionats amb expedients 

d’investigació i regularització cadastral i registral obeeixen a la creació, dins de la Subdirecció 

General de Patrimoni, d’un nou servei amb funcions específiques en matèria d’Inventari 

general de béns i drets de la Generalitat.  

 

 També es pot apreciar una execució per damunt del que es preveia en la “Tramitació 

d’expedients d’investigació i depuració física i jurídica de béns immobles del patrimoni de la 

Generalitat” i en la “Regularització registral i cadastral i inscripció en l’Inventari general de 

béns i drets de la Generalitat (altes, baixes i regularització d’incidències)”, així com també en 

la “Tramitació jurídica i econòmica d’expedients d’abintestats, dels quals és declarada hereva 

la Generalitat”; l’increment d’aquest últim tipus d’expedients obeeix a la creació del Servei i 

l’augment de la plantilla encarregada de la seua tramitació.  

 

 

Objectiu 1.3 Formació i conservació de l’Inventari de béns i drets de la Generalitat 

 

La baixa execució registrada en aquest objectiu es deu al fet que el nombre 

d’actuacions relacionades amb el “Manteniment i actualització de l’Inventari general de béns i 

drets de la Generalitat” i amb la “Coordinació de l’Inventari de béns immobles amb la resta 

dels departaments de la Generalitat” han disminuït en relació amb el que estava previst. Això 

és degut fonamentalment a dues causes: d’una banda, durant els exercicis anteriors, a 

conseqüència de la revisió de l’Inventari, per TRAGSATEC es van poder revisar molts més 

immobles que en condicions normals. D’altra banda, moltes de les regularitzacions jurídiques 

que s’estan duent a terme actualment sobre immobles ja inventariats s’han comptabilitzat dins 

de l’objectiu 1.1.  

 Per a futures programacions, i amb la finalitat d’aportar una informació més d’acord 

amb el treball executat, es proposarà des del Servei d’Optimització i Dinamització del Patrimoni 

la modificació d’algunes d’aquestes dades, la qual cosa permetrà diferenciar els treballs 
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executats relatius a la investigació d’immobles no inventariats dels treballs executats en la 

depuració i optimització dels immobles que sí que es troben inscrits en l’Inventari general de 

béns i drets de la Generalitat.  

 

 

Programa 612.70, “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre”  

Execució: 111,02 % 

PROGRAMA 61270, CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D’OCTUBRE  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
OBJECTIU 1.1 Millora del funcionament intern i els serveis generals. 107,26  

OBJECTIU 1.2 
Millora de les infraestructures i minimització de les queixes dels 
usuaris, així com de les incidències en les instal·lacions. 

154,73  

OBJECTIU 1.3 Optimització de la gestió econòmica i administrativa de la CA9O 98,75  

OBJECTIU 1.4 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la CA9O 83,33  

 

La “Ciutat Administrativa 9 d’Octubre” (d’ara en avant, CA9O) és un complex que 

alberga la major part de les conselleries de la Generalitat. El programa sota aquesta 

denominació té com a finalitat exercir les competències en la gestió, organització, 

funcionament, control i supervisió del funcionament d’aquest complex per a aconseguir una 

gestió eficient i el control de les despeses corrents i de funcionament mitjançant la 

centralització dels serveis comuns, la seua contractació i la provisió de l’equipament d’ús 

habitual per les diferents conselleries situades en aquest emplaçament.  

 

En l’execució d’aquest programa ha impactat en gran manera la pandèmia per COVID-

19, de manera que, a causa del teletreball, els confinaments i la possibilitat de contagis, alguns 

dels indicadors de l’ús de les instal·lacions han registrat desviacions importants respecte de 

les previsions en un sentit creixent o bé al contrari.  

 

 

Objectiu 1.1 Millora del funcionament intern i els serveis generals 

 

Els indicadors relacionats amb la “Prevenció de riscos, formació d’equips, coordinació 

d’activitats, simulacres d’evacuació duts a terme” i les “Comunicacions de funcionament de la 

CA9O” han registrat un increment important, precisament pels mateixos requisits de la 

pandèmia i les recomanacions sobre riscos laborals i la seua aplicació.  

 

 Per contra, els relacionats amb la “Utilització de sales multiusos i sala d’actes” i 

“Activitats de caràcter cultural, social i cívic en espais comuns de la CA9O”, s’han vist afectats 

per una important reducció respecte al que s’havia previst inicialment, a conseqüència de les 

restriccions de reunió i de capacitat derivades de les instruccions sanitàries.  
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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 

 

Les accions relacionades amb la “Gestió d’incidències” i les “Actuacions de millora de 

les instal·lacions” s’han vist incrementades a causa de la pandèmia. També les derivades de 

la redistribució d’espais relatives a “Gestió d’arxius, magatzems i espais comuns”, a causa de 

la necessitat de mantindre distàncies de seguretat imposades per les autoritats sanitàries, la 

qual cosa ha provocat mudances que han implicat la remodelació dels magatzems dependents 

del Servei Administrador de la CA9O.  

 

 

Objectiu 1.4 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la CA9O 

 

L’objectiu relatiu al foment de la igualtat entre dones i homes és un objectiu que està 

present en totes les actuacions que es duen a terme en el marc d’aquest programa 

pressupostari. Fomentar la igualtat de gènere és un principi inspirador en el desenvolupament 

de les seues competències. Això ha quedat reflectit durant 2021 en la visibilització de les 

polítiques d’igualtat entre homes i dones que s’ha materialitzat per mitjà d’anuncis (10) en 

taulers d’anuncis, expositors, cartells de campanyes promocionals, etc., així com en el foment 

del llenguatge inclusiu en textos, comunicacions, circulars, etc., i l’adequació d’espais en la 

CA9O per a sales de lactància, canviadors de bebés, etc. (6). 

 

 

Programa 612.80, “Parc mòbil de la Generalitat”  

Execució: 142,33 %  

PROGRAMA 61280, PARC MÒBIL DE LA GENERALITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Optimitzar els recursos materials en el parc mòbil del Consell i la 
seua administració. 

123,23  

OBJECTIU 1.2 
Control econòmic i de costos en la gestió del parc mòbil del Consell 
i la seua administració. 

161,44  

 

La flota de vehicles del parc mòbil per a alts càrrecs està totalment renovada amb la 

major part de vehicles ecoeficients. La seua gestió està centralitzada per mitjà d’aquest 

programa pressupostari, la finalitat del qual és garantir l’impuls i el correcte funcionament del 

parc mòbil de la Generalitat, que optimitza els seus recursos materials i du a terme les 

actuacions dirigides al seu adequat control, conservació i gestió, a més del manteniment i 

actualització de l’Inventari general de vehicles.  

 

 

Objectiu 1.1 Optimitzar els recursos materials en el parc mòbil del Consell i la seua 

administració i indicador 
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En direcció a la finalitat esmentada del programa i, en particular, a la consecució 

d’aquest objectiu, cal destacar que, durant l’exercici de 2021, s’ha gestionat un nombre de 

peticions de vehicles bastant superior al que s’havia previst inicialment (169,7 %). En relació 

amb les actuacions de “Gestió de les peticions de vehicles de parc mòbil”, s’ha continuat 

intensificant la utilització de l’aplicació PARMO a quasi la totalitat de conselleries. 

 

 

Objectiu 1.2 Control econòmic i de costos en la gestió del parc mòbil del Consell i la seua 

administració 

 

Cal assenyalar que s’ha vist reduït el nombre de factures gestionades, ja que hi ha 

menys despesa en reparacions i manteniment a conseqüència que la flota està pràcticament 

renovada, amb un 65 % de vehicles ecoeficients.  

 

 

Programa 612.81, “Centre Logístic i Arxiu Intermedi de la Generalitat”  

Execució: 256,50 % 

PROGRAMA 61281, CENTRE LOGÍSTIC I ARXIU INTERMEDI DE LA 

GENERALITAT 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Funcionament de la primera i segona fase del Centre que reculla la 
gestió documental i l’arxiu de la Generalitat, dels tribunals de 
Justícia, d’històries 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. Serveis generals. 

450,00  

OBJECTIU 1.2 Disposar de nous espais per a arxiu. 400,00  

OBJECTIU 2.1 
Transferència de documentació dels arxius centrals a l’arxiu 
intermedi. 

89,00  

OBJECTIU 3.1 
Recepció i lliurament de mobiliari usat per a la reutilització d’aquest 
com a optimització de recursos de centres públics, així com en 
associacions sense ànim de lucre. 

87,00  

 

 Aquest programa pressupostari, amb rellevància pel seu caràcter transversal quant a 

les competències que té atribuïdes, s’ocupa de garantir l’impuls i el correcte funcionament del 

Centre Logístic i Arxiu de la Generalitat, situat en la localitat de Riba-roja de Túria, i de 

gestionar l’arxiu intermedi de la Generalitat.  

 

Durant l’exercici 2021, cal destacar l’execució, dins de l’objectiu 2.1, d’un elevat 

nombre d’expedients processats (29.706) relacionats amb la transferència de documentació 

dels arxius centrals que passen a formar part de l’Arxiu Intermedi, encara que no s’hagen 

aconseguit encara els valors previstos (87 %). Això és degut a l’augment de les transferències 

per part dels arxius centrals de les diferents conselleries i a l’inici de la classificació de l’arxiu 

de l’antiga RTVV, SAU.  
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 En el marc de l’objectiu 3.1, “Recepció i lliurament de mobiliari usat per a la seua 

reutilització com a optimització de recursos de centres públics, així com en associacions sense 

ànim de lucre”, la creació del servei “Mobiliari disponible” sorgeix de la necessitat de reubicar 

un mobiliari en desús de les conselleries i els seus òrgans dependents. Per a poder dur a terme 

aquest servei s’està desenvolupant una aplicació informàtica anomenada “MODI” (Mobiliari 

disponible). Aquesta aplicació està quasi en fase final, atés que només falta implementar els 

llistats i, finalment, la posada en marxa definitiva de tot el procés. Durant 2021, el nivell 

d’execució ha arribat a 522 sol·licituds, de les quals hi ha 19 que estan obertes, atés que en 

alguns casos no es disposa d’estoc.  

 

 

Programa 121.60, «Sistemes d’informació»  

Execució: 160,69 % 

PROGRAMA 12160, SISTEMES D’INFORMACIÓ  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
OBJECTIU 1.2 Governança, innovació, qualitat i seguiment integral 121,43  

OBJECTIU 2.1 Sistemes i aplicacions consolidats i optimitzats 240,29  

OBJECTIU 2.2 Administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada 166,79  

OBJECTIU 2.3 Una administració de justícia moderna i eficient 66,67  

OBJECTIU 2.4 Servei d’hisenda efectiu, innovador i integrat 141,03 

OBJECTIU 2.5 Equipament i infraestructura moderna i adaptada a les necessitats 101,57  

OBJECTIU 2.7 Participació ciutadana i transparència 66,67  

OBJECTIU 2.8 Servei TIC departametal i especialitzat 98,60  

OBJECTIU 3.1 Confiança en la seguretat dels serveis electrònics 443,17  

 

En termes generals, cal dir que els indicadors d’execució del programa mostren, en la 

seua gran majoria, que els objectius s’han aconseguit per damunt del que es preveia. Són 

comptats els casos en els quals no s’ha pogut aconseguir el valor previst en l’indicador, i això, 

per raons de diferent índole (canvi de criteri dels gestors de determinats programes o retards 

en el desenvolupament de les diferents aplicacions per problemes tècnics, etc.). A continuació 

s’analitzen amb detall els resultats dels diferents objectius del programa.  

 

 

Objectiu 1.2 Governança, innovació, qualitat i seguiment integral 

 

L’únic indicador previst està connectat amb els contractes de serveis gestionats per 

mitjà del procediment del control de proveïdors i facturació, i s’ha executat per damunt de la 

previsió inicial. 
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Objectiu 2.1 Sistemes i aplicacions consolidats i optimitzats 

 

En l’àmbit d’aquest objectiu es duen a terme actuacions que abasten nombrosos 

sistemes i aplicacions, entre aquests es poden assenyalar SUGUS, NICA, COGNOS, DHARMA, 

GV-CLAU, GV-CONTRACTES, GV-CRONOS, GV-DIETES, GV-SANCIONADOR. El seguiment de 

la seua execució es du a terme per mitjà de 16 indicadors, dels quals cal destacar que tots, 

excepte un, han registrat una execució per damunt del que es preveia. 

 

Indicador 1. Nombre de sistemes departamentals consolidats en sistemes corporatius 

 

Aquest indicador s’ha complit lleugerament per damunt del que es preveia (112,5 %).  

 

Indicador 2. Nombre de procediments de gestió d’ajudes definits en el sistema corporatiu 

SUGUS 

 

 S’ha superat l’objectiu fixat de 275, amb un valor de 374, la qual cosa suposa un 

136 % d’execució. Aquest resultat es deu, en gran part, al fet que el nombre de convocatòries 

que s’han d’informatitzar ha sigut superior al previst, en part, per la necessitat de convocar 

més ajudes de les estimades per les diferents conselleries a causa de la situació pandèmica i 

les seues conseqüències.  

 

Indicador 3. Nombre d’expedients d’ajudes gestionats en SUGUS  

 

 S’han tramitat 281.222 expedients d’ajudes, la qual cosa suposa un 80,35 % del que 

s’havia estimat. L’escassa diferència es pot explicar a causa de les convocatòries que no han 

aconseguit la repercussió esperada, com ha ocorregut amb el Pla Resistir Plus.  

 

Indicador 4. Nombre d’usuaris que tramiten els expedients en SUGUS 

 

 L’objectiu de 900 usuaris s’ha superat àmpliament, ja que s’ha arribat als 2.242, més 

del doble del que es preveia. Això respon al fet que les conselleries han hagut de mobilitzar 

més recursos per a gestionar les seues ajudes, tal com ja s’ha assenyalat en l’indicador 2.  

 

Indicador 5. Nombre d’aplicacions migrades a la infraestructura NICA  

 

El nombre d’aplicacions implantades en la nova infraestructura NICA ha sigut molt 

superior a l’esperat (320 %). La demanda de serveis i aplicacions ha sigut molt superior a 

l’esperada; de fet, s’han hagut d’ampliar els contractes, la qual cosa, sens dubte, ha redundat 

en més producció de sistemes en la nova infraestructura, al marge de seguir amb la línia de 

migració d’actius que estigueren en les infraestructures antigues.  
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Indicador 6. Nombre d’usuaris de models analítics per al suport a la decisió en COGNOS 

 

L’augment d’usuaris es deu a la incorporació de nous models analítics, entre els quals 

podem destacar: Quadre de Comandament per a Víctimes del Delicte, Desenvolupament Model 

d’Anàlisi, Gestió i Comptabilitat (TIRANT), Model de Costos de SIGNO (Nòmines), Quadre de 

Comandament d’Indicadors COVID, Quadre de Comandament (Patrimoni).  

 

Indicador 7. Nombre d’usuaris que tramiten els expedients de personal en DHARMA  

 

Aquest indicador no ha registrat execució pel fet que hi ha hagut un canvi de criteri 

per part dels usuaris responsables del projecte, a conseqüència del qual s’ha paralitzat el 

projecte.  

 

Indicador 8. Nombre d’usuaris de la gestió d’identitat GV-CLAU  

 

El nombre d’usuaris (58.570) s’ha situat un 22 % per damunt del que es preveia, pel 

fet que s’han pogut integrar, en aquest sistema d’identitat corporatiu, més aplicacions de les 

previstes inicialment.  

 

Indicador 9. Nombre d’usuaris que tramiten expedients de contractació en GV-CONTRACTES 

 

El nombre d’usuaris aconseguit (1.233) mostra un increment del 320 % sobre l’objectiu 

previst, de manera que, amb això, es reflecteix el gran esforç d’implantació de l’aplicació 

corporativa per a la gestió de la contractació. Durant l’any 2021 s’ha posat en marxa l’aplicació 

en el servei de contractació de la conselleries d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball i en la d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i s’ha ampliat el seu àmbit d’ús en les 

conselleries que ja utilitzaven aquest sistema amb anterioritat.  

 

Indicador 11. Nombre d’usuaris tramitadors i gestors de dietes en GV-DIETES  

 

En aquest indicador també s’han superat les previsions, ja que s’ha generalitzat l’ús 

d’aquest sistema de gestió, implantat ja en 10 conselleries.  

 

Indicador 12. Nombre d’usuaris que tramiten els expedients de sancions en SANCIONADOR 

 

El seu creixement, també per damunt de l’esperat, es deu al fet que s’ha anat ampliant 

la tipologia d’expedients sancionadors que s’han programat mitjançant aquesta eina 

corporativa. 

  

Indicadors 14 i 15: Nombre d’aplicacions connectades amb el generador de documents 

corporatiu sForms i Nombre de documents implantats amb l’eina sForms, respectivament. 
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El valor que ha assolit l’indicador 15 (4.995) està completament allunyat de la previsió 

(300). Això es deu al fet que es va produir un error en el procés d’estimació del valor objectiu 

que s’havia d’assolir en 2021. En tot cas, l’alta xifra registrada en el nombre de documents 

implantats és conseqüència directa de la bona execució de l’indicador 14, amb el qual està 

directament relacionat.  

 

Indicador 16. Nombre d’aplicacions connectades amb el mòdul de login corporatiu 

 

Aquest indicador quasi ha triplicat el seu valor previst, a conseqüència que, a més de 

les aplicacions orientades a persones usuàries finals, s’ha estés l’ús d’aquest sistema a eines 

de gestió de la demanda TIC.  

 

Indicador 17, “Nombre de procediments administratius implantats en plataformes de 

tramitació corporativa” 

 

Ha sigut impossible mesurar-ne l’execució, a causa d’un error en la definició de l’indicador en 

el procés d’elaboració dels pressupostos de 2021. 

 

 

Objectiu 2.2 Administració electrònica àgil, eficient, coneguda i utilitzada  

 

Amb independència de les millores i noves funcionalitats que s’han anat incorporant 

en els diferents components d’administració electrònica, cal destacar la consolidació de la via 

electrònica com a mitjà de comunicació entre ciutadania i Administració. El sorgiment de la 

pandèmia va obligar en determinats moments a utilitzar aquesta via electrònica davant de la 

impossibilitat d’accedir a les presencials, i durant l’any 2021 s’ha evidenciat una habitualitat 

en l’ús per part de la ciutadania.  

 

Indicador 1. Nombre de consultes fetes als serveis de verificació de dades (autonòmics i 

MINHAFP) publicades en la Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat i indicador 2. Nombre de 

consultes fetes als serveis autonòmics de verificació de dades publicades en la Plataforma 

Autonòmica d’Interoperabilitat  

 

Els dos fan referència a l’accés que fan els gestors dels procediments a les dades que 

obren en poder de l’Administració (altres administracions o la mateixa Generalitat), de manera 

que, amb això, s’evita que la ciutadania haja de recaptar i presentar documents reiteradament. 

La contínua publicació de nous conjunts de dades per mitjà dels serveis de verificació de la 

Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat (PAI) i els constants desenvolupaments dirigits a la 

integració de les consultes a aquestes dades des de les mateixes aplicacions de gestió són el 

detonant del gran increment recollit en aquests.  
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Indicador 3. Nombre de tràmits telemàtics iniciats en la plataforma de tramitació corporativa 

eSirca 

 

En aquest indicador, que assoleix un valor pròxim als 5 milions previstos, s’inclouen 

les tramitacions relatives a la cita prèvia sanitària d’Atenció Primària. Com que s’ha habilitat 

una APP que facilita una alternativa a aquest procediment de sol·licitud de cita, el volum de 

tràmits s’ha reduït. Si s’exclou aquest tràmit (indicador 4), es pot comprovar com ha 

augmentat l’increment net en la tramitació. 

 

Indicador 5. Nombre de notificacions telemàtiques 

 

El nivell d’execució d’aquest indicador, que triplica els valors previstos, mostra que 

s’està generalitzant la bona pràctica de les notificacions electròniques dins de la Generalitat, 

ja que qualsevol notificació ha de ser posada a la disposició de la persona interessada en la 

seu electrònica corresponent.  

 

Indicador 6. Nombre de pagaments en línia efectuats des de la plataforma de tramitació 

corporativa 

 

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.  

 

Indicador 7. Nombre d’aplicacions per a dispositius mòbils implantades, i indicador 8, Nombre 

de procediments amb signatura electrònica integrada.  

 

En els dos s’han superat lleugerament els valors previstos, de manera que s’han assolit 

xifres de 29 i 540, respectivament. 

 

Indicador 9. Nombre d’empleats públics usuaris d’aplicacions per a dispositius mòbils 

 

 L’objectiu estava fixat en 400 i s’ha aconseguit la xifra de 311, la qual cosa suposa un 

77,75 %, que sens dubte és una bona dada. La diferència respecte al valor previst es deu al 

fet que no s’ha aconseguit concloure el desplegament d’alguns projectes d’inspeccions i de 

mobilitat, la qual cosa s’espera que s’aconseguisca en 2022.  

 

Indicador 10. Nombre d’aplicacions que invoquen serveis d’interoperabilitat 

 

S’havien previst 70 aplicacions, però l’execució n’ha aconseguit 105, la qual cosa 

suposa un 150 %. L’increment sobre la previsió es deu al fet que s’ha incrementat la demanda 

d’aquesta mena d’integracions en les aplicacions per a reduir les càrregues de gestió i agilitar 

la tramitació administrativa.  
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Indicador 11. Nombre d’aplicacions amb integracions de components georeferenciats 

 

El valor d’aquest indicador (32) s’ha situat molt pròxim al de previsió (35), de manera 

que s’ha aconseguit un grau de compliment del 91,43 %. 

 

 

Objectiu 2.3 Una administració de justícia moderna i eficient  

 

Sis dels nou indicadors inclosos en aquest objectiu han aconseguit el 100 % d’execució. 

 

Així doncs, s’ha aconseguit la disponibilitat d’un sistema d’informació associat a la 

mediació judicial; la consolidació d’un sistema integral d’informació d’atenció a les víctimes del 

delicte; la implantació del sistema d’informació de gestió processal Cicerone; nova agenda 

d’assenyalaments per a tots els òrgans judicials, així com també un nou sistema (AUREA) 

d’enregistrament de vistes judicials i nous sistemes de tramitació electrònica per a entitats 

jurídiques.  

 

Per contra, tres indicadors no han registrat execució. En els indicadors 

d’Interoperabilitat del Sistema d’Assistència Jurídica Gratuïta amb els col·legis professionals i 

Nou sistema de gestió de col·legis professionals, els dos interconnectats, no s’ha aconseguit 

assolir els seus objectius a causa del retard en el desenvolupament de l’aplicació de col·legis 

professionals que, si bé ha finalitzat, no ha sigut possible posar-lo en producció, fet que 

s’espera que ocórrega en 2022. Aquesta mateixa circumstància, el retard en el 

desenvolupament de l’aplicació, és el que ha impedit l’execució del nou Sistema de Gestió 

d’Associacions d’Interés Públic. 

 

 

Objectiu 2.4 Servei d’hisenda efectiu, innovador i integrat 

 

La consecució d’aquest objectiu es mesura per mitjà de huit indicadors. En conjunt, 

han registrat una bona execució. Només un d’aquests, el relatiu a la integració del sistema de 

nòmines amb registre de personal, s’ha executat molt per davall del que es preveia (20 %). 

 

Així, s’ha complit amb el que estava previst en la integració amb gestió de subvencions 

i l’assegurament de la interoperabilitat amb sistemes d’altres administracions.  

 

El portal web de la GV de geolocalització de projectes cofinançats amb fons europeus 

de la CV, i el seu mapa públic associat, es continuen actualitzant amb nova informació de 

destinataris finals, associats a operacions i projectes dels programes operatius de fons 

europeus, si bé s’observa que el percentatge d’operacions visibles ha disminuït a causa de 

diverses raons. En el cas de FEDER, hi ha gestors que fan la càrrega simultània de diversos 

centenars d’operacions. En el cas d’FSE, cada operació es desglossa en multitud de projectes 

i s’arriben a aconseguir centenars d’aquests. En els dos casos es necessita una revisió manual 
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de la majoria de les operacions per a associar-les amb els seus destinataris finals i coordenades 

geogràfiques, ja que no es disposa de dades automatitzades. No obstant això, el nombre de 

destinataris finals visibles en aquest portal web s’ha duplicat, pràcticament a causa de la 

publicació d’operacions amb multitud de destinataris finals, tant de FEDER com d’FSE. També 

ha anat augmentant el nombre d’operacions cofinançades amb fons europeus PO 2014-2020 

(FEDER, FSE) en la CV, en funció de les sol·licituds de finançament remeses pels òrgans 

gestors. Es preveu que seguisca a l’alça a causa de la inserció de les actuacions REACT. 

 

S’ha desenvolupat un nou sistema per a la recollida d’indicadors de comunicació 

d’operacions/actuacions cofinançades en la CV per la UE per mitjà dels programes operatius 

FEDER i FSE de la CV 2014-2020, i Programa operatiu d’ocupació juvenil. Aquest nou sistema 

de recollida d’indicadors de comunicació ha anat evolucionant per a adaptar-se a les noves 

funcionalitats sol·licitades pels funcionals.  

  

Quant a l’escassa execució de la integració del sistema de nòmines amb registres de 

personal, les dificultats per a la seua execució estan relacionades amb el sorgiment, al llarg de 

l’any, de tasques prioritàries per part de tots els funcionals involucrats, que han alentit més 

del que és desitjable aquesta integració.  

 

 

Objectiu 2.5 Equipament i infraestructura moderna i adaptada a les necessitats 

 

El creixement previst en els serveis de mobilitat s’ha alentit. En 2020 es va produir un 

creixement molt important que es va suposar que continuaria en 2021, la qual cosa no ha 

succeït. A més, determinats serveis de només dades s’han transformat en tipus de línia M2M 

(machine to machine) per les millores produïdes en la gestió.  

  

 Quant a les seus responsabilitat de la DGTIC amb serveis wifi, en l’actualitat n’hi ha 

138, per tant, no s’ha arribat a les 170 seus previstes, a causa del retard en l’expedient de 

contractació, que ha quedat en fase de licitació en finalitzar l’exercici.  

 

Pel que fa als dispositius IP gestionats, s’han gestionat 76.041 dispositius, un 29 % 

més del que es preveia. S’han superat les expectatives inicials per l’entrada de diversos 

projectes que no estaven previstos i que requerien encaminament.  

 

Finalment, l’extensió del lloc de treball normalitzat (PTN) en l’Administració del Consell, 

durant el 2021, s’ha dut a terme en el percentatge que estava previst (98 %). S’ha fet en 

pràcticament tot l’equipament d’ordinadors i portàtils de la Generalitat, i ha garantit una gestió 

adequada d’aquests equips, amb sistemes d’informació adequats i adaptats.  
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Objectiu 2.7 Participació ciutadana i transparència 

 

En l’àmbit d’aquest objectiu, estava previst dur a terme tres accions dirigides a la 

visibilitat de les dones en les TIC. Finalment, l’execució durant l’exercici 2021 s’ha reduït a 

dues accions.  

  

 

Objectiu 2.8 Servei TIC departamental i especialitzat  

  

Dels cinc indicadors que es quantifiquen dins d’aquest objectiu, tres d’aquests s’han 

executat al 100 % o per damunt d’aquest percentatge. L’execució dels altres dos s’ha mogut 

entre el 73 % i el 82 %. 

 

Indicador 1. Nombre de procediments de tramitació implementats sobre normativa 

departamental 

 

El grau de consecució de l’indicador ha sigut d’un 81,67 %. Ha faltat més fluïdesa en els equips 

de les conselleries dedicats a analitzar procediments i definir les seues necessitats per a 

augmentar la cobertura TIC d’aquests.  

 

Indicador 2. Nombre d’aplicacions específiques o sectorials implantades i amb servei de 

manteniment evolutiu 

 

En aquest indicador s’ha executat per damunt del que es preveia inicialment (138 %). 

Això es deu al fet que es va estimar convenient dividir o factoritzar aplicacions que podrien 

considerar-se funcionalment úniques, per temes instrumentals o tècnics.  

 

Indicador 3. Nombre de serveis de suport especialitzat de n1 i n2 atesos 

 

En aquest indicador s’ha aconseguit el 72,79 %, amb 34.949 suports efectuats 

respecte els 48.000 previstos. La dada es considera molt positiva i evidencia la consolidació 

del servei de suport per a les aplicacions en el n1 i n2. La raó que no s’haja executat al 100 % 

obeeix al fet que hi ha hagut projectes que no s’han implantat en 2021. La implantació d’aquest 

hauria portat aparellat un augment de serveis de suport. Parlem de projectes com 

“Colaborem”: formació per a portar el seguiment de cursos i alumnes en Labora, o “Ventapes”, 

per a recollir la traçabilitat en les vendes de peix en les llotges, etc.  

 

Indicador 4. Cada servei d’informàtica departamental és el referent per a tots els assumptes 

TIC de la conselleria a la qual atén 
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Aquest indicador s’ha complit segons el que es preveia. El servei d’informàtica 

departamental canalitza els assumptes TIC dins de l’organització de la DGTIC, i es constitueix 

com a punt de referència per a qualsevol assessorament en els serveis TIC.  

 

Indicador 5. El cap del servei d’informàtica departamental de cada organisme es percep com 

un directe propi de la Conselleria 

 

Aquest indicador s’ha complit segons el que es preveia. El cap de servei coneix molt 

bé el negociat propi de la Conselleria i participa en moltes reunions en labors de gestió dels 

seus projectes, però també en assessorament. Això, sens dubte, indica que es percep com 

algú pròxim i com a personal propi de la Conselleria, fet que sens dubte defineix l’objectiu d’un 

servei d’informàtica departamental.  

 

 

Objectiu 3.1 Confiança en la seguretat dels serveis electrònics  

 

El comportament general en tots els indicadors de l’objectiu és una execució per 

damunt del que es preveia en el moment d’elaboració dels Pressupostos 2021.  

 

Així ocorre en el percentatge d’auditories de seguretat fetes a les aplicacions 

desplegades en 2017 i el nombre d’auditories de seguretat a sistemes d’informació, que s’ha 

mogut a l’alça per l’increment d’amenaces, segurament derivades de la situació pandèmica.  

 

Particularment notable ha sigut el nombre d’incidents de seguretat gestionats, en què 

s’ha passat dels 100 previstos a 1.447. Això és degut a diverses raons. D’una banda, una 

previsió massa conservadora dels incidents que es podien produir i al ja esmentat increment 

generalitzat de les amenaces, especialment centrat en els entorns sanitari i educatiu, i a 

l’increment de l’ús dels recursos telemàtics per la implantació del teletreball.  

 

 Lleugerament per davall de les previsions (74,89 %) s’ha situat el nombre de persones 

formades en seguretat. La raó podria consistir en el fet que l’any anterior va haver-hi una 

demanda molt superior de l’oferta autoformativa de ciberseguretat, en decrement de les 

sol·licituds inicialment previstes per a l’exercici pressupostari 2021.  

 

 

Programa 421.90, “Innovació tecnològica educativa”  

Execució: 203,65 % 

PROGRAMA 42190, INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EDUCATIVA   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Evolució, racionalització dels sistemes de gestió per a la comunitat 
educativa. 

133,24  
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PROGRAMA 42190, INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EDUCATIVA   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.2 
Evolució, racionalització dels sistemes d’informació de cultura, 
esports, investigació i de l’àmbit universitari. 

522,73  

OBJECTIU 1.3 Dotació d’infraestructures bàsiques dels centres educatius. 120,73  

OBJECTIU 2.1 Construcció de models d’educació oberta i connectada. 68,48  

OBJECTIU 2.2 Aprenentatge en digital. 173,07  

 

L’execució dels objectius d’aquest programa pressupostari mostra, en quasi la totalitat 

dels indicadors, valors per damunt dels inicialment previstos.  

  

 

Objectiu 1.1 Evolució, racionalització dels sistemes de gestió per a la comunitat educativa 

 

En aquest objectiu s’ha aconseguit un nivell òptim de compliment en tots els indicadors 

dissenyats per al seu mesurament, i en tots els casos s’ha superat el 100 %, fins i tot en algun 

indicador, com és el cas del nombre de descàrregues de l’APP WF2, que ha superat el 250 % 

del que es preveia inicialment.  

  

 

Objectiu 1.2 Evolució, racionalització dels sistemes d’informació de cultura, esports, 

investigació i de l’àmbit universitari.  

  

Indicador 1. Nous procediments informatitzats o redissenyats associats amb la gestió de 

cultura i esports, investigació o universitats  

  

En total s’han informatitzat o redissenyat 26 procediments, en contrast amb els 10 

previstos. Cal destacar els relatius a l’àmbit de l’esport (eleccions a federacions, escoles a la 

mar; la gestió de subvencions en l’aplicació de gestió de subvencions de la GVA, SUGUS; 

implantació d’un OPAC convergent comú a tots els integrants de les biblioteques 

especialitzades de la GVA; gestió de beques ERASMUS en la nova aplicació BECUNI per a la 

gestió integral i totalment electrònica de les beques universitàries de la GVA...), i els 

relacionats amb l’àmbit de la ciència i la investigació (gestió de subvencions de la GVA, SUGUS, 

a projectes europeus o programes internacionals; organització i difusió de congressos, 

jornades i reunions; promoció i dinamització de parcs científics; Programa Santiago Grisolía; 

grups d’investigació emergents...). 

  

Indicador 2. Nombre d’usuaris de sistemes de cultura i esports 

 

Durant l’exercici de 2021 s’han registrat un total de 60.164 usuaris (interns: 5.034, 

externs: 55.130), en contrast amb els 6.000 que s’havien previst.  
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El nombre d’usuaris de sistemes de cultura s’ha xifrat en 4.265 usuaris interns i 7.450 

usuaris externs. Cal assenyalar els usuaris de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública 

Valenciana (1.505 usuaris professionals), de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (7.380 

investigadors en l’aplicació i 95 usuaris professionals), del Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa 

(70 investigadors en l’aplicació i 1.654 usuaris professionals), de la Biblioteca Digital 

Valenciana (2 usuaris professionals), o 65 de les biblioteques especialitzades de la Comunitat 

Valenciana, entre altres.  

 

Quant al nombre d’usuaris de sistemes d’esports, s’ha quantificat en 769 usuaris 

interns i 47.680 usuaris externs, distribuïts entre escoles a la mar (45.000 externs i 8 interns), 

Mapa de l’Esport de la Comunitat Valenciana (OnEsport) (661 usuaris), gestió Esportistes d’Elit 

(100 usuaris), Jocs Esportius (2680 usuaris), i Registre d’entitats esportives (35 usuaris).  

  

Indicador 3. Nombre d’usuaris de sistemes d’investigació i universitats  

 

Durant l’exercici 2021 s’han registrat un total de 91.634 usuaris (interns: 634, externs: 

91.000), en contrast amb els 30.000 que s’havien previst. S’han distribuït entre beques 

universitàries (18.010), preinscripció universitària (48.200), proves d’accés a la universitat 

(22.400) i ajudes de ciència i investigació (3.024). 

 

 

Objectiu 1.3 Dotació d’infraestructures bàsiques dels centres educatius 

 

S’observa un compliment quasi generalitzat dels indicadors de seguiment d’aquest 

objectiu, en algun cas bastant per damunt del que es preveia: seus de centres educatius amb 

connexió WIFI (314 davant de les 250 previstes); ordinadors i tauletes electròniques (48.728 

davant dels 25.000 previstos), a la qual cosa ha contribuït el fet que s’hagen rebut els 

ordinadors del projecte “Educa en Digital” del Ministeri d’Educació, i instal·lacions de Lliurex 

(120.000 davant de les 100.000 previstes).  

 

No obstant això, un indicador, el relatiu a les seus de centres educatius amb cablejat 

de xarxa renovat, ha registrat una execució (742 seus) molt per davall de l’estimada (1.750 

seus), a causa d’un retard en la posada en marxa del contracte de l’Acord marc de cablejat. 

 

 

Objectiu 2.1 Construcció de models d’educació oberta i connectada  

 

S’observa un compliment generalitzat de l’objectiu, si bé cal assenyalar que un dels 

seus indicadors, el nombre de centres CDC (centre digital col·laboratiu), s’ha executat només 

al 26,75 %, però aquest retard se superarà a l’abril del 2022.  
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Objectiu 2.2 Aprenentatge digital  

 

Si bé cal assenyalar un compliment generalitzat de l’objectiu, s’observa que la tornada 

a la presencialitat ha provocat un decreixement a les aules virtuals creades en “Aules (Moodle)” 

respecte a la xifra prevista. En un sentit contrari, en l’indicador relatiu a les videoconferències 

dutes a terme pels centres educatius, el nombre de sessions efectuades (360.000) ha sigut 

molt superior a l’estimat (75.000 sessions) degut, en part, a la necessitat de comunicació dels 

centres amb les famílies. Igualment cal destacar el positiu comportament en el nombre mitjà 

d’alumnes per ordinador destinats a tasques d’ensenyament i aprenentatge, en què s’ha 

aconseguit disminuir el nombre mitjà d’alumnes per ordinador (3,29) sobre el valor previst per 

a l’any 2021 (3,40), la qual cosa ha redundat en execució de l’indicador lleugerament per 

damunt del que es preveia. 

 

 

Programa 612.10, “Fons europeus” 

Execució: 240,24 % 

PROGRAMA 61210, FONS EUROPEUS  

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 

general de l’Estat i el propi de la Generalitat, tenint en compte la 
perspectiva de la igualtat de dones i homes. 

100,00  

OBJECTIU 2.1 

Conéixer, difondre i planificar els fons estructurals de la UE gestionats 
pels centres directius de la Generalitat, i el seu sector públic 
instrumental, incloent-hi els corresponents a la cooperació territorial 
europea, i dur a terme el seguiment dels ingressos. 

126,67  

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 
Gestionar els programes operatius 2014-2020 i 2021-2027 
cofinançats amb FEDER i FSE. 

144,44  

OBJECTIU 2.4 
Programació 2021-2027. Negociar les assignacions de fons europeus 
a la Comunitat Valenciana i elaborar els programes operatius per al 

període 2021-2027. 
200,00  

OBJECTIU 2.5 
Gestionar el desplegament de la garantia juvenil en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana. 

200,00  

OBJECTIU 2.6 Gestionar el programa Eurodisea. 97,78  

OBJECTIU 2.7 Verificar els fons estructurals comunitaris. 168,97  

OBJECTIU 2.8 
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. 

200,00  

OBJECTIU 2.9 

Coordinar, en els fons estructurals gestionats pels centres directius 
de la Generalitat i el seu sector públic instrumental del període 2014-
2020 i 2021-2027, les mesures antifrau efectives i proporcionades, 
tenint en compte els riscos que s’hagen detectat. 

520,00  

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. 

940,00  

OBJECTIU 4.1 
Coordinar, fer el seguiment i controlar la participació de la Generalitat 
i el seu sector públic instrumental en projectes europeus. 

25,00  
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L'execució dels objectius d'aquest programa pressupostari mostra, en quasi la totalitat 

dels indicadors, valors per damunt dels inicialment previstos.  

 

 

Objectiu 1.1 Planificar i aplicar la política regional que acorde el Consell la Generalitat, en el 

marc establit per la Unió Europea, l'Administració General de l'Estat i el propi de la Generalitat, 

tenint en compte la perspectiva de la igualtat de dones i homes 

 

En aquest objectiu s'ha aconseguit un grau de compliment del 100%, en haver-se 

aplicat la perspectiva de gènere tant en el Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER, 

com en el Fons Social Europeu (FSE) i en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), els 

tres programes en els quals estava previst fer-ho.  

 

 

Objectiu 2.1 Conéixer, difondre i planificar els Fons Estructurals de la UE, gestionats pels 

centres directius de la GV, incloent-hi els corresponents a la Cooperació Territorial Europea, i 

realitzar el seguiment dels ingressos 

 

L'indicador a través del qual se segueix l'assoliment d'aquest objectiu mesura les 

reunions, videoconferències, jornades i activitats amb organismes nacionals i comunitaris, que 

es realitzen per a una bona gestió de les operacions cofinançades pels fons estructurals de la 

UE a la Comunitat Valenciana.  

 

L'execució duta a terme en l'exercici 2021 ha estat molt per damunt de les previsions, 

ja que s'han realitzat 71 activitats enfront de les 15 estimades inicialment, amb el 

desglossament següent:   

 

a) En el marc del PO FEDER 2014-2020 CV i PO FSE CV 2014-2020 se han realitzat 

un total de 32 activitats:  

 

• REUNIONS de Comunicació: 5 Reunions de la xarxa nacional GERIP presencials 

i telemàtiques, 2 de la xarxa de la Generalitat Valenciana GRECOM-GV, 4 reunions de 

l’EQUIP País Espanya (Ministeri d'Hisenda-Comissió Europea). 

• COMITÉS DE SEGUIMENT: Reunió del Comité de Seguiment del Programa 

Operatiu FEDER CV que va tindre lloc per videoconferència, i reunió del Comité de 

Seguiment del Programa Operatiu FSE CV que va tindre lloc de manera telemàtica. 

• ACTES ANUALS: realització de l'acte anual de Comunicació de l'Autoritat de 

Gestió FEDER. 

• VISITA ACTUACIONS COFINANÇADES AMB FEDER: Visita a tres actuacions 

cofinançades pel FEDER a través del PO FEDER CV 2014-2020 (instal·lacions d'FGV en 

el marc de les obres de la Línia 10 de la Línia de metro de València, tram sud: estació 

de c/ Alacant-Natzaret; seu de FISABIO en el marc de l'operació “Seqüenciació 
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Genoma Covid-19” i operació de l'IVACE "UFCHARGER. Estació de recàrrega ultra 

ràpida”). 

• JORNADA D'INFORMACIÓ PER ALS GESTORS DELS PPOO FEDER-FSE CV: 

Jornada d'informació sobre la possibilitat de cofinançar actuacions com una resposta a 

la pandèmia COVID-19, en aplicació del Reglament UE 2020/2221, de 23 desembre de 

2020 (REACT-EU), destinada als òrgans gestors dels PPOO FEDER-FSE CV 2014-2020.  

• JORNADA DE FORMACIÓ SOBRE MESURES CONTRA EL FRAU: Destinada a 

membres de l'Organisme Intermedi de Ceuta sobre l'aplicació de mesures contra el 

frau en la gestió de fons europeus, conflictes d'interessos i avaluació de riscos, segons 

es realitzen en l'Organisme Intermedi Generalitat Valenciana - Direcció General de 

Fons Europeus. 

• JORNADA FORMACIÓ SOBRE EL PORTAL WEB ÚNIC: Destinada al personal de 

l'administració pública valenciana encarregat al manteniment de pàgines web on 

s'informa d'actuacions cofinançades amb fons estructurals FEDER, FSE i POEJ, amb 

l'objectiu d'unificar el disseny de les pàgines de cada gestor en emplenar de les 

instruccions del Ministeri d'Hisenda sobre el contingut del Portal Web Únic. 

• TAULA REDONA INTERREG-DIA DE LA COOPERACIÓ TERRITORIAL EUROPEA 

amb el contingut relatiu a “El paper de la Comunitat Valenciana en els projectes de 

cooperació europea INTERREG”, feta a València en el marc del Dia de la Cooperació 

Territorial Europea. 

• ECOFIRA: Participació de gestors del FEDER de la GV (Direcció General de 

Qualitat i Educació Ambiental, Direcció General de Medi Natural, EPSAR i IVIA), 

mitjançant un estand en l’ECOFIRA, feta en la Fira de Mostres de València, per part 

dels òrgans gestors següents del PO FEDER CV 2014-2020. 

• ESDEVENIMENT COMITÉ DE LES REGIONS, SETMANA DE LES REGIONS: 

Esdeveniment virtual fet 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.  

• JORNADA DE FORMACIÓ SOBRE INDICADORS DE COMUNICACIÓ ARIC-UE: 

Destinada als beneficiaris de les ajudes d'itineraris integrants d'inserció sociolaboral 

per a persones en risc d'exclusió social (entitats locals i MTS) cofinançades amb el PO 

FSE CV 2014-2020. 

• BUTLLETÍ INFORMATIU CV FINANÇAMENT EUROPEU: Al llarg de 2021 s'ha 

publicat mensualment el Butlletí Informatiu de la CV sobre finançament europeu, 

disponible per correu electrònic mitjançant subscripció i en el web de la Direcció 

General de Fons Europeus. 

• ACCIONS FORMATIVES FONS EUROPEUS IVAP: Per Resolució de 28 de gener 

de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, es convocaren 10 accions formatives 

del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2021. 

 



198 

 

b) En el marc de la Cooperació Territorial Europea, en 2021 s'han portat a terme 

un total de 39 activitats respecte als programes Interreg Europe, Programa Interreg 

MED/EURO MED, Programa Interreg Sudoe, i Programa Interact. 

 

c) Cartes de suport a projectes amb finançament europeu: En 2021 no s'han 

signat cartes de suport a projectes amb finançament europeu. 

 

 

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 qualitat 

d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d’aquests i el 

control d'ingressos 

 

En aquest objectiu hem aconseguit un 160 % de compliment dels objectius, amb 40 

reunions, videoconferències, jornades i activitats amb organismes de la GV per a la bona gestió 

de les operacions cofinançades pel FSE i el FEDER.  

 

 

Objectiu 2.3 Gestionar els programes operatius 2014-2020 i 2021-2027 cofinançats amb 

FEDER i FSE  

 

L'indicador de seguiment d'aquest objectiu llança una execució de 86 certificacions (76 

certificacions en FEDER i de 10 certificacions en FSE), enfront de les 18 previstes, amb la 

finalitat principalment que la Generalitat aconseguira un nivell de certificació de despesa 

davant les instàncies europees pròxim al 100 % de finançament en lloc del 50 %.  

 

 

Objectiu 2.4 Programació 2021-2027. Negociació de les assignacions de Fons europeus a la 

Comunitat Valenciana i elaboració dels programes operatius per al període 2021-2027 

 

En el marc de la negociació de les assignacions dels fons europeus a la Comunitat 

Valenciana per al període 2021-2027, en 2021 es van realitzar una sèrie de reunions (6 enfront 

de les 10 que es van estimar inicialment. Concretament, dues conjuntament amb la Comissió 

i el Ministeri d'Hisenda, una amb el Ministeri d'Hisenda, i dues amb els centres gestors, una 

amb la UAEF. 

 

 

Objectiu 2.5 Gestionar el desplegament de la garantia juvenil en l'àmbit de la Comunitat 

Valenciana 

 

L'execució d'indicador de seguiment utilitzat per al mesurament d'aquest objectiu 

(reunions de coordinació) ha duplicat la previsió feta per a l'exercici de 2021 (20 reunions 

enfront de les 10 previstes).  
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Objectiu 2.6. Gestionar el Programa EURODISEA 

 

El Programa EURODISSEA segueix el “principi de reciprocitat” en les estades que 

realitzen els joves que s'acullen a aquest programa, pel qual el nombre de joves valencians 

enviats fora d'Espanya ha de ser equivalent aproximadament al nombre de joves estrangers 

rebuts en empreses de la Comunitat Valenciana. Aquests últims són els beneficiaris que 

mesura l'indicador de seguiment d'aquest objectiu, que es troben desglossats per sexe, el 

nombre dels quals durant 2021 va ascendir a 44, dels quals 30 van ser dones (68’18 %). 

 

 

Objectiu 2.7 Verificar els fons estructurals comunitaris 

 

D'acord amb la verificació prevista en l'article 125 del Reglament (UE) núm. 

1303/2013, en 2021 es va verificar un volum de despesa de 591,38 milions d'euros 

corresponents a operacions cofinançades amb fons estructurals de la Unió Europea. Aquest 

import suposa una execució del 168,97 % respecte dels 350 milions previstos per a l'exercici. 

Del total de despesa verificada, 53,20 milions corresponen al PO POEJ, 52,10 milions al PO 

FSE i 486,08 al PO FEDER. Aquestes verificacions es van realitzar pel Servei de verificació dels 

fons europeus, amb l'assistència tècnica externa de l'empresa GNC Assurange & Advisory, SL.  

 

 

Objectiu 2.8 Disminuir la bretxa existent a nivell de comunicació, informació i publicitat entre 

la UE i la Ciutadania, tal com es destaca en la pròpia reglamentació comunitària 

 

Amb aquesta finalitat es duen a terme reunions, jornades i activitats a nivell 

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 per la Generalitat. 

 

Durant 2021, en el marc del PO FEDER 2014-2020 CV i PO FSE CV 2014-2020 s'han 

realitzat durant l'any 2021 un total de 30 activitats (vegeu per a major detall l'esmentat en 

l'objectiu 2.1). 

 

 

Objectiu 2.9 Coordinar, en els Fons Estructurals gestionats pels centres directius de la 

Generalitat i el seu sector públic instrumental del període 2014-2020 i 2021-2027, les mesures 

antifrau efectives i proporcionades, tenint en compte els riscos que s'hagen detectat 

 

En el marc de les mesures antifrau, efectives i proporcionades en la gestió dels Fons 

Estructurals, s'han realitzat durant l'any 2021 un total de 6 activitats entre reunions del Comité 

d'avaluació de riscos en la gestió de fons europeus dels PP.OO CV 2014-2020,  reunions dels 

subgrups de treball d'aqueix Comité, i accions formatives en l'àmbit de les mesures antifrau 

dins del marc dels fons europeus. 
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Objectiu 3.1 Dur a terme la coordinació i el control d'ajudes públiques concedides per la 

Generalitat, en el marc de la Política de Competència de la Unió Europea 

 

El compliment d'aquest objectiu deriva de les funcions atribuïdes al Servei de 

Coordinació d'Ajudes Estatals pel Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i 

Model Econòmic, i el seu seguiment es recolza en un indicador relacionat amb l'estudi i 

valoració d'expedients d'ajudes d'acord amb el Decret 128/2017. 

 

L'execució final en 2021, mesura pel nombre d'expedients informats, ha sobrepassat 

amb molt la previsió formulada l'any anterior (940 enfront de 100). Aqueixa divergència es 

deu, en part, al fort increment en instruments jurídics d'ajudes per part dels centres gestors 

derivat de les polítiques instaurades per a contrarestar els efectes de la pandèmia de la COVID-

19; i en part, al fet que la xifra prevista inicialment només reflectia la instrucció de determinada 

tipologia d'expedients (les denominades “ajudes subjectes”), i obviava les “no subjectes” que, 

si la veritat és que aquestes últimes generalment no impliquen l'emissió d'un informe, sí que 

exigeixen un cert consum de recursos (personal i temps) per a la seua anàlisi.  

 

D'altra banda, cal ressaltar que, des d'una perspectiva de gènere, en la redacció dels 

informes relatius als expedients s'apliquen els principis del llenguatge inclusiu. 

 

 En l'exercici de les funcions atribuïdes pel Reglament orgànic i funcional a aquest 

Servei, durant l'any 2021, s'han realitzat gestions en els assumptes següents: 

 

1.-  Anàlisi i valoració de sol·licituds de tràmit del Decret 128/2017, del Consell, de 

29 de setembre: Emissió d'informes d'expedients d'ajudes exemptes de notificació sobre la 

base de reglaments d'exempció i a reglaments de minimis, i d'expedients d'ajudes no subjectes 

cofinançades per fons de la Unió Europea. Revisió i requeriment de documentació dels 

expedients d'ajudes no subjectes no cofinançades per fons de la Unió Europea. 

 

Nombre de sol·licituds de tràmit d'expedients d'”ajudes no subjectes”: s'han avaluat 

un total de 889 expedients, dels quals 63 corresponien a ajudes acollides al règim de minimis 

i 59 eren ajudes cofinançades amb fons de la Unió Europea. La resta, 767, van ser expedients 

d'ajudes no cofinançades ni acolliments a règim de minimis.  

 

Nombre de sol·licituds de tràmit d'expedients d'”ajudes subjectes”: s'han presentat un 

total de 51 expedients D'aquests expedients s'han informat un total de 48 expedients. Tres 

expedients no han sigut informats per diversos motius (anul·lació per quedar modificat per un 

expedient posterior, no necessitat d'informe i per sol·licitud del centre gestor). 

 

2.-  Comunicació a la Comissió Europea de les ajudes exemptes de notificació sobre 

la base de reglaments d'exempció (comunicació SANI) i Marc Temporal: Prèvia sol·licitud del 

gestor i després de l'avaluació dels requisits exigits pels Reglaments d'exempció als quals 



201 

 

s'acull la mesura d'ajuda, s'han comunicat a través de l'aplicatiu informàtic SANI un total de 

28 mesures d'ajuda.  

 

3.-  Notificació a la Comissió Europea (SANI): S'ha notificat una mesura d'ajuda a 

la Comissió Europea a través de l'aplicatiu SANI. 

 

4.-  Elaboració d'informes sol·licitats per la Comissió Europea: Informe ajudes 

acollides al marc temporal; informe anual sobre la despesa en ajudes estatals en els sectors 

agrícola i forestal i en les zones rurals en 2020; i Informe anual ajudes estatals 2021 (despeses 

de l'exercici 2020) acolliments al RGEC. 

 

A l'efecte de coordinar l'elaboració d'aquests Informes, prèviament ha de recaptar-se 

la informació dels gestors corresponents. Tots aquests informes han sigut objecte d'elaboració 

dins dels terminis exigits per l'Administració de l'Estat. 

 

5.-  Coordinació d'expedients d'ajudes investigades per la Comissió o en procés de 

recuperació: s'han realitzat totes aquelles gestions habituals d'enllaç i coordinació de 

comunicacions entre els centres gestors d'aquestes ajudes i la Comissió Europea. A través del 

MAEC, s'ha remés tota aquella informació sol·licitada per la Comissió i proporcionada pels 

centres gestors. Així mateix, s'han realitzat funcions d'ordenació, arxiu i custòdia de 

documentació dels expedients i seguiment de les ajudes a l'efecte d'elaboració d'informes de 

situació. 

 

6.-  Consultes al MAEC i a la Comissió Europea: Formulació de consultes i sol·licitud 

d'assessorament al MAEC o a la Comissió Europea (a través del MAEC) respecte de la normativa 

comunitària i l'aplicació SANI. 

 

7.-  Assessorament sobre consultes diverses realitzades pels gestors d'ajudes: 

Amb caràcter general, els gestors d'ajudes realitzen consultes relatives a la normativa 

comunitària sobre ajudes públiques relacionades amb la sol·licitud del tràmit del decret. 

Aquestes consultes han sigut ateses i resoltes via telefònica, via correu electrònic o a través 

de reunions amb els gestors. 

 

8.-  Gestió administrativa de sol·licituds de tràmit del decret necessàries per a la 

correcta gestió de les ajudes: Gestió del registre departamental, gestió de la documentació 

que acompanya la sol·licitud del tràmit, gestió de la base de dades, ordenació i arxiu 

d'expedients, remissió d'informes a gestors, gestió del correu electrònic del Servei a l'efecte 

de difusió d'informació i qualssevol altres funcions administratives necessàries per al bon 

funcionament de la secció. 

 

9.-  Altres tasques: S'han fet tasques de control exposat de les mesures d'ajuda, 

així com de verificació del compliment de l'exigència de publicitat en la BDNS. 
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Objectiu 4.1 Coordinar, fer el seguiment i controlar la participació de la Generalitat i el seu 

sector públic instrumental en projectes europeus 

 

En aquest objectiu s'ha arribat únicament al 25 % de l'execució prevista en el seu 

indicador de seguiment, degut a les circumstàncies derivades de la pandèmia per COVID-19, 

que han impedit que aquest objectiu poguera complir-se íntegrament. Així, hi ha hagut on 

total de 3 sol·licituds d’autorització per a poder presentar-se o participar en projectes amb 

finançament europeu, enfront de les 12 sol·licituds que s'havien previst inicialment.   

 

 

Programa 615.30, “Model econòmic”  

Execució: 161126,56 %  

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 per 
mitjà d’un sistema integral d’informació (SIME). 

11,36  

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. 

563,67  

OBJECTIU 2.1 
Impuls de la transformació del model econòmic mitjançant 
l’activitat incentivadora. 

47804,65  
 

 

 

Objectiu 1.1 Establiment de les directrius per a l’obtenció de dades i la resta d’informació 

sobre el model econòmic i la seua estructuració per mitjà d’un sistema integral d’informació 

(SIME)  

 

El Sistema d’Informació de Model Econòmic (SIME) engloba les eines i procediments 

necessaris per a dur a terme la gestió, control, seguiment i avaluació del Pla d’acció per a la 

transformació del model econòmic. Els elements fonamentals per a avaluar l’evolució i la 

consecució d’objectius del pla el constitueixen el sistema d’indicadors. 

 

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 
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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. 

 

- Indicadors d’execució: resultats directes derivats de les accions (empreses 

beneficiàries, ajudes per a projectes d’I+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 2021, a causa de la incidència de la pandèmia de la COVID-19, no 

s’ha elaborat l’Informe anual de seguiment i avaluació del Pla d’acció per a la transformació 

del model econòmic valencià, ni s’han actualitzat els indicadors reflectits en aquest, per la qual 

cosa el percentatge d’execució dels indicadors de l’objectiu 1.1, excepte un cas, estan tots al 

0 % d’execució. L’excepció la constitueix l’indicador 6, “Nre. de reunions de coordinació 

celebrades amb altres organismes del Consell”, reunions celebrades per a definir les actuacions 

que, en matèria d’actualització del Pla de transformació del model econòmic, havien de fer les 

diferents direccions generals. 

 

En aquest exercici s’ha decidit donar prioritat a les ajudes extraordinàries per a la 

solvència empresarial plasmades en el Reial decret 5/2021, desenvolupat en l’Ordre 

HAC/283/2021 i en l’Ordre HAC/348/2021 (objectiu 2.1). 

 

 

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, diagnòstics, estudis sobre programes o projectes executats 

 

Durant l’exercici 2021 s’han elaborat els següents informes: 

 

• Memòria anual de model econòmic 

 

• Universitat d’Alacant: 

 

o Índex de vulnerabilitat logística-IVL. 

o Fluxos de comerç internacional de la CV.  

o Anàlisi de les alternatives per al “nearshoring”. Informe 4/2021.  
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o Inventari d’infraestructures de transport. (Annex de l’Informe 1/2021, 

“Transport i intermodalitat. Una aproximació a la xarxa de plataformes 

logístiques a Espanya i la CV”). 

o Anàlisi de la competitivitat de la CV i el paper de les infraestructures 

logístiques. Resum executiu. (Informe 7/2021, “Competitivitat logística de la 

CV: anàlisi de la connectivitat marítima”). 

o Anàlisi de la mobilitat temporal de la població en els mercats 

immobiliaris en la Comunitat Valenciana. Resum executiu de transport i 

intermodalitat. Aproximació a les plataformes logístiques. 

o Anàlisi de les necessitats d’inversió en rehabilitació energètica. Resum 

executiu.  

o Connectivitat marítima oferida des dels ports de la Comunitat 

Valenciana: una anàlisi per als trànsits de transport marítim de curta distància. 

(Informe 7/2021, “Competitivitat logística de la CV: anàlisi de la connectivitat 

marítima”). 

o Cadenes de subministrament globals versus regionals, resultat de la 

pandèmia: rellevància per als sectors industrials de la Comunitat Valenciana. 

o Amèrica Llatina davant de la transformació tecnoeconòmica global. 

o Efecte Covid-19 sobre els indicadors conjunturals de la Comunitat 

Valenciana. 

o Els fons de recuperació i febleses estructurals del mercat de treball. 

 

 • Universitat Miguel Hernández d’Elx: 

 

o Les ajudes públiques a la innovació: incentius per a la col·laboració 

entre empreses. 

o L’obtenció de subvencions a la innovació: anàlisi dels principals factors 

determinants. 

o L’evolució dels habitatges d’ús turístic a Espanya: una aproximació 

socioeconòmica. 

o Anàlisi de la demanda de treball de les persones amb discapacitat 

intel·lectual: barreres, necessitats i dificultats que troben les empreses per a 

la seua inclusió en el mercat laboral. 

o L’oferta de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual: 

barreres i obstacles des de la perspectiva de les entitats i associacions. 

o Com millorar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual 

des de la perspectiva conjunta d’empreses i associacions o entitats de suport. 

o Informe sobre implementació de la digitalització en el teixit empresarial 

de la província d’Alacant. 

o Situació de la innovació en la indústria de la Comunitat Valenciana. 

 

• Universitat Jaume I de Castelló: 
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o Elaboració d’un informe divulgatiu sobre la concentració empresarial 

en el sector ceràmic valencià. 

o Elaboració d’un informe divulgatiu sobre la influència de la cooperació 

sobre la innovació verda. 

o Elaboració d’un informe divulgatiu sobre la influència de l’Estratègia 

d’innovació verda sobre el rendiment de les empreses del sector ceràmic. 

o Elaboració d’un informe divulgatiu sobre el sector agroalimentari de la 

Comunitat Valenciana. 

 

•  Universitat de València: 

 

o Estudi sobre les possibilitats de la simbiosi industrial per a promoure 

projectes d’economia circular en la Comunitat Valenciana (col·laboració UJI). 

o Estudi sobre el paper de la digitalització i el “machine learning” en la 

implementació de l’economia circular en la Comunitat Valenciana (col·laboració 

UPV). 

o Elaboració d’una guia per a la implementació d’un model de proveïment 

d’aigua regenerada en una àrea industrial. 

o Estudi de la viabilitat econòmica i la rendibilitat social i ambiental d’una 

nova instal·lació de tractament d’aigües residuals (col·laboració DGA). 

 

• Universitat Politècnica de València: 

 

o Informe d’anàlisi d’evolució i estat de la digitalització empresarial de la 

Comunitat Valenciana. 

o Informe de recomanacions per a maximitzar l’aprofitament de les 

dades. 
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Indicadors 2 i 3: Nre. de congressos, jornades simposi o seminaris, i Nre. d’assistents. 

 

Durant l’exercici 2021 s’han organitzat un total de 41 congressos, jornades simposi o 

seminaris, en contrast amb els 2 previstos inicialment, els quals han comptat amb un total de 

337 assistents, en contrast amb els 60 previstos. 

 

Entre els actes celebrats cal assenyalar els següents: 

 

• 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. 

 

• Activitat conjunta de la Xarxa de Càtedres: diàleg per a la transformació del 

model econòmic valencià en el seu àmbit sectorial. “La rellevància del desenvolupament de la 

xarxa d’alta velocitat i la integració del territori valencià”.  

 

• Acte de clausura de la Xarxa de Càtedres. 

 

• Universitat d’Alacant: sessió especial en AECR, Conferència Nacional 

d’Economia sobre Ciència Regional, Seminari de les Nacions Unides-UNECE sobre Seguretat 

en els Habitatges, Seminari MIEM Mobilitat de la Població, mercat de treball i canvi tecnològic, 

entre altres. 

 

• Universitat Miguel Hernández d’Elx: seminari web “Projecte tallers d’innovació 

oberta per a empreses”, Cicle de Seminaris Diàleg de la Xarxa de Càtedres del Model Econòmic, 

“Despoblació, nova ruralitat i sostenibilitat”, entre altres. 

 

• Universitat Jaume I de Castelló: participació/coorganització del Fòrum de 

Pensament sobre la Indústria Ceràmica, col·laboració amb ATC, Congrés de l’Associació 

Espanyola de Ciència Regional (AECR), coorganització del Congrés de l’Associació Espanyola 

d’Economia de l’Energia (AEEE), entre altres. 

 

• Universitat de València: sessió sobre les oportunitats de l’economia circular en el 

sector químic de la Comunitat Valenciana, Jornada Debat sobre Casos d’Èxit en la 

Implementació de Projectes d’Economia Circular a Escala Internacional en el Sector de l’Aigua 

(col·laboració International Water Association), el paper dels ajuntaments en la promoció de 

projectes d’economia circular (FVMP, Diputació de València, Ajuntament Riba-roja de Túria).  

 

• Universitat Politècnica de València: “L’explotació de dades com a element clau 

de la digitalització”, “Economia de la dada, les grans apostes d’Europa des de la perspectiva 

de BDVA/DAIRO”, i “Reptes actuals de la IA aplicada a la medicina”. 

 

• Fundació per al Desenvolupament i la Innovació en la Comunitat Valenciana 

(FDI): Innovation Talks 3a i 4a edició: “Factory Data Driven o Factoria Gestionada per Dades”, 



207 

 

i “Ciberseguretat: la competència digital imprescindible per a la continuïtat del negoci en les 

empreses”, respectivament. 

 

Indicadors 4 i 5: Nre. de cursos impartits i Nre. d’alumnes formats 

 

Durant 2021 s’han organitzat, per mitjà de la plataforma SAPS, dos cursos: una edició 

del curs en línia “Economia Blava”, i una edició del curs en línia “Innovacions Monetàries i 

Financeres”. 

 

El nombre d’alumnes formats en les diferents edicions dels cursos impartits ha sigut 

de 153 alumnes en el curs en línia “Economia Blava” i 151 alumnes en el curs en línia 

“Innovacions Monetàries i Financeres”. 

 

Indicador 6. Nre. de reunions mantingudes amb agents socials 

 

De les dues reunions previstes inicialment, s’ha mantingut una reunió amb la CEV per 

a la presentació de les ajudes a la solvència empresarial del DECRET 61/202, de 14 de maig 

de 2021, del Consell. 

 

Indicador 7. Nre. de reunions celebrades amb la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model 

Econòmic 

 

S’han mantingut 13 reunions davant de les 5 previstes inicialment, amb les següents 

finalitats: 

 

- Comissió Mixta Xarxa de Càtedres (3) 

- 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) 

 

 

Objectiu 2.1. Impuls de la transformació del model econòmic mitjançant l’activitat 

incentivadora 

 

Indicadors 1, 2 i 3: Nre. de sol·licituds d’ajuda gestionades, Nre. d’empreses secundades 

mitjançant mesures de foment de la transformació del model econòmic i Volum pressupostari 

gestionat. 

 

Durant l’exercici pressupostari 2021 es tenia previst fer una nova convocatòria per a 

la concessió de subvencions de caràcter pluriennal per a determinats projectes d’inversió 



208 

 

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 deguda a la pandèmia de la COVID-19 aconsellava retardar aquesta 

convocatòria i reorientar els esforços incentivadors cap a la concessió d’ajudes directes per al 

suport a la solvència empresarial, en la Comunitat Valenciana, en resposta a la pandèmia (Pla 

Resistir Plus). Per tot això, es va estimar necessari l’aprovació de les bases reguladores per a 

la concessió d’aquesta mena d’ajudes, mitjançant la publicació del Decret 61/202, de 14 de 

maig de 2021, del Consell. 

 

En relació amb aquesta línia d’ajudes, en aquesta convocatòria s’han gestionat 30.470 

sol·licituds d’ajuda. Aquesta xifra discrepa enormement de la que s’havia estimat prèviament 

(50 sol·licituds). La divergència es deu al canvi registrat en la finalitat i estructura de les 

subvencions a conseqüència de la pandèmia, que ha portat a donar suport a les empreses 

mitjançant una línia d’ajudes extraordinàries a la solvència empresarial.  

 

Per aquesta mateixa raó, el nombre d’empreses secundades finalment s’allunya també 

de manera inusual del valor estimat en el pressupost aprovat per a 2021 (15.788 empreses, 

en contrast amb les 7 inicials):  

 

- 11 empreses mitjançant la línia d’ajudes “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 “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”. 

- 15.760 empreses mitjançant la línia d’ajudes “Ajudes extraordinàries per al 

suport a la solvència empresarial”. 

 

No obstant això, el volum pressupostari gestionat està molt per davall dels valors 

previstos (48,66 %). Això és conseqüència dels requisits per a ser beneficiari i els límits 

màxims d’ajuda establits per a les subvencions de la línia “Ajudes extraordinàries per al suport 

a la solvència empresarial”. 

 

Durant l’exercici pressupostari 2021 s’han adjudicat ajudes per mitjà de tres línies 

d’ajuda, i pels següents imports: 

 

- 4.018.667,00 euros mitjançant la línia d’ajudes “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. 

- 3.618.904,23 euros mitjançant la línia d’ajudes “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”. 
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- 312.592.947,45 euros per a empreses mitjançant la línia d’ajudes “Ajudes 

extraordinàries per al suport a la solvència empresarial”. 

 

Indicadors 4 i 5: Nre. de convenis signats amb entitats per al foment de transformació del 

model econòmic i Volum pressupostari gestionat. 

 

En l’exercici pressupostari 2021 s’han signat dos convenis: 

 

- Conveni entre la Generalitat, per mitjà 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, per mitjà 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. 

 

Mitjançant aquests convenis s’han adjudicat 3 milions d’euros, dels quals s’han 

executat el 96,39 %. 

 

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 2021, 7 d’aquestes disposaven d’un pla d’igualtat. 

 

 

Programa 615.20, “Actuacions sobre el sector públic” 

Execució: 106,08 % 

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. 
100,00  

OBJECTIU 2.1 Impulsar l’eficiència i eficàcia en la gestió de l’SPI. 118,23  
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PROGRAMA 61520, ACTUACIONS SOBRE EL SECTOR PÚBLIC  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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, tenint en compte la 

perspectiva de la igualtat de dones i homes amb especial incidència en la utilització d’un 

llenguatge inclusiu 

 

L’article 107 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 

administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, que va ser modificat per l’article 

127 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i 

financera i d’organització de la Generalitat, disposa que en la tramitació de qualsevol 

modificació que afecte les lleis de creació, 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 del sector públic instrumental de la Generalitat. 

 

La sol·licitud d’informe s’ha de fer, en un cas, per mitjà de la sotssecretaria de la 

conselleria a la qual estiga adscrita o de la qual depenga l’entitat, i, en l’altre, per mitjà de la 

sotssecretaria de la conselleria que tinga assignada la tramitació del projecte normatiu. 

 

D’acord amb aquest precepte, s’han emés la totalitat dels informes sol·licitats durant 

l’exercici 2021, els quals podem agrupar en tres tipus d’informes per raó del seu contingut: 

informes relatius a la constitució de nous ens integrants del sector públic instrumental de la 

Generalitat (Empresa Pública de Salut, Societat Valenciana Fira Alacant i Societat Valenciana 

Fira València), els informes relatius a la modificació d’estatuts socials (ISTEC, Palau de les Arts 

Reina Sofía, Fundació de la CV, Centre Especial d’Ocupació IVASS, SAO, IVACE; Fundació de 

la CV per al Foment d’Estudis Superiors, i Fundació per a la Investigació de l’Hospital 
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Universitari La Fe de la CV), i, finalment, aquells altres informes que tenen per objecte la 

modificació de normes amb la finalitat de determinar la naturalesa, funcions i competències 

dels diferents ens del sector públic (Projecte de modificació de l’article 35.5 de la Llei 4/2020, 

de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021, Projecte de decret 

llei del Consell, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de gestió 

economicoadministrativa, i per a impulsar l’execució de les actuacions finançades per 

l’instrument de recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de 

la crisi de la COVID-19, i Projecte de decret del Consell, pel qual es fixen els criteris per a 

determinar els reintegraments de transferències reconegudes a favor d’entitats del sector 

públic de la Generalitat que superen el cost de la seua activitat, que substitueix el Decret 

204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegrament 

de transferències corrents i de capital). 

 

Indicador 2. Projectes normatius, circulars i instruccions, impulsats o participats per l’òrgan 

directiu amb incidència en matèries de la seua competència  

 

- Resolució de 22 d’abril de 2021, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, per 

la qual es dicten instruccions i es disposa la publicació del V Acord de la Comissió de Diàleg 

Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, relatiu a teletreball. Aquestes 

instruccions fan propi el contingut de l’Acord sobre teletreball adoptat el dia 30 de març de 

2021 en el si de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat. 

 

- Mesures contra el frau financer. Com en exercicis anteriors, i davant de 

l’existència de diversos intents de frau financer contra entitats del sector públic instrumental 

de la Generalitat, durant l’exercici 2021, la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni ha 

instat aquestes entitats perquè extremen les precaucions sobre aquest tema, ha revisat els 

procediments de contractació i ha verificat la solvència i la capacitat de les empreses; al mateix 

temps, ha recomanat l’ús de les possibilitats oferides per la banca digital. 

 

- Requeriment d’informació sobre mesures adoptades en aplicació de la Directiva 

(UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre. Aquesta directiva té 

per objecte reforçar l’aplicació del dret i les polítiques de la Unió en àmbits específics mitjançant 

l’establiment de normes mínimes comunes que proporcionen un elevat nivell de protecció de 

les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió. Entre altres normes mínimes 

es preveu que, per les entitats jurídiques del sector públic, s’establisquen canals i procediments 

de denúncia interna i de seguiment, prèvia consulta als interlocutors socials i d’acord amb 

aquests. 
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Objectiu 2.1 Impulsar l’eficiència i eficàcia en la gestió de l’SPI  

 

El seguiment del compliment d’aquest objectiu es fa per mitjà de huit indicadors que 

majoritàriament han registrat una execució del 100 %. Només un d’aquests se situa 

lleugerament per davall d’aquest percentatge (indicador 1), mentre que un altre ha duplicat, i 

encara més, el que es preveia (indicador 2). 

 

Indicador 1. Informes preceptius en matèria d’SPI tenint en compte la perspectiva de la igualtat 

de dones i homes, amb especial incidència en la utilització d’un llenguatge inclusiu 

 

S’han informat les sol·licituds presentades, segons el detall següent: 

 

• Informes sobre propostes d’Acord del Consell, per les quals s’autoritza la 

subscripció, per la Generalitat, de participacions creades a conseqüència d’ampliacions de 

capital amb càrrec als Pressupostos de 2021, 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: 

AEROCAS, CACSA i SPTCV. 

 

 

• Informes, en virtut de l’article 55.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda 

pública, del sector públic instrumental i de subvencions: Informe del contracte programa 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) 2021-2023. 

 

• Informes relatius a convenis col·lectius. Sobre un total de 8 sol·licituds, s’han 

emés els informes següents: Agència Valenciana de la Innovació (AVI) sobre adhesió al II 

Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Administració autonòmica, Corporació Valenciana 

de Mitjans de Comunicació (CVMC), i SA de Mitjans de Comunicació de la CV (SAMC) sobre 

conveni col·lectiu propi; Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE) sobre adhesió 

al II Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Administració autonòmica, Fundació de la CV 

Palau de les Arts Reina Sofía (Les Arts) sobre conveni col·lectiu propi, Fundació Tribunal 

Arbitratge Laboral (FTAL) sobre adhesió al II Conveni col·lectiu del personal laboral de 

l’Administració autonòmica, Societat Projectes Temàtics de la CV, SA (SPTCV), sobre adhesió 

al II Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Administració autonòmica, i Societat Valenciana 

de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAO (SGISE), sobre conveni col·lectiu propi. 

 

• Informes sobre les contingències que s’han d’incloure en contractes 

d’assegurança de responsabilitat civil professional del personal al servei i de responsabilitat 

civil dels membres que formen part dels òrgans col·legiats d’administració i direcció, així com 

del personal que ocupa llocs de caràcter directiu del sector públic instrumental, de conformitat 

amb el que s’estableix en la disposició addicional novena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, 

de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la 

Generalitat: Construccions i Infraestructures Educatives GV, SA (CIEGSA) – personal directiu; 
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Infraestructures i Serveis Telecomunicacions i Certificació, SAO (ISTEC); Ciutat de les Arts i 

de les Ciències, SA (CACSA); Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV); Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC); Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la 

CV; Construccions i Infraestructures Educatives GV, SA (CIEGSA) – personal professional; 

Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAO; Institut Valencià de 

Conservació, Restauració i Investigació (IVCR); Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), i 

Institut Valencià de Finances (IVF). 

 

•  Dos informes sobre contractes de determinada quantia (import igual o 

superior a 5 milions d’euros) que han de formalitzar els ens integrants del sector públic 

instrumental de la Generalitat, de conformitat amb el que es disposa en l’article 12 del Decret 

llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer 

del sector públic empresarial i fundacional (d’ara en avant, Decret llei 1/2011), modificat per 

l’article 128 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa 

i financera i d’organització de la Generalitat: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). 

 

Indicador 2. Anàlisi de la realitat i les necessitats en matèria de personal existents en l’SPI 

 

Cal destacar aquest indicador per la importància i complexitat de la situació laboral del 

personal al servei de les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, així com per 

les seues necessitats d’ordenació i racionalització. 

 

En aquest sentit, juga un paper transcendental tant la Comissió de Diàleg Social del 

Sector Públic Instrumental de la Generalitat, com la Comissió de Seguiment del III Acord de 

la Comissió de Diàleg Social, sobre seguiment de borses d’ocupació temporal. 

 

Al llarg de 2021 s’han celebrat un total de 10 reunions, en contrast amb les 4 previstes 

inicialment: 2 reunions de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la 

Generalitat i 8 reunions de la Comissió de Seguiment del III Acord de la Comissió de Diàleg 

Social. 

 

Indicador 3. Informes relatius a propostes d’aprovació i modificació de la Relació de llocs de 

treball (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. S’ha emés un 

informe sobre les 35 sol·licituds presentades per altres tantes entitats.  

 

•  Informes sobre classificació de les entitats del sector públic a l’efecte del que 

es disposa en l’article 4 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació 

i transparència del règim de personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat, 
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i article 6 de l’Ordre 5/2016, de 13 de setembre, que el desplega. S’ha emés un informe sobre 

les 3 sol·licituds presentades per altres tantes entitats. 

 

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. S’ha informat sobre 

la modificació i creació de diferents llocs de treball que afecten l’RPT de 9 entitats. 

 

• Informes sobre l’establiment de les retribucions de llocs de caràcter directiu. 

S’han informat un total de 20 sol·licituds sobre les retribucions de llocs de caràcter directiu en 

13 entitats. 

 

• Informes sobre la determinació de retribucions del personal temporal 

contractat. S’han emés 50 informes sobre un total de 50 sol·licituds. 

 

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, 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. En relació amb això, s’han dut a terme les següents actuacions: 

 

• Detectar entitats amb qüestionaris CIMCA que s’han de corregir perquè no 

coincideixen amb comptes anuals publicats en el compte general. S’ha comprovat si els 

balanços i els comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2019, disponible en COGNOS, 

es corresponen amb els dels comptes anuals auditats i aprovats de les entitats. Una vegada 

contrastades les dades, es va elaborar un informe amb les discrepàncies observades en aquest 

exercici i les diferències pendents de corregir relatives a les dades de 2018, a fi de que 

Intervenció fixe la forma de conducta per a la correcció d’aquestes. 

 

• Informe a INDRA del detall de les febleses en el funcionament de COGNOS, 

principalment relatiu al disseny de validacions en la introducció de les dades per l’usuari (19-

05-2021). 

 

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 
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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 

 

Després de la revisió dels informes d’auditoria financera, de compliment normatiu i 

operativa de l’exercici 2020, així com de l’últim informe de la Sindicatura de Comptes, si és el 

cas, 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.  

 

Igualment, s’ha sol·licitat al final de l’exercici, a cadascuna de les entitats de l’SPI, la 

informació sobre les mesures adoptades tendents a corregir les excepcions, recomanacions i 

incompliments posats de manifest en els informes esmentats.  

 

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 i en la disposició addicional segona de la Llei 

21/2017, de 28 de desembre, de mesures, modificada per l’article 61 de la Llei 27/2018, de 

27 de desembre, de mesures, s’han efectuat els informes/propostes següents:  

 

• Informe proposta d’acceptació de pagament en espècie de l’Entitat Valenciana 

d’Habitatge i Sòl (EVHA), mitjançant la transmissió a la Generalitat de dos locals propietat 

d’EVHA situats a Alacant (Acord del Consell d’11/06/21). 

 

• Informe proposta i gestió de les actuacions necessàries per a possibilitar que 

la Generalitat desvincule de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA), el conjunt del 

Palau de les Arts i n’atorgue l’ús directament a la Fundació Palau de les Arts (Acord marc 

Generalitat_ CACSA_PALAU, de 6 d’octubre de 2021, i Acord del Consell, de 23 de desembre 

de 2021). 

 

• Informe proposta d’acceptació del pagament en espècie de la Institució Firal 

Alacantina (IFA), mitjançant la transmissió a la Generalitat dels béns patrimonials de la IFA: 

immobles de la fira actual, terrenys en fase d’urbanització del sector TO-4 i terrenys del futur 

sector TO-3, el desenvolupament del qual està pendent d’aprovació; tots aquests situats en el 

terme municipal d’Elx. (Acord del Consell de pagament en espècie IFA, 30 de desembre de 

2021). 
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Objectiu 2.2 Donar suport al Consell en matèria d’SPI  

 

Indicador 1. Evacuar informes sobre assumptes sotmesos a consideració dels òrgans col·legiats 

superiors de govern i administració de les entitats de l’SPI 

 

S’ha informat 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 2021.  

 

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” i Pla 

d’ajust 2021, qüestionari integrat “Reordenació del sector públic”. 

 

- Requeriments atesos de les agències de qualificació creditícia: s’ha remés a 

Standard and Poor’s la informació sol·licitada relativa a ens del sector públic, “Evolució de l’SPI 

2015-2020/2021”.  

 

- Requeriments atesos d’altres àmbits del Consell: Informe de la situació en 

relació amb les FUNDACIONS de l’SPI en extinció; uns altres, en relació amb l’Avantprojecte 

de llei de sector públic i en relació amb el Projecte de decret llei d’autorització de la creació de 

la Societat Fira Alacant, SA» i de la «Societat Fira València, SA (Decret llei 19/2021, de 23 de 

desembre, del Consell). 

 

- Observacions a la Memòria econòmica d’inici de l’activitat (MEIA), relativa a 

l’expedient modificat en 2021 de la creació de la SOCIETAT PER A LA GESTIÓ DE SERVEIS 

SANITARIS. 

 

- Al·legacions als informes provisionals de control financer específic, exercici 

2019, sobre “Procediments de gestió de tresoreria del sector públic instrumental de la 

Generalitat”. 

 

- Informe de la situació dels crèdits SPI per al compte general de la Generalitat. 

 

- Recopilació d’informació per a l’Agència Antifrau. 
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Programa 611.40, “Finançament autonòmic” 

Execució: 222,92 % 

PROGRAMA 61140, FINANÇAMENT AUTONÒMIC   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Contribuir a la generació de coneixements d’economia pública 
enfocats a la seua aplicabilitat en l’Administració autonòmica, 
considerant, quan siga procedent, la perspectiva de genere i igualtat 
d’oportunitats. 

91,67  

OBJECTIU 1.2 
Promoure l’efectiva transferència i aplicació de coneixements a la 
gestió autonòmica per a la millora de l’eficiència i l’autonomia 
financera. 

100,00  

OBJECTIU 2.1 

Prestar el suport tècnic necessari a l’equip directiu de la Conselleria 
en la negociació del model de finançament de les comunitats 
autònomes de règim comú, en la valoració de resultats i en el seu 
seguiment. 

600,00  

OBJECTIU 3.1 
Elaborar la proposta i la certificació de les inversions finançades pel 
Fons de Compensació Interterritorial. 

100,00  

 

 

Objectiu 1.1 Contribuir a la generació de coneixements d’economia pública enfocats a la seua 

aplicabilitat en l’Administració autonòmica, considerant, quan siga procedent, la perspectiva 

de gènere i igualtat d’oportunitats. 

 

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 pròpia. En total 

s’han elaborat 6 informes, el doble dels previstos. Als tres previstos —anàlisi comparada 

d’inversions territorialitzades, anàlisi comparada de transferències finalistes de l’Estat i anàlisi 

comparada de la distribució funcional de la despesa— s’ha sumat un informe d’anàlisi de la 

despesa autonòmica segons les dades d’avanç de tancament i una anàlisi focalitzada en la 

despesa social autonòmica. A aquests informes periòdics anuals s’ha d’afegir els panells 

mensuals d’indicadors economicofinancers i les previsions actualitzades de dèficit i les notes, 

a petició de la directora general, sobre l’Estratègia valenciana de recuperació, entre altres 

peticions puntuals de subministrament i presentació d’informació.  

 

En relació amb l’indicador del nombre de grups d’investigació en economia pública amb 

suport financer, s’han secundat 6 grups, per davall de l’objectiu previst de 8 grups, perquè en 

2021, finalment, es va optar per no llançar una nova convocatòria, i es van centrar els esforços 

en la modificació i millora de l’Ordre de bases reguladores en vista de l’experiència derivada 

de les dues primeres convocatòries.  

 

Tampoc s’ha aconseguit l’objectiu previst quant a l’indicador relatiu a les persones que 

estan realitzant projecte de tesi subvencionat CHME-Universitat, perquè, si bé la concessió de 

subvencions a les universitats s’ha resolt segons el calendari previst, l’arrancada de l’execució 

de les subvencions requeria la signatura d’un acord de cooperació CHME amb les universitats 

beneficiàries, la tramitació de les quals es va retardar fins al punt que no es va obtindre la 

preceptiva autorització del Consell fins al 30 de desembre. En el primer trimestre de 2022 s’ha 
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continuat amb la tramitació, i s’han signat els tres acords corresponents amb les universitats 

Miguel Hernández i València-Estudi General. 

 

 

Objectiu 1.2 Promoure l’efectiva transferència i aplicació de coneixements a la gestió 

autonòmica per a la millora de l’eficiència i l’autonomia financera 

 

En relació amb aquest objectiu, no s’han pogut implementar les accions formatives 

previstes per a la segona meitat de 2021, entre altres raons, per la reactivació del procés de 

negociació del model de finançament, amb l’anunci a la primavera d’una proposta del Ministeri 

d’Hisenda i Funció Pública sobre la població ajustada. Aquesta reactivació ha motivat la 

necessitat de concentrar esforços en les actuacions relacionades amb l’objectiu 2.1. 

 

Sí que s’ha complit la previsió en relació amb les publicacions inserides en la pàgina 

web. S’ha completat el web de finançament autonòmic amb dos apartats nous. En aquests 

apartats, a més de donar difusió als projectes i grups d’investigació, s’incorporen enllaços als 

articles d’investigació producte dels projectes i activitat dels grups finançats. 

 

S’ha superat el que es preveia quant a propostes i estudis. S’ha treballat en dues 

propostes. D’una banda, sobre la viabilitat de subvencionar despesa d’I+D, i, d’altra banda, 

es va elaborar un esborrany de proposta d’actuacions per a optimitzar el finançament obtingut 

per la Comunitat Valenciana derivada de l’Instrument de recuperació. 

 

 

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 

 

En el compliment d’aquest objectiu, es van elaborar un total de 12 informes i 

simulacions, molt per damunt de la previsió inicial, que n’eren 2. 

 

Això es va deure al fet que en la segona meitat de 2021 es va reactivar el procés de 

negociació del model de finançament autonòmic amb l’anunci del Ministeri d’Hisenda i Funció 

Pública d’una proposta sobre la població ajustada, que finalment es va presentar el 3 de 

desembre. A conseqüència d’això, es van generar tota una sèrie d’informes, simulacions i notes 

al llarg de l’exercici en suport a les propostes de la Generalitat cap al Ministeri en aquesta 

matèria, amb la finalitat que s’adopten mesures que corregisquen l’infrafinançament, així com 

mesures de liquiditat a les comunitats autònomes per a 2022. 

 

S’aprofundeix en l’anàlisi quantitativa sobre dades de panell, la variable despoblació, 

despesa sanitària i despesa en protecció social, i s’han elaborat les corresponents notes i 

propostes. Per a l’elaboració de les notes s’ha col·laborat amb AVANT, l’Institut Cartogràfic, la 
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Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives. 

 

 

Objectiu 3.1 Elaborar la proposta i la certificació de les inversions finançades pel Fons de 

Compensació Interterritorial 

 

En relació amb la gestió dels fons de compensació interterritorial, com en anys 

anteriors, s’ha aconseguit el 100 % en el compliment de les previsions de les certificacions 

efectuades. 

 

 

Programa 612.40, “Control intern i comptabilitat” 

Execució: 118,37 % 

PROGRAMA 61240, CONTROL INTERN I COMPTABILITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Control intern per a garantir una adequada actuació econòmica del 
sector públic. 

136,74  

OBJECTIU 1.2 Direcció i gestió de la comptabilitat pública. 100,00  

 

 

Objectiu 1.1 Control intern per a garantir una adequada actuació econòmica del sector públic 

 

S’observa un grau de compliment dels dos objectius d’aquest programa ajustat a les 

previsions en el segon d’aquests, i per damunt del que es preveia, en el primer, i es mostren 

uns resultats altament satisfactoris en matèria de control intern. 

 

En l’exercici de les funcions que atribueixen a la Intervenció General, en matèria de 

control financer i auditories, els articles 108 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, del 

Consell, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, s’ha dut a terme, 

en la majoria dels indicadors, un nombre més alt 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 la gestió 

dels quals 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. 

 



220 

 

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, de manera que es garanteix la real i efectiva aplicació dels fons 

públics a la finalitat per a la qual van ser destinats, i s’han dut a terme un nombre més alt 

d’actuacions de les previstes inicialment. 

 

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, per mitjà de la 

Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions, l’elaboració i el 

seguiment de l’execució dels plans anuals de control financer de 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. 

 

Finalment, s’han emés els informes, preceptius i no preceptius, en relació amb els 

projectes normatius que s’han sotmés a fiscalització d’aquesta intervenció general. 

 

 

Objectiu 1.2 Direcció i gestió de la comptabilitat pública 

 

En matèria de comptabilitat pública, s’han complit al 100 % la totalitat dels objectius 

establits en els seus indicadors de seguiment. 

 

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, en compliment del que es disposa en l’article 130 de la llei esmentada, 

s’ha elaborat el Compte General de l’exercici 2020, amb el contingut previst en l’article 135 

d’aquesta norma. 

 

Finalment, en el marc de les normes que regulen l’estabilitat pressupostària i la 

sostenibilitat financera de les administracions públiques, s’han elaborat diferents informes 

sobre estadística comptable i sobre l’activitat econòmica, financera i pressupostària de la 

Generalitat. 
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Programa 613.10, “Tributs de la Generalitat”  

Execució: 108,75 % 

PROGRAMA 61310, TRIBUTS DE LA GENERALITAT I JOC  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Dissenyar i executar una política normativa en matèria tributària 
coherent amb l’actual realitat socioeconòmica i amb la resta de la 
política social i econòmica del Consell, així com amb el conjunt de 
les mesures fiscals aprovades en exercicis anteriors. 

114,05  

OBJECTIU 2.1 
Elaboració de previsions d’ingressos per tributs i preus públics i 
seguiment de la seua execució. 

100,00  

OBJECTIU 3.1 La regulació del joc en la Comunitat Valenciana. 82,50  

OBJECTIU 4.1 
L’exercici de les competències relacionades amb la gestió del joc en 
la Comunitat Valenciana. 

138,46  

 

 

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. 

 

En l’àmbit de funcions de la Subdirecció General de Tributs, 2021 ha sigut un exercici 

especialment intens quant a la seua col·laboració en el disseny i execució de la política 

normativa en matèria tributària, ja que s’han assolit nivells de compliment superiors als 

previstos.  

 

En relació amb la revisió normativa dels tributs cedits, s’ha participat en la tramitació 

de tres disposicions amb rang legal: el Decret llei 6/2021, d’1 d’abril, del Consell, de mesures 

urgents en matèria economicoadministrativa per a l’execució d’actuacions finançades per 

instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-

19; el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la 

solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, i la Llei 7/2021, de 29 de 

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

d’organització de la Generalitat 2022. Aquesta última llei, en particular, inclou una nova 

deducció en el tram autonòmic de l’IRPF per a contractar de manera indefinida persones 

afiliades en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social 

per a la cura de persones. Amb aquesta mesura s’incorporen vies addicionals a les ja 

incentivades en aquesta llei per a facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral d’acord amb 

l’objectiu de promoció del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats. En la mateixa línia, 

s’eleva del 20 al 50 per cent el percentatge de la deducció per obres de conservació o millora 

de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l’habitatge habitual efectuades per persones amb 

un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. 

 

Quant a la reconfiguració del sistema fiscal propi valencià, durant l’any 2021 s’han 

elaborat i han entrat en vigor les ordres de desenvolupament de la nova modalitat “Transport 

d’energia elèctrica efectuada pels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica” de 
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l’Impost sobre Activitats que incideixen en el Medi Ambient i de l’Impost sobre Habitatges 

Deshabitats, figures incorporades per la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 

de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021.  

 

La funció normativa s’ha completat amb la redacció i tramitació de diverses 

disposicions reglamentàries destinades a millorar l’aplicació dels tributs gestionats per la 

Generalitat: Decret del Consell pel qual es regula el règim de depòsit, devolució i inspecció de 

les fiances per arrendaments de finques urbanes i per prestacions de serveis o 

subministraments complementaris a la Comunitat Valenciana; l’Ordre 14/2021, per la qual es 

regula la publicació, dins de l’àmbit de competències de la Generalitat, del llistat que comprén 

els deutors amb la Hisenda Pública, d’acord amb el que disposa l’article 95.bis de la Llei 

58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i l’Ordre 12/2021, de 21 d’octubre, per la 

qual s’autoritza el pagament, mitjançant domiciliació bancària, de les taxes per prestació de 

serveis d’assistència sanitària; aquestes dues últimes, de la Conselleria d’Hisenda i Model 

Econòmic. 

 

Arran de la resolució 305/X de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les 

Corts Valencianes, s’ha elaborat un estudi sobre la política fiscal de la Comunitat Valenciana 

en comparació amb altres comunitats autònomes. 

  

Aquest centre directiu ha participat en l’elaboració de l’Informe sobre l’exercici de 

l’autonomia financera de la Comunitat Valenciana mitjançant el desenvolupament d’un sistema 

tributari propi i de tributs cedits. 

 

Així mateix, el titular del centre directiu ha participat com a membre de la comissió 

d’experts nomenada per les Corts Valencianes per a la formulació de propostes per al nou 

sistema de finançament autonòmic. 

 

Finalment, s’ha culminat la creació d’una càtedra de tributació autonòmica amb la 

Universitat de València, amb la finalitat d’obtindre suport per al disseny de la política tributària 

i promoure accions de difusió i coneixement del sistema tributari autonòmic.  

 

 

Objectiu 2.1 Elaboració de previsions d’ingressos per tributs i preus públics i seguiment de 

la seua execució 

 

Aquest centre directiu ha complit les seues obligacions en relació amb aquest àmbit. 
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Objectiu 3.1 La regulació del joc en la Comunitat Valenciana  

 

Quant a la Subdirecció General de Joc, en termes generals, els objectius s’han complit 

parcialment, malgrat la incidència negativa dels factors externs que, en cada cas, es detallaran 

a continuació. 

 

En relació amb la producció normativa, en matèria de joc, s’ha participat en la Llei 

7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 

d’organització de la Generalitat 2022, ja que s’ha promogut una nova redacció del paràgraf 

segon de la disposició transitòria sisena i del paràgraf primer de la disposició transitòria desena 

de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la 

Comunitat Valenciana, a fi de donar resposta a necessitats tant de l’Administració com del 

sector. 

 

Igualment, ha de destacar-se l’aprovació i entrada en vigor del Decret 97/2021, de 16 

de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de 

la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana, 

necessari per haver incorporat a l’ordenament jurídic valencià aspectes nous, però 

l’Administració no disposava de previsions suficients per a l’aplicació immediata d’aquests als 

reglaments vigents, així com uns altres que, per estar directament connectats a aquesta, 

exigien una actuació normativa urgent. 

 

De la mateixa manera, malgrat no haver-se arribat a l’aprovació dels decrets 

respectius, per les raons que seguidament s’exposaran, es van iniciar els treballs previs per a 

la redacció del text del Decret regulador de la Comissió de Joc de la Comunitat Valenciana i 

del Decret regulador pel qual es configura la Comissió Tècnica de Coordinació 

Interadministrativa en Matèria de Joc. 

 

Ha de precisar-se que els elements externs que han motivat l’incompliment dels 

objectius relatius al nombre de les inspeccions i a la redacció de reglaments han sigut, 

respectivament, la incidència negativa que la COVID-19 ha tingut en l’activitat inspectora i la 

falta i excessiva temporalitat (6 mesos) del personal qualificat per al desenvolupament 

normatiu. 

 

Quant a la situació i evolució de l’execució dels objectius més significatius, convé 

subratllar l’avanç dels treballs preparatoris per a l’Estratègia valenciana integral de prevenció 

i tractament del joc patològic. 

 

 

Objectiu 4.1  L’exercici de les competències relacionades amb la gestió del joc en la 

Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Autoritzar les diferents activitats de joc 
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S’han autoritzat 898 sol·licituds de les diferents activitats de joc al llarg de 2021, la 

qual cosa suposa un 138,15 % respecte a la previsió del pressupost. 

 

Indicador 2. Vetlar per la pràctica del joc responsable controlant les prohibicions d’accés als 

locals de joc 

 

S’han resolt 451 sol·licituds de prohibició d’accés als locals de joc al llarg de 2021, la 

qual cosa representa un 82 % respecte a la previsió del pressupost. Aquesta minoració sembla 

tindre la seua causa en la incidència que la COVID-19 ha tingut respecte del joc presencial, 

que ha originat una disminució de les sol·licituds presentades davant de les d’exercicis 

anteriors. 

 

Indicador 3. Mesurar i comprovar el compliment de la normativa i de les autoritzacions en 

matèria de joc 

 

S’han dut a terme 7.905 inspeccions per a comprovar el compliment de la normativa i 

de les autoritzacions en matèria de joc al llarg de 2021, la qual cosa suposa un 52,70 % 

respecte a la previsió del pressupost. Sobre això, es precisa que l’incompliment dels objectius 

relatius al nombre de les inspeccions està motivat per la incidència de la COVID-19. 

 

Indicador 4. Corregir les desviacions produïdes respecte dels incompliments normatius i de la 

contravenció de les autoritzacions 

 

S’han tramitat 281 expedients sancionadors respecte dels incompliments normatius i 

de la contravenció de les autoritzacions al llarg de 2021, la qual cosa representa un 281,00 % 

respecte a la previsió del pressupost. 

 

 

Programa 631.50, “Actuacions sector financer”  

Execució: 513,90 % 

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 diferents instruments 
financers oferits per l’IVF. 

450,00  

OBJECTIU 1.2 

Incrementar el nombre d’empreses valencianes que, de manera 
voluntària, elaboren un pla d’igualtat, i millorar les condicions de 
finançament de les empreses que acrediten haver implantat un pla 
d’igualtat o que es comprometen a fer-ho. 

0,00  

OBJECTIU 2.1 
Gestionar la cartera d’actius crediticis generats a conseqüència del 
finançament facilitat al sector privat. 

65,58  

OBJECTIU 2.2 Augmentar l’eficiència de l’IVF. 1540,00  
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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 

 

Les circumstàncies de la pandèmia han comportat diferents mesures de suport a 

l’economia i han fet que l’Institut Valencià de Finances haja hagut de reaccionar modificant i 

ampliant la seua oferta de línies al llarg de l’any, i ha augmentat fins a huit les dues línies 

inicialment previstes. 

 

 

Objectiu 2.2 Augmentar l’eficiència de l’IVF 

 

Durant l’any 2021, la demanda de préstecs ha crescut més del que es preveia 

inicialment, atesa l’evolució seguida en 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; no obstant això, davant d’aquest increment 

d’operacions, no s’ha produït un creixement parell 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, que han quedat lleugerament per davall del que 

es preveia. 

 

 

Programa 612.20, “Tresor de la Generalitat” 

Execució: 100,00 % 

PROGRAMA 61220, TRESOR DE LA GENERALITAT  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Optimització de la gestió i organització de la funció de 
tresoreria. 100,00  

 

El mesurament d’aquest objectiu es du a terme per mitjà de l’indicador PMP de 

pagaments a proveïdors. El període mitjà de pagament a proveïdors (que inclou l’Administració 

de la Generalitat i les entitats del sector públic) s’ha mantingut, durant tot l’exercici 2021, per 

davall de l’objectiu de 30 dies (entre 17, 67 i 26,58 dies). 

 

Les mesures adoptades, tant en la gestió de la tresoreria com en la tramitació dels 

pagaments per part dels centres gestors (que ja en 2020 van permetre reduir el PMP fins a 

aconseguir l’objectiu), unides a una liquiditat més gran, han permés en 2021 mantindre l’índex 

significativament per davall del màxim legal. 
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Programa 611.10, “Direcció i serveis generals” 

Execució: 159,20 % 

PROGRAMA 61110, DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 Activitat de la Central de Compres. 156,75  

OBJECTIU 3.1 Compra pública innovadora. 50,00  

OBJECTIU 4.1 Racionalització de la contractació. 144,72  

OBJECTIU 5.1 
Actualització, millora i desenvolupament del règim de contractació 
pública de la Generalitat. 

175,00  

OBJECTIU 5.2 
Gestionar el Registre de contractistes i empreses classificades i la 
seua integració en el sector públic. 

147,50  

OBJECTIU 5.3 
Gestionar la classificació d’empreses contractistes d’obres i 
serveis. 

422,29  

OBJECTIU 5.4 Òrgan consultiu de l’article 9.7 de l’RD 55/2017, de 23 de febrer. 242,86  

OBJECTIU 6.1 
Dirigir el Registre de contractes de la Generalitat, així com 
remetre la informació GVA-Oberta. 

100,65  

OBJECTIU 7.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 
de la Conselleria. 

104,60  

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. 

106,90  

 

Aquest programa pressupostari té definits deu objectius en el desenvolupament de la 

seua activitat. Set d’aquests estan relacionats amb l’activitat de contractació, i els tres 

restants, amb la igualtat entre homes i dones. 

 

El programa “Direcció i serveis generals”, amb un grau mitjà de rellevància de gènere, 

promou el principi d’igualtat de tracte i oportunitats en el conjunt de les polítiques de la 

Conselleria a fi de combatre les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o 

indirecta, per raó de sexe, i incideix especialment en la normativa de la Conselleria, en l’àmbit 

de la contractació i en el foment de la utilització d’un llenguatge no sexista inclusiu. 

 

 

Objectiu 7.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la Conselleria  

 

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

inclouen clàusules d’igualtat de gènere, sobre el total de bases reguladores 

 

En l’Ordre 7/2017, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 

beques de pràctiques professionals en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en el seu 

article 11, es preveu com a criteri de desempat el reconeixement de víctima de violència de 

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

 

D’acord amb l’article 4 bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones 

i homes, la Unitat d’Igualtat supervisa els informes d’impacte de gènere que acompanyen 

l’elaboració de qualsevol projecte normatiu, pla o programa. Els centres gestors, per a 

elaborar-los, disposen d’un model proposat per la Conselleria de Presidència, disponible en les 

pàgina web de la Conselleria de Presidència i d’aquesta conselleria. 

 

El nombre total d’informes elaborats o supervisats per la Unitat d’Igualtat durant 2021 

s’ha elevat a 33, de manera que ha superant les previsions inicials, que situaven aquesta xifra 

en 29.  

 

 

Objectiu 7.3 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i 

inclusiu, en els textos administratius 

 

En aquest exercici, la Unitat d’Igualtat ha fet un esforç important per a impulsar la 

utilització d’un llenguatge no sexista i inclusiu en els textos administratius de la Conselleria, 

oferint suport als diferents centres gestors. S’han aconseguit importants avanços i s’observa 

més implicació, coneixement i autonomia en la utilització d’aquest llenguatge per part dels 

diferents departaments de la Conselleria. 

 

 

Objectiu 5.1 Actualització, millora i desenvolupament del règim de contractació pública de la 

Generalitat  

 

En 2021 s’han resolt 15 informes consultius en matèria de contractació, a sol·licitud 

d’entitats adjudicadores, un 50 % més del que s’havia previst inicialment. Informes que tracten 

qüestions rellevants en matèria de contractació, que es fan públics per mitjà del web de la 

Generalitat perquè els conega tothom.  

 

Així mateix, per part de la secretaria de la junta, s’han mantingut actualitzats 12 plecs 

tipus d’obres, serveis i subministraments, tant de procediments ordinaris com per a les 

licitacions amb fons Next Generation EU. 

 

També cal assenyalar que, amb la finalitat de millorar la capacitació del personal, s’ha 

organitzat amb l’IVAP un curs bàsic de licitació electrònica i un curs d’especialització en la 

Plataforma de Contractació del Sector Públic, en què s’analitzen les qüestions principals i 

resoltes pels tribunals en matèria de contractació electrònica. 
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Objectiu 5.2 Gestionar el Registre de contractistes i empreses classificades i la seua integració 

en el sector públic 

 

En 2021 s’han resolt 295 expedients d’inscripció en el Registre de contractistes i 

empreses classificades, un 47,5 % per damunt de les previsions inicials, a sol·licitud tant de 

persones físiques com jurídiques, i s’han trasllat electrònicament al Ministeri d’Hisenda els 

assentaments registrals de les 2.910 empreses que conté el nostre Registre per a una pròxima 

integració en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic. 

 

 

Objectiu 5.3 Gestionar la classificació d’empreses contractistes d’obres i serveis  

 

En 2021 s’han tramitat i resolt 739 expedients, una xifra molt per damunt dels 175 

previstos, que inclouen noves classificacions, revisió de classificacions i manteniment de 

classificacions. Així mateix, s’han tramitat i resolt expedients de revocació de classificacions. 

 

 

Objectiu 5.4 Òrgan consultiu de l’article 9.7 de l’RD 55/2017, de 23 de febrer  

 

En 2021 s’han presentat 17 contractes amb dret a revisió de preus, per la qual cosa 

s’han emés 17 informes preceptius sobre l’estructura de costos de contractes amb dret a 

aquesta revisió, en contrast amb els 7 que s’havien previst inicialment. 

 

 

Objectiu 6.1 Dirigir el Registre de contractes de la Generalitat, així com remetre la informació 

GVA-Oberta  

 

S’ha analitzat, revisat i inscrit en el Registre d’oficial de contractes de la Generalitat un 

total de 29.500 contractes, entre contractes no menors, contractes menors i contractes menors 

de 5.000 euros, IVA inclòs. En virtut d’això, i de cara a un millor coneixement de l’aplicació 

informàtica que sustenta el Registre, així com un millor coneixement de la normativa i la seua 

aplicació, s’han emés al voltant de 1.000 correus electrònics amb els usuaris de l’aplicació i els 

gestors de contractació en general. A més, s’han mantingut actualitzats els gestors sobre totes 

les novetats legislatives i jurisprudencials en la matèria, i s’han respost les consultes o dubtes 

en l’aplicació de la normativa de contractació pública. 

 

A l’efecte del coneixement puntual dels contractes inscrits en el Registre oficial, així 

com per a la contestació de preguntes parlamentàries i per a la formulació del Compte General 

de la Generalitat 2020, s’han fet les estadístiques requerides en cada moment. 

 

Mitjançant el corresponent programa informàtic, els 29.500 contractes figuren en el 

portal de transparència de la Generalitat amb totes les dades requerides per la legislació de 

transparència de la Generalitat. 
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612.50, “Pressupostos de la Generalitat i administració de nòmines”  

Execució: 91,84 % 

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 recollides en l’Estatut. 

125,08  

OBJECTIU 1.2 
Assegurar el compliment dels objectius d’estabilitat i sostenibilitat 

financera. 
93,33  

OBJECTIU 1.3 
Assegurar la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes en els pressupostos de la Generalitat. 

89,73  

OBJECTIU 2.1 
Supervisió i control de les despeses de personal, per a 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 serveis públics. 

100,00  

OBJECTIU 3.1 

Garantir l’adequat cobrament de la nòmina del personal que ocupa 
llocs de treball en l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els 
conceptes de retribució, cotització i retenció previstos per la legislació 
vigent i les seues quanties. 

100,00  

OBJECTIU 3.2 

Impuls i direcció de nous processos que contribuïsquen a simplificar 
i racionalitzar l’activitat administrativa i la gestió econòmica amb 
implicació en la nòmina i l’obligat pagament de les cotitzacions de 
previsió social. 

80,83  

OBJECTIU 4.1 

Supervisar l’activitat econòmica de les entitats del sector públic 
instrumental a fi de garantir els objectius d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera, transparència en la gestió i eficiència en 
l’assignació dels recursos públics. 

100,00  

OBJECTIU 4.2 

Control de les despeses de personal de les entitats que integren el 
sector públic instrumental de la Generalitat per a garantir el 
compliment de la normativa vigent en aquesta matèria i d’estabilitat 
pressupostària. 

71,25  

OBJECTIU 5.1 

Seguiment i avaluació de les polítiques de despesa, i proposta de 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 les propostes necessàries 
per a l’adequat control d’aquests ingressos, dins de les directrius 
marcades pel Consell. 

50,00  

 

 

Objectiu 1.1 Assegurar una òptima gestió dels recursos públics de la Generalitat, en el marc 

de les competències recollides en l’Estatut 

 

Indicador 1. Millora de la 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 

economicofinancer de la Generalitat i que s’ha estat desenvolupant durant tot l’exercici 

participant activament en els nombrosos grups de treball de definició i d’implementació, la 
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qual cosa ha suposat una dedicació quasi exclusiva a aquest projecte de part de la Subdirecció 

General d’Avaluació i Polítiques de Despesa. 

 

-  La millora i evolució del VISOR PRESSUPOSTARI en el web GVA Oberta, en 

col·laboració amb la conselleria competent en matèria de transparència. 

 

-  Gestió de la contractació, seguiment i supervisió dels treballs de realització de 

l’“Estudi per a la implantació d’un sistema d’avaluació contínua de les polítiques públiques de 

despesa del sector públic valencià”, elaborat per l’IVIE. 

 

A banda d’això, cal esmentar el seguiment de la fitxa d’impacte pressupostari (FIP), 

com a document que s’acompanya preceptivament a 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 ajustos pressupostaris: 

 

• 254 modificacions de crèdit per a anàlisi i tramitació: 3 incorporacions de 

romanents; 64 modificacions de crèdit aprovades per mitjà d’acords del Consell; 131 

modificacions de crèdit aprovades per resolucions del conseller d’Hisenda i Model Econòmic; 

29 modificacions de crèdit aprovades per resolucions dels responsables de les diferents 

conselleries; 14 ampliacions de crèdit, així com la seua corresponent contrapartida al 

tancament de l’exercici, i 13 propostes de modificació que finalment no van arribar a aprovar-

se. 

 

Les ampliacions de crèdits tramitades ho van ser per a donar cobertura a obligacions 

relatives a les següents matèries: 

 

- Prestacions econòmiques sistema d’autonomia personal i atenció a la 

dependència. 

- Prestacions Renda Valenciana d’Inclusió 

- Despesa farmàcia ambulatòria amb recepta. 

- Ajudes al lloguer sectors vulnerables incloses en Pla estatal habitatge 2018-

2021. 

- Despeses derivades de sentències judicials en diferents capítols i programes. 

- Reducció neta d’operacions de finançament a curt termini per més volum 

d’amortitzacions que noves emissions. 

 

• Anàlisi i tramitació de 52 variacions de límits pluriennals per a aprovació pel 

Consell. 
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• Anàlisi i tramitació de la incorporació de romanents del 2021 a l’exercici 2021-

1 dels saldos corresponents Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis (Pla 

PIP), així com de saldos de despesa afecta a finançament finalista. Igualment, es va fer un 

acord que va modificar una part dels saldos incorporats pel Pla d’habitatge. 

 

• Execució de 89 reajustaments tecnicopressupostaris en els diferents capítols, 

subprogrames i centres gestors de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

• Execució de 60 ajustos entre dotacions de projectes d’inversió dins del capítol 

6 de cada un dels programes. 

 

• Execució de 201 ajustos entre articles i conceptes de capítol 1 dels diferents 

programes. 

 

Igualment cal destacar que, durant 2021, s’ha col·laborat també en les següents 

actuacions generals de la Direcció General (tasques de tancament de l’exercici 2020, tasques 

d’obertura de l’exercici 2021 i elaboració dels Pressupostos 2022 de la GVA), i subministrament 

de dades de modificacions mensuals al Ministeri d’Hisenda. 

 

Indicador 3. Evolució execució ingressos sobre previsió inicial. Informes mensuals, i  

Indicador 4. Evolució execució despeses sobre crèdits inicials. Informes mensuals. 

 

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 2021. 

 

Indicador 5. Normes pressupostàries, adaptació 

 

L’activitat de la Generalitat durant 2021 ha estat condicionada fonamentalment per la 

implantació i posada en marxa dels processos associats al Pla de recuperació, transformació i 

resiliència, i als fons vinculats a aquest. Una vegada que l’Estat no sols aprove l’esmentat pla 

sinó que dicte la normativa bàsica en la matèria amb vista a assegurar una execució eficient i 

adequada a la normativa europea dels fons esmentats, la Generalitat, igual que la resta de 

comunitats, va dictar la seua pròpia normativa de desenvolupament, tant financera com 

d’organització, amb la finalitat de facilitar, en l’àmbit de la nostra Comunitat, la recepció i 

execució d’aquests fons. 

 

Complementàriament, durant 2021, dues circumstàncies addicionals han influït en 

l’actuació o activitat normativa de la Direcció General de Pressupostos: d’una banda, els 

efectes de la pandèmia per COVID-19, especialment quant als seus efectes econòmics i socials, 

i, d’una altra, el procés d’integració de les dues institucions firals en el sector públic 

instrumental de la Generalitat. 
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Objectiu 1.2 Assegurar el compliment dels objectius d’estabilitat i sostenibilitat financera 

 

El compliment d’aquest objectiu se segueix per mitjà de tres indicadors. Dos dels quals 

(informes mensuals d’evolució dèficit i elaboració del Marc pressupostari pluriennal) s’han 

executat segons el que es preveia). No obstant això, l’altre indicador (indicador 2) ha registrat 

una execució del 80 % en relació amb les previsions inicials, la qual cosa s’explica a 

continuació. 

 

Indicador 2. Anàlisi plans, programes i actuacions 

 

Per segon any consecutiu, i en el marc de la normativa europea dictada amb caràcter 

excepcional per la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la pandèmia, l’aplicació de les 

normes fiscals a escala europea s’ha vist afectada. Així, i pel que fa a Espanya, mitjançant 

l’Acord del Consell de Ministres, de 6 d’octubre de 2020, es van suspendre els objectius 

d’estabilitat pressupostària i deute públic. Aquesta suspensió va ser ratificada pel Ple del 

Congrés dels Diputats el dia 20 d’octubre de 2020, d’acord amb el procediment previst en 

l’article 135.4 de la Constitució, així com en l’article 11.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que es va apreciar la 

concurrència d’una situació d’emergència extraordinària que escapa al control de les 

administracions públiques i que perjudica considerablement la situació financera o la 

sostenibilitat econòmica o social de l’Estat i altres ens territorials. 

 

Aquesta situació excepcional va suposar l’autorització d’incórrer excepcionalment en 

dèficit estructural amb la finalitat de permetre l’adopció de les mesures necessàries a fi de 

mitigar els efectes adversos de la pandèmia a escala socioeconòmica i abordar un programa 

de recuperació coherent amb el projecte de la Unió Europea. Tot això, sense perjudici del 

compromís que l’Estat espanyol té respecte del compliment del principi d’estabilitat 

pressupostària consagrat constitucionalment, que ens obliga, a mitjà termini, a avançar cap a 

un escenari de consolidació fiscal i sostenibilitat financera que permeta atendre les exigències 

d’equilibri pressupostari derivades del Pacte Fiscal Europeu, tan prompte com ho permeten les 

circumstàncies que van donar lloc a aquesta situació extraordinària.  

 

A conseqüència del que s’ha exposat, l’activitat ordinària de l’Administració autonòmica 

en aquesta matèria ha quedat lògicament condicionada, ja que, si bé les obligacions formals 

en la matèria s’han mantingut, des d’un punt de vista material, les actuacions han sigut, per 

segon any consecutiu, inferiors a la mitjana. 

 

 

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 
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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, a conseqüència de la situació sanitària i els seus efectes en el 

desenvolupament de l’activitat laboral quant a reunions presencials, 2 reunions de les 3 que 

estaven previstes. 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 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 154/2014, 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 31, de les quals 

el 70 % eren dones i el 30 %, 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 6/2013, 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, en 2021 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 per a garantir 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 l’elaboració d’informes d’existència pressupostària, prèvia anàlisi de 

disponibilitat dels crèdits en aquest capítol. Mensualment s’ha elaborat 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 
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Com a mínim 2 vegades durant l’any es fa l’anàlisi de la Relació de llocs de treball 

(RPT) 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. 

 

D’altra banda, amb caràcter anual s’informen els plans d’actuació de vacants per a 

cada conselleria i OA i es reben i s’analitzen els nomenaments de personal interí de cada sector 

que les conselleries i OA comuniquen mensualment en compliment de l’Ordre 1/202018, 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 pagament 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 íntegrament dins del termini 

i en la forma escaient. 

 

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 dut a terme de forma 

alineada al pagament mensual de les nòmines, per la qual cosa s’ha desenvolupat íntegrament, 

també, dins del termini i en la forma escaient. 

 

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 fet de conformitat amb 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, així com a les seues modificacions, de les entitats del sector públic. 

 

Aquest objectiu es concreta en la realització dels informes que estableix l'article 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 12 entitats, que es detallen a continuació: IVAM, IVF, 

EVHA, IVACOR+I, Circuit Motor i Promoció Esportiva, Aeroport de Castelló, S.L., Centre 

Especial d'Ús del IVASS, S. a., Fundació La Fe, Fundació de la CV d'Investigació d'Excel·lència 

(ValER), Consorci d'Artesania, Consorci Espacial Valencià i Autoritat de Transport Metropolità 

(ATMV). 

 

Així mateix, se'ls ha autoritzat massa salarial màxima, a l'efecte de negociar els 

convenis col·lectius, a altres 5 entitats: FGV, Fundació CEAM, Fundació INCLIVA, FISABIO i 

Fundació TAL. 

 

A la resta d'entitats no se li va autoritzar massa salarial degut bé a la falta de l'informe 

de la seua corresponent Relació de Llocs de treball (RPT), o bé al fet que aquest informe era 

desfavorable. Dutxe informe es considera necessari per a l'autorització de la corresponent 

massa salarial. La Direcció General de Sector Públic ha informat desfavorablement en 2021 la 

proposta de RPT de CVMC, VAERSA, SPTCV, CIEGSA, SAMC, F.CEAM, F.ValER, FISABIO, 

ISABIAL i CMCV. 

 

D'altra banda, s'ha informat de manera favorable, però amb objeccions, els informes 

de RPT de IVASS, IVC, CACSA, ISTEC i Fundació TAL sent autoritzats per la Direcció General 

del Sector Públic i Patrimoni l'última quinzena de l'any. 

 

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, 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, Informes d'autorització relatius a retribucions i qualssevol altres 

circumstàncies amb incidència en les despeses de personal de les entitats del SPI, s'ha elaborat 

la totalitat dels informes sol·licitats. 

 

Objectiu 5.1 Seguiment i avaluació de les polítiques de despesa, i proposta de 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 l’elaboració 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 2020-2021. 

 

Indicador 2. Estudis sobre polítiques de despesa sectorials  

 

S’han fet diversos informes a petició de la directora general en matèria de despesa 

social, 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 l’Spending Review que s’està fent per 

l’AIREF sobre la despesa sanitària en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en 

col·laboració amb aquest departament i 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 per mitjà 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. 

 

Indicador 4. Impacte pressupostari de les polítiques de recursos humans i retributives dels 

diferents sectors de personal  
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Aquest objectiu es compleix per mitjà de l’elaboració de l’informe comparatiu 

d’execució 2021-2022 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 gràcies a la col·laboració en l’elaboració i seguiment dels 

plans d’ajust i econòmics financers. Així mateix, 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 necessàries 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 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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Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 %: 

 

 

Programa 631.60, “Política financera” 

Execució: 90,80 % 

63160, POLÍTICA FINANCERA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu sector 
públic. 

81,60  

OBJECTIU 2.1 
Millorar l’eficiència i eficàcia en la supervisió de les entitats financeres 
autòctones. 

100,00  

 

 

Objectiu 1.1 Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu sector públic 

 

El seguiment del compliment d’aquest objectiu es fa per mitjà de cinc indicadors que 

mesuren les accions que es duen a terme amb aquesta finalitat. Durant l’exercici 2021 han 

tingut un comportament desigual, com es veurà a continuació. 

 

Indicador 1. Substituir operacions d’endeutament per a obtindre estalvis d’almenys 10 punts 

bàsics 

 

Aquest és l’únic indicador de l’objectiu que ha situat la seua execució per damunt del 

100 %, de manera que ha arribat a triplicar el valor inicialment previst, i és el resultat que, al 

llarg de 2021, s’han formalitzat 14 operacions de préstec amb diverses entitats financeres per 

un import global de 1.565 milions (en contrast amb els 500 milions previstos), destinades a 

refinançar operacions de mecanismes de l’Estat a fi de reduir la càrrega d’interessos.  

 

En els mesos de febrer i març es va llançar una subhasta competitiva i es van adjudicar 

la totalitat de l’import autoritzat per valor de 1.000 milions d’euros a un diferencial mitjà sobre 

tresor de 40 punts bàsics, amb estalvis mitjans de 83 punts bàsics, que van suposar uns 27,1 

milions d’euros. En els mesos de juny i juliol i en processos de negociació bilateral amb entitats 

financeres, amb condicions financeres a partir del resultat del procés competitiu del mes de 

març, es van executar altres 7 préstecs per import de 565 milions, amb estalvis mitjans de 83 

punts bàsics, que van suposar uns altres 11,4 milions d’euros estalviats. 

 

Indicador 2. Obtenció de finançament BEI per a ampliar el termini mitjà de la cartera 

 

Aquest indicador no ha registrat execució durant 2021, a pesar que tant les conselleries 

com les empreses públiques tenen projectes d’inversió que resulten atractius i elegibles per al 

BEI.  
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L’explicació d’això està en el fet que per a obtindre finançament del BEI amb l’objectiu 

d’ampliar el termini mitjà de la cartera és necessari presentar projectes d’inversió que siguen 

elegibles per al Banc, amb un termini d’execució raonable i que siga possible justificar la 

despesa efectuada d’acord amb el contracte formalitzat, de manera que els serveis del BEI 

puguen donar per tancades les afectacions, ja que, si no és així, ha de retornar-se el 

finançament. Tal com està plantejada la participació d’ens inversors en l’obtenció de 

finançament BEI, no els resulta en absolut atractiu haver de dedicar esforços addicionals a un 

projecte d’inversió per al qual ja compten amb finançament pressupostari, perquè, d’una altra 

manera, no haurien sigut aprovats. 

 

En conseqüència, mentre no es puga oferir un incentiu pressupostari o d’un altre tipus 

als ens que poden aportar els seus projectes d’inversió per a justificar finançament BEI, queda 

en mans de la bona voluntat dels gestors d’aquests ens la consecució de l’objectiu que es 

plantege per a aquest indicador. 

 

Durant l’exercici 2021 s’han mantingut contactes amb FGV, EPSAR i EVHA amb el 

propòsit de comentar-ho, però amb una resposta bastant dispar. Fins ara, només FGV ha donat 

una resposta positiva a oferir inversions per a obtindre finançament BEI, i en cas de 

cristal·litzar finalment, la formalització del finançament tindrà lloc en l’exercici 2022 en curs, 

que en principi aconseguiria un import de 390 milions d’euros. 

 

Indicador 3. Maximitzar la subrogació del deute de les entitats SEC per part de la Generalitat 

 

L’execució del nombre d’operacions en un 20 % del que es preveia s’explica perquè en 

l’exercici 2021 s’han concentrat tots els esforços en la finalització de la subrogació del deute 

financer de Fira València. La subrogació de les obligacions és pionera en els mercats financers, 

no es coneix precedent en el mercat europeu i ha resultat d’una complexitat extrema que ha 

exigit un enorme esforç de política financera per a tancar l’operació amb èxit, ja que, per a 

poder finalitzar el mandat del Consell de subrogar el deute financer de Fira València, ha calgut 

desmantellar amb minuciositat el denominat “finançament inicial”.  

 

Indicador 4. Document de presentació a inversors sobre la CV actualitzat trimestralment 

 

La comunitat d’inversors institucionals i altres entitats financeres requereixen 

constantment informació economicofinancera actualitzada de la Generalitat Valenciana. És 

generalitzat entre els emissors (entre aquests, les comunitats autònomes) disposar d’un 

document de presentació als inversors en què es detalla aquest tipus d’informació. L’objectiu 

de la Subdirecció ha sigut actualitzar trimestralment el document. Enguany, solament es va 

poder actualitzar en el segon, tercer i quart trimestre. Aquest document queda accessible en 

la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 

 

Indicador 5. Estudi de la situació d’ens del sector públic susceptibles d’exclusió del perímetre 

de consolidació del SEC 
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S’està treballant en tres informes sobre EPSAR, VAERSA i IVF, a fi de dissenyar els 

criteris que s’utilitzaran per a proposar la possible exclusió d’aquestes del perímetre de 

consolidació del SEC, però la pandèmia per COVID-19 ha tingut un efecte important sobre la 

seua activitat, de manera que s’han modificat les condicions de l’estudi. S’està en espera que 

els ens normalitzen la seua actuació i poder tancar els referits informes sobre els comptes de 

2021. 

 

 

Objectiu 2.1 Millorar l’eficiència i eficàcia en la supervisió de les entitats financeres 

autòctones 

 

Indicador 1. Inspecció de les cooperatives amb secció de crèdit 

 

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. 

  

Al llarg de 2021, de les 17 inspeccions ordinàries previstes s’han dut a terme un total 

de 15, i la causa d’aquest fet és que s’hagen dut a terme també 4 actuacions no previstes 

sobre seccions de crèdit, en haver-se tramitat la seua baixa del Registre especial de 

cooperatives amb secció de crèdit. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %  

 

Programa 121.70, “Telecomunicacions”  

Execució: 65,10 % 

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 Comunitat Valenciana. 

98,86  

OBJECTIU 1.2 
Estendre la cobertura i facilitar el servei de televisió digital a tots els 
ciutadans de la Comunitat Valenciana. 

34,86  

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. 

89,78  

OBJECTIU 1.4 
Evolucionar les xarxes existents a una xarxa multiservei d’alta 
capacitat. 

36,89  
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Objectiu 1.1 Disposar d’un sistema avançat de comunicacions crítiques per a cossos 

d’emergències i seguretat en la Comunitat Valenciana  

  

En relació amb aquest objectiu, s’han aconseguit, pràcticament al 100 %, els valors 

previstos en els indicadors, tant quant al nombre d’usuaris actius de la xarxa de comunicacions 

mòbils d’emergències i seguretat de la Generalitat Valenciana, com en el nombre d’estacions 

base de la xarxa de comunicacions mòbils d’emergències i seguretat de la Generalitat 

Valenciana. 

  

 

Objectiu 1.2 Estendre la cobertura i facilitar el servei de televisió digital a tots els ciutadans de 

la Comunitat Valenciana  

  

Els treballs de manteniment preventiu i correctiu executats en la xarxa durant l’any 

2021 han permés garantir el nivell de disponibilitat de l’emissió dels serveis audiovisuals que 

s’ofereixen mitjançant la xarxa als ciutadans, de manera que s’ha complit amb l’objectiu 

establit, fins i tot lleugerament per damunt de la previsió inicial.  

 

Quant a les ajudes per a la recepció o accés a la televisió digital en zones amb falta de 

cobertura de TDT, no s’ha aconseguit l’objectiu previst, ja que no s’ha pogut formalitzar la 

tramitació de l’ordre corresponent a aquesta convocatòria, entre altres raons, a causa de la 

incertesa que hi ha a escala comunitària quant a la manera d’aplicació del criteri de la 

neutralitat tecnològica en les actuacions relatives al manteniment i renovació de les xarxes de 

televisió digital.  

 

Pel que fa a les previsions en matèria de “Centres evolucionats a 4K”, cal indicar que 

aquesta actuació depén de decisions del ministeri competent en matèria de telecomunicacions. 

L’expectativa inicial era començar les emissions en proves en format 4K en la TDT en les tres 

capitals de província durant 2021, però el Ministeri encara no ha posat en marxa aquesta 

possibilitat, per la qual cosa no s’ha pogut complir l’objectiu establit per a aquest indicador.  

 

Una altra de les actuacions previstes, la relacionada amb els centres emissors de MAUT 

renovats tecnològicament, s’ha vist afectada per la crisi global de subministraments electrònics 

i de telecomunicacions, la qual cosa ha impedit que la instal·lació de l’equipament necessari 

es fera en els terminis establits, fet que ha afectat al nivell d’execució de l’indicador que mesura 

el nombre de centres renovats.  

  

 

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  

  

L’assoliment d’aquest objectiu es mesura per mitjà de tres indicadors que mesuren el 

nombre de centres afectats: per la seua creació, adequació o regularització amb vista a 
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garantir la disposició d’una xarxa de centres de telecomunicacions en bon estat. Es tracta, per 

tant, de tres indicadors íntimament relacionats.  

 

Els esforços durant 2021 s’han centrat en l’adequació de centres, per la qual cosa la 

seua execució s’ha elevat a un 213 % en relació amb el valor previst. La construcció de nous 

centres porta aparellat un alt grau de coordinació tècnica i variabilitat en la tramitació 

administrativa amb les entitats locals implicades, així com la regularització de situacions 

jurídicament complexes, la qual cosa ha alentit els esforços dedicats a aquests dos tipus 

d’actuacions.  

  

  

Objectiu 1.4 Evolucionar les xarxes existents a una xarxa multiservei d’alta capacitat  

  

El compliment d’aquest objectiu es mesura mitjançant un únic indicador: “Nombre de 

nous nodes de la xarxa multiservei de la Generalitat.” Els treballs d’execució relatius a aquesta 

actuació es desenvolupen conjuntament amb els referits en l’actuació corresponent de 

l’objectiu 1.2 (“centres emissors de MAUT renovats tecnològicament”), i s’han vist afectats per 

les mateixes circumstàncies adverses, de manera que no ha sigut possible aconseguir l’objectiu 

perseguit.  

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

Tenint en compte els resultats aconseguits en l’execució dels indicadors de seguiment 

dels objectius establits per la Conselleria per a l’exercici 2021, pot dir-se que s’han aconseguit 

aquests objectius, i això, no sols globalment, sinó també en les diferents àrees competencials 

desenvolupades per mitjà dels diferents programes.  

 

El 83,33 % dels 18 programes han registrat una execució per damunt del 100 %, de 

manera que s’han superat les expectatives que hi havia en el moment d’elaborar-se el 

pressupost (gràfic 2). El 16,67 % restant es correspon amb 3 programes, dels quals solament 

un (el 5,56 % de tots els programes) s’ha quedat per davall del 80 % de les seues previsions, 

mentre que els altres (l’11,11 % de programes), tot i que no ha arribat a aconseguir una 

execució d’acord amb el que es preveia, s’hi ha aproximat bastant (gràfic 2). 

 

 

  



243 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d’execució dels objectius 

d’aquests. 

  

 

 

L’anàlisi per centres gestors ens porta a concloure que tots els centres gestors, menys 

un, han aconseguit una execució per damunt del 100 % en relació amb el que estava previst 

en el pressupost (gràfic 3).  

 

Com pot observar-se, un d’aquests, la Direcció General de Model Econòmic, ha 

desbordat les previsions de manera inusual (5480,09 % d’execució), a causa d’un canvi 

d’estratègia en una de les línies d’actuació d’un dels programes que gestiona, tal com s’ha 

exposat en les pàgines anteriors. Mostren també execucions elevades i allunyades de les seues 

previsions, encara que bastant menys, els següents centres gestors: l’Institut Valencià de 

Finances (513,90 %), la Direcció General de Fons Europeus (240,24 %), la Sotssecretaria 

(159,20 %), la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni (144,05 %) i la Direcció General 

de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (143,15 %). 

 

En un interval d’execució més pròxim a les estimacions inicials es troben la Intervenció 

General (118,37 %), la Direcció General de Tributs i Joc (108,75 %), la Secretaria Autonòmica 

d’Hisenda (100,00 %) i la Direcció General de Pressupostos (91,84 %), tot i que aquesta 

última, amb una execució per davall del que es preveia. 

 

 

 

 

 

5,56 %

11,11 %

83,33 %

Programes pressupostaris amb un 
grau d’execució inferior al 80 %

Programes pressupostaris amb un 
grau d’execució comprés entre el 80 
% i el 100 %

Programes pressupostaris amb un 
grau d’execució igual o superior al 
100 %
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Gràfic 3. Grau d’execució dels objectius per centres gestors 
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INFORME D’EXECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, 

INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EXERCICI 2021 

 

 

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha sigut una de les 

conselleries que més han crescut en personal i competències en els últims anys. En particular, 

en l’exercici 2021 s’han produït canvis estructurals en la Conselleria, amb variacions que han 

provocat també un augment dels llocs de treball, amb polítiques de creació de nous òrgans 

com, per exemple, nous serveis en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a 

la Justícia, les oficines de Víctimes del Delicte, els Gabinets Psicosocials i l’impuls dels instituts 

de Medicina Legal. 

 

L’avaluació de resultats dels programes pressupostaris gestionats per la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública mostra, en terme mitjà, una execució dels objectius 

per als quals es disposa d’indicadors en un percentatge superior, un 62 %, als valors previstos 

inicialment. Igualment destaca el fet que cinc dels huit programes gestionats s’han executat 

per damunt del 100 %. El grau d’execució ha variat entre el 365,76 % del programa 221.30, 

“Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències”, i el 61,71 % del programa 

121.40, “Funció Pública” (gràfic 1). 

 

 

 

Gràfic 1. Grau d’execució per programes pressupostaris 
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Atés el grau d’execució assolit i prenent com a unitat d’anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 %.  

 

En aquest grup es troben el programa 221.30, “Agència Valenciana de Seguretat i 

Resposta a les Emergències”; el programa 112.70, “Reformes democràtiques i accés a la 

justícia”; el programa 141.10, “Administració de justícia”; el programa 141.20, “Direcció i 

serveis generals”, i el programa 121.30, “Formació i estudis”.  

  

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

100 %.  

 

En aquest grup es troba un únic programa, el programa 462.60, “Processos electorals 

i consultes populars”. 

 

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

 

En aquest grup es troben dos dels programes: el programa 121.90, “Simplificació 

administrativa i inspecció de serveis”, i el programa 121.40, “Funció pública”.  

 

Des d’una perspectiva d’impacte de gènere, i en el marc de les competències d’aquesta 

secció pressupostària, han tingut un impacte especial les activitats dutes a terme per a la 

formació i sensibilització del personal, dels membres de les forces i cossos de seguretat, dels 

membres de la carrera judicial i d’altres professionals al servei de l’Administració de justícia, 

així com el desenvolupament de les mesures previstes en els plans d’igualtat de personal, tant 

de l’Administració de la Generalitat com de l’Administració de justícia, a més de totes les 

mesures específiques de lluita contra la violència de gènere i d’assistència a les víctimes, entre 

les quals cal ressaltar les següents:  

 

• Actuacions dutes a terme per a garantir la separació d’espais que cal en les 

seus judicials per a evitar la coincidència de víctimes i agressors, o la dotació de recursos 

materials i personals suficients als òrgans que coneixen o intervenen en els supòsits de 

violència de gènere. 

 

• Consolidació de la Xarxa d’Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, 

projecte pioner a escala nacional, creada mitjançant Decret 165/2016 del Consell, que ha 

suposat un salt quantitatiu i qualitatiu en l’assistència, que fins al febrer de 2018 es prestava 

a les víctimes per mitjà de FAVIDE. Així, davant de l’anterior model basat en l’assistència 

solament jurídica, les víctimes disposen d’equips multidisciplinaris d’atenció en els quals 

s’integren també professionals de la psicologia i del treball social. 
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• Prestació d’assistència jurídica gratuïta directa a totes les dones víctimes de 

violència de gènere, amb independència dels recursos per a litigar. 

 

• Mesures d’acció positiva per a corregir les possibles desigualtats de gènere i 

les barreres que obstaculitzen l’accés a la funció pública i perquè la igualtat d’oportunitats siga 

real i efectiva en aquest àmbit, de manera que s’incrementen les mesures de conciliació de la 

vida professional, personal i familiar, entre altres. 

 

• Plans de formació que mantenen l’aposta per la innovació en matèria de gènere 

i la formació específica en altres qüestions relacionades, com la corresponsabilitat social, el 

pressupost amb perspectiva de gènere o com fer front a la violència de gènere des de les 

xarxes socials o noves masculinitats. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100%. 

 

Programa 221.30, “Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències”  

Execució: 365,76 % 

PROGRAMA 22130, AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I 

RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Desenvolupament normatiu. 80,00 

OBJECTIU 1.2 
Control de seguretat d’espectacles públics, activitats recreatives i 
socioculturals i establiments públics. 

362,44 

OBJECTIU 1.3 
Control del compliment de la normativa pels titulars o els 
organitzadors. 

87,38 

OBJECTIU 1.4 Control de la normativa de prevenció contra la COVID-19. 2.516,43 

OBJECTIU 1.5 Òrgans consultius d’assessorament i control. 50,00 

OBJECTIU 1.6 Aplicació normativa sobre pirotècnia. 60,00 

OBJECTIU 1.7 Aplicació normativa sobre seus festeres. 50,00 

OBJECTIU 1.8 Formació. 0,00 

OBJECTIU 1.9 Servei específic d’admissió. 85,58 

 

 

Objectiu 1.1 Desenvolupament normatiu 

 

De les cinc disposicions previstes, només una no s’ha executat: el reglament de 

registre d’establiments públics que, encara que està redactat, es va decidir no continuar amb 

el seu tràmit. La resta ha sigut objecte d’elaboració i tramitació al llarg de l’exercici econòmic 

2021: reglament de formació de socorrisme en piscines; Ordre 26/2021, de 16 de desembre, 

d’horaris 2021; conclusió reglament del desenvolupament de la Llei 14/2010, i normativa 

figures no regulades en bous al carrer. 
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Objectiu 1.2 Control de seguretat d’espectacles públics, d’activitats recreatives i socioculturals 

i d’establiments públics 

 

El control de la seguretat es mou en paràmetres d’informes tècnics i jurídics sobre 

establiments, espectacles i activitats oberts a concurrència pública. En aquest àmbit s’han 

complit, en general, els objectius previstos, tal com informa l’execució dels indicadors de 

seguiment d’aquest objectiu, en què s’assenyala que un d’aquests, l’emissió d’informes 

preceptius i vinculants per a l’obertura d’establiments públics, ha desbordat les previsions 

inicials, ja que el nombre d’informes ha passat de 3 a 70. 

 

 

Objectiu 1.3 Control del compliment de la normativa pels titulars i organitzadors 

 

Aquest objectiu s’ha complit lleugerament per davall del 9 %. Únicament les visites 

d’inspecció i els informes en matèria d’espectacles s’han reduït a causa del tancament o de 

l’horari ajustat per la normativa COVID-19. 

 

 

Objectiu 1.4 Control de la normativa de prevenció contra la COVID-19 

 

El Servei d’Espectacles i Establiments Públics ha sigut l’òrgan administratiu assignat 

per a la tramitació dels procediments sancionadors oberts per la vulneració de la normativa de 

prevenció contra la COVID-19. 

 

S’observa que hi ha hagut un increment exponencial en el grau d’execució d’aquest 

objectiu degut a l’elevat nombre d’expedients en la incoació de procediments sancionadors per 

infraccions lleus, greus o molt greus tipificades en el Decret llei 11/2020, que ha aconseguit 

una xifra de 120.000 expedients, molt allunyada de les previsions que s’havien especulat 

inicialment, que apuntaven a 1.000 expedients. 

 

 

Objectiu 1.5 Òrgans consultius d’assessorament i control 

 

Els òrgans consultius i assessors dependents d’aquesta secretaria autonòmica només 

s’han convocat una vegada a l’any i per via telemàtica, en lloc de les dues convocatòries 

previstes. L’absència d’activitats ha fet que tant la Comissió de Bous al Carrer, prevista en el 

Decret 31/2015, de 6 de març, regulador dels festejos taurins tradicionals (Bous al carrer) de 

la CV, com la Comissió d’Espectacles, regulada en l’article 61 de la Llei 14/2010, hagen tingut 

un moviment escàs quant a continguts.  
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Objectiu 1.6 Aplicació normativa sobre pirotècnia 

 

L’absència pràcticament total d’activitats pirotècniques amb participació de gent no 

professional (els denominats consumidors reconeguts com a experts —CRE— previstos en el 

Decret 19/2011, de 4 de març) ha fet que no hi haja hagut cursos formatius ni pràcticament 

convenis per a tramitar-los. L’única excepció a aquesta poca activitat s’ha produït en les 

consultes d’ajuntaments i associacions sobre quan es reactivarien aquestes activitats i el 

manteniment del procediment de gestió de convenis.  

 

 

Objectiu 1.7 Aplicació normativa sobre seus festeres 

 

Igual que en l’anterior objectiu, la falta d’activitats festives ha ocasionat que els 

indicadors de la gestió relacionada amb les seus festeres (regulades en el Decret 28/2011, de 

18 de març) hagen tingut un moviment escàs.  

 

 

Objectiu 1.8 Formació 

 

La formació a l’IVASPE ha sigut nul·la durant 2021 per raons pandèmiques. De la 

mateixa manera pel que fa a jornades explicatives de la normativa d’espectacles dirigides, 

sobretot, a forces i cossos de seguretat. 

 

 

Objectiu 1.9 Servei específic d’admissió 

 

La convocatòria de proves del Servei Específic d’Admissió (SEA) previstes en el títol VI 

del reglament aprovat pel Decret 143/2015, d’11 de setembre, s’ha mantingut, tot i que s’ha 

notat de manera evident la minoració de persones que s’han presentat tant a la renovació dels 

carnets com a la prova anual. Això fa que de la mitjana ponderada de 400 aspirants aptes a 

qui se’ls genera aquest, s’haja passat a poc més del 50 %.  

 

 

Programa 112.70, “Reformes democràtiques i accés a la justícia”  

Execució objectius 250,12 % 

PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A 

LA JUSTÍCIA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Estudi d’indicadors per a avaluar els instruments que 
aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la 
promoció dels drets en la Comunitat Valenciana. 

0,00 

OBJECTIU 1.2 
Analitzar els factors concrets que incideixen en la manca d’una 
aplicació plena i efectiva dels diferents drets i llibertats. 

100,00 
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PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A 

LA JUSTÍCIA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.3 
Plantejar la posada en pràctica de possibles solucions per a 
contribuir a la conformació d’un sistema de drets i llibertats 
plenament executables. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 
Promocionar i fomentar actuacions en matèria de drets humans 
i llibertats públiques. 

200,00 

OBJECTIU 1.5 
Promoure accions formatives, directament o amb altres 
institucions, relacionades amb els drets humans i les llibertats 
públiques. 

700,00 

OBJECTIU 1.6 
Difondre investigacions en matèria de drets humans i llibertats 
públiques. 

50,00 

OBJECTIU 2.1 
Detectar la problemàtica d’accessibilitat a les seus judicials de la 
Comunitat Valenciana. 

50,00 

OBJECTIU 2.2 
Millorar l’accessibilitat a la justícia en els mitjans electrònics i 
telemàtics. 

1100,00 

OBJECTIU 2.3 
Facilitar l’accés a la justícia, especialment a les persones amb 
discapacitat/diversitat funcional i a les víctimes de violència de 
gènere 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Fomentar l’adopció de mesures que propicien la justícia 
restaurativa en la Comunitat Valenciana. 

0,00 

OBJECTIU 4.1 
Avaluar i modificar, si escau, la normativa de la Comunitat 
Valenciana en matèria de justícia gratuïta. 

66,67 

OBJECTIU 4.2 

Assegurar la prestació d’assistència jurídica gratuïta 
especialitzada, especialment en matèria de violència de gènere, 
menors, estrangeria i situacions d’especial vulnerabilitat, entre 
altres. 

106,67 

OBJECTIU 4.3 Gestionar les comissions de justícia gratuïta. 124,13 

OBJECTIU 4.4 

Simplificar el procediment de reconeixement del dret a 
l’assistència jurídica gratuïta, de manera que es reduïsquen les 
càrregues administratives redundants o innecessàries i es 
compartisquen recursos i informació. 

200,00 

OBJECTIU 4.5 
Implantar l’Administració electrònica en els procediments de 
reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta. 

174,17 

OBJECTIU 4.6 
Finançar la prestació del servei públic d’assistència jurídica 
gratuïta. 

194,44 

OBJECTIU 5.1 
Dissenyar i elaborar el mapa de recursos de la mediació en la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 5.2 
Dissenyar, executar i impulsar polítiques públiques per al foment 
de la mediació. 

100,00 

OBJECTIU 5.3. 
Posar en marxa el centre de mediació en la Comunitat 
Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 5.4 
Fomentar i donar a conéixer la mediació a la ciutadania i als 
professionals. 

166,67 

OBJECTIU 5.5 
Fer accessible la mediació a la ciutadania i incrementar la 
qualitat de l’oferta de serveis de mediació. 

550,00 

OBJECTIU 5.6 
Donar a conéixer el procediment per a accedir a la mediació a 
jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia i personal al 
servei de l’Administració de justícia. 

260,94 

OBJECTIU 5.7 
Afavorir el desenvolupament d’instruments i processos destinats 
a promoure i fer possible la mediació. 

55,00 

OBJECTIU 5.8 Promoure la qualitat dels processos de mediació. 50,00 

OBJECTIU 5.9 Convocar i gestionar les subvencions en matèria de mediació. 127,78 

OBJECTIU 6.1 

Prestar assistència a les víctimes, als testimonis i a qualsevol 
altra persona en situació de risc a conseqüència del seu contacte 
circumstancial amb el delicte, i especialment a les dones 
víctimes de violència de gènere i a persones en situació 
d’especial vulnerabilitat, mitjançant un servei de caràcter públic, 
gratuït, accessible, multidisciplinari i integral, per mitjà de la 
xarxa d’oficines de la Generalitat d’atenció a les víctimes del 
delicte (OAVD). 

323,97 

OBJECTIU 6.2 
Difondre i avaluar els protocols d’actuació i d’assistència 
especialitzada. 

196,67 

OBJECTIU 6.3 
Fer el seguiment de l’activitat dels i de les professionals de les 
OAVD. 

1.665,00 
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PROGRAMA 11270 REFORMES DEMOCRÀTIQUES I ACCÉS A 

LA JUSTÍCIA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.4 
Promoure accions formatives en matèria d’assistència a les 
víctimes del delicte. 

570,00 

OBJECTIU 6.5 
Establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb diferents 
òrgans o entitats competents i amb xarxes públiques i privades 
que assisteixen les víctimes. 

221,67 

OBJECTIU 7.1 Reconéixer i donar suport a les víctimes del terrorisme. 0,00 

 

 

 

Objectiu 1.1 Estudi d’indicadors per a avaluar els instruments que aprofundisquen en el 

desenvolupament democràtic i en la promoció dels drets en la Comunitat Valenciana 

 

L’objectiu no ha sigut executat per la manca de recursos humans. 

 

 

Objectiu 1.2 Analitzar els factors concrets que incideixen en la manca d’una aplicació plena i 

efectiva dels diferents drets i llibertats. 

 

S’ha executat al 100 %, atés que amb data 6 d’octubre de 2021 es va produir la reunió 

del Fòrum de Justícia i Discapacitat en la Comunitat Valenciana, en la qual es va abordar el 

debat i l’anàlisi dels factors i les barreres amb més incidència en el dret a la igualtat i no-

discriminació de les persones amb discapacitat, concretament en l’accés a la tutela judicial 

efectiva, per a aconseguir la plena accessibilitat física, cognitiva i procedimental, així com la 

influència i els canvis introduïts en aquests àmbits per la Llei 8/2021, de 2 de juny. 

 

 

Objectiu 1.3 Plantejar la posada en pràctica de possibles solucions per a contribuir a la 

conformació d’un sistema de drets i llibertats plenament executables 

 

S’ha executat al 100 %, ja que en la reunió del Fòrum de Justícia i Discapacitat de 6 

d’octubre de 2021 es van proposar línies d’actuació en aquest sentit, com ara: l’elaboració d’un 

pla de formació destinat a personal de l’Administració de justícia i professionals d’aquest àmbit, 

per a contribuir a la implementació de la Llei 8/2021, de 2 de juny; la consolidació de la figura 

del facilitador; elaborar un diagnòstic sobre l’accessibilitat dels jutjats de discapacitat i fiscalia; 

elaborar una guia tècnica d’accessibilitat d’edificis judicials; així com l’anàlisi d’altres 

mecanismes d’atenció o assistència. 

 

 

Objectiu 2.3 Promocionar i fomentar actuacions en matèria de drets humans i llibertats 

públiques 
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Aquest objectiu s’ha executat al 200 %, atés que, per mitjà dels convenis amb les 

universitats públiques de València i Alacant, s’han desenvolupat múltiples activitats 

(ponències, conferències, taules redones) dins de la setmana dels drets humans en la 

Comunitat Valenciana, centrades en els grups vulnerables: persones majors, immigrants, 

dones, xiquets, xiquetes i adolescents. 

 

 

Objectiu 1.5 Promoure accions formatives, directament o amb altres institucions, relacionades 

amb els drets humans i les llibertats públiques 

 

L’objectiu 1.5 ha superat en la seua execució el 100 %, atés que s’han desenvolupat 

diferents accions formatives per mitjà dels convenis amb les universitats públiques, 

especialment mitjançant la Universitat de València (1 curs) i la Universitat d’Alacant (1 curs), 

i també per mitjà del conveni de col·laboració amb el Consell Valencià de Col·legis d’Advocats 

(4 cursos). Així mateix, s’ha dut a terme un curs de formació amb mitjans propis de la Direcció 

General en matèria de discapacitat intel·lectual i víctimes d’abús. 

 

 

Objectiu 1.6 Difondre investigacions en matèria de drets humans i llibertats públiques 

 

El mes de desembre de 2021 es va publicar el número 5 de la revista Drets, amb títol 

“La justícia en temps de pandèmia”, que comprén 6 articles sobre diversos àmbits afectats 

notòriament per la pandèmia des d’una perspectiva jurídica, processal, social i tecnològica. I 

un article final que reflexiona sobre la justícia transicional com a mecanisme aplicable a la 

situació de postviolència després de la dissolució de la banda terrorista ETA. Es va difondre 

entre el personal de la Conselleria, i l’accés a aquesta està disponible en la pàgina web de la 

Conselleria. No obstant això, no s’ha pogut dur a terme, tal com s’havia previst, la publicació 

d’un número monogràfic. En conseqüència, l’execució d’aquest objectiu ha sigut del 50 %. 

 

 

Objectiu 2.1 Detectar la problemàtica d’accessibilitat a les seus judicials de la Comunitat 

Valenciana 

 

En compliment d’aquest objectiu, es va reunir el Fòrum de Justícia a l’octubre de 2021. 

D’altra banda, s’han estudiat els informes ja existents d’accessibilitat elaborats per CERMI 

(Ciutat de la Justícia de València, Castelló i Alacant), i se’n prendran en consideració els 

aspectes més rellevants en la guia d’accessibilitat d’edificis que ha d’elaborar la Direcció 

General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia. No obstant això, no s’han 

elaborat els informes de diagnòstic addicionals d’accessibilitat relatius als jutjats de 

discapacitat i les fiscalies. 
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Objectiu 2.2 Millorar l’accessibilitat a la justícia en els mitjans electrònics i telemàtics 

 

Al llarg del 2021 s’han implantat 22 oficines per a la prestació del servei d’orientació 

jurídica de proximitat (Justiprop). Això ha requerit mantindre nombroses reunions prèvies amb 

els responsables municipals a fi d’informar-los sobre el projecte i garantir el compliment dels 

requisits mínims exigits, entre els quals es troba la dotació de mitjans electrònics necessaris, 

i s’han superat les previsions inicials. 

 

 

Objectiu 2.3 Facilitar l’accés a la justícia, especialment a les persones amb 

discapacitat/diversitat funcional i a les víctimes de violència de gènere 

 

Per la Universitat d’Alacant, en el marc del Conveni de col·laboració amb la Conselleria 

de Justícia, Interior i Administració Pública, s’ha iniciat el disseny d’una enquesta dirigida a la 

ciutadania, amb la finalitat d’avaluar la qualitat de la labor desenvolupada pels serveis 

d’orientació jurídica (SOJ) radicats en la província d’Alacant. 

 

També s’han desenvolupat 2 accions formatives específiques en matèria de dret de la 

discapacitat: una, pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, i una altra implementada amb 

mitjans propis de la Conselleria. 

 

S’ha impulsat, conjuntament amb la Direcció General de Modernització i Relacions amb 

l’Administració de Justícia, un projecte de desenvolupament de resolucions judicials de lectura 

fàcil, concretat en un conveni amb el Consell General del Poder Judicial i un contracte tramitat 

per la Conselleria de Justícia. I s’ha dut a terme un pilotatge sobre la figura del facilitador en 

col·laboració amb CERMI. 

 

 

Objectiu 3.1 Fomentar l’adopció de mesures que propicien la justícia restaurativa en la 

Comunitat Valenciana 

 

Respecte de l’adopció de mesures que propicien la justícia restaurativa, tot i que no 

s’ha elaborat cap informe durant 2021 (que era l’indicador que mesura en 2021 el compliment 

o no d’aquest objectiu), sí que s’han efectuat actuacions per a fomentar la justícia restaurativa. 

S’han mantingut reunions amb entitats que desenvolupen tallers de justícia restaurativa en el 

centre penitenciari de Picassent, amb la Universitat de València i amb representants 

d’institucions penitenciàries, i, d’altra banda, s’ha tramitat un conveni de col·laboració entre la 

Secretaria General d’Institucions Penitenciàries i la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Pública, per al desenvolupament d’accions relacionades amb la reincorporació 

social de les persones privades de llibertat i els condemnats a penes i mesures alternatives, 

mitjançant el desenvolupament de tallers de diàlegs restauratius i trobades restauratives 

penitenciàries. 
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Objectiu 4.1 Avaluar i modificar, si és el cas, la normativa de la Comunitat Valenciana en 

matèria de justícia gratuïta 

 

En relació amb l’objectiu 4.1, el grau d’execució ha sigut del 66,67 %, en la mesura 

en què s’han executat dues de les tres actuacions previstes. Així, s’ha aprovat el Reglament 

per a assistència de justícia gratuïta, mitjançant Decret 175/2021, de 29 d’octubre, del Consell, 

publicat al novembre de 2021. Així mateix, es va convocar la reunió del Consell Assessor 

d’Assistència Jurídica Gratuïta, però no s’ha convocat l’Observatori de Justícia Gratuïta l’any 

2021, atesa la data de publicació de la norma. No obstant això, a causa de les nombroses 

reunions dutes a terme amb els col·legis d’advocats i procuradors i altres parts interessades 

en la revisió normativa, es va considerar innecessària la convocatòria de l’Observatori, però 

han sigut informats complidament sobre la tramitació d’aquest. 

 

 

Objectiu 4.2 Assegurar la prestació d’assistència jurídica gratuïta especialitzada, especialment en 

matèria de violència de gènere, menors, estrangeria i situacions d’especial vulnerabilitat, entre altres. 

 

En l’execució d’aquest objectiu, s’ha complit àmpliament amb les previsions, a la vista 

de l’elevat nombre de concessions del benefici de justícia gratuïta a les dones víctimes de 

violència de gènere, per damunt de les 11.300.  

 

Per la seua part, els col·legis d’advocats, en compliment del conveni amb el Consell 

Valencià de Col·legis d’Advocats i del conveni amb el Consell Valencià de Col·legis de 

Procuradors, han organitzat cursos de formació 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. Així mateix, s’ha organitzat una sessió formativa en 

matèria de justícia de proximitat.  

 

 

Objectiu 4.3 Gestionar les comissions de justícia gratuïta 

 

S’han unificat els criteris i s’han homogeneïtzat els procediments, i s’han elaborat 5 

informes dels 3 previstos, 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 fet reunions de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, s’han convocat les 36 

reunions de les 3 comissions d’assistència jurídica gratuïta provincials, tal com estableix la 

normativa, 1 reunió mensual per comissió. 

 

La tramitació d’expedients de reconeixement de justícia gratuïta ha augmentat a causa 

de l’increment de sol·licituds de justícia gratuïta, provocat probablement per un augment de 

la litigiositat. 
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Quant al nombre de recursos i reclamacions presentats, en 2021 ha sigut superior al 

que es preveia. 

 

 

Objectiu 4.4 Simplificar el procediment de reconeixement del dret a l’assistència gratuïta, reduint 

càrregues administratives redundants o innecessàries i compartint recursos i informació 

 

L’elevada execució d’aquest objectiu és deu a l’elevat nombre de protocols i 

normalització de procediments, també al fet que les reunions de coordinació dels funcionaris i 

funcionàries responsables de les 3 comissions de justícia gratuïta s’ha complit al 100 %, ja que 

s’han celebrat les 10 reunions previstes, per a fer el seguiment de la gran quantitat de protocols 

i informes elaborats, tal com s’exposa a continuació. 

 

Respecte a l’elaboració de protocols i normalització de procediments, s’ha complit al 

300 %, perquè s’ha augmentat l’elaboració de protocols i normalització de procediments. 

 

 

Objectiu 4.5 Implantar l’Administració electrònica en els procediments de reconeixement del dret a 

l’assistència jurídica gratuïta 

 

En relació amb aquest objectiu, s’ha superat el 100 % d’execució gràcies a la necessitat 

d’adaptar l’aplicació informàtica a les noves necessitats i exigències de la normativa i 

implementar l’Administració electrònica, la qual cosa ha portat a un augment de reunions amb 

la DGTIC, amb la finalitat de millorar i actualitzar les aplicacions informàtiques, en nom de 

l’eficàcia i celeritat en la tramitació dels expedients de justícia gratuïta. En aquest sentit, s’ha 

implantat un sistema informatitzat per a la gestió de notificacions de les resolucions en matèria 

de justícia gratuïta (NEXEA) i s’ha avançat en l’obertura de bústies LexNet per a les comissions 

d’assistència jurídica gratuïta.  

 

D’altra banda, la posada en marxa de la carpeta ciutadana ha tingut una execució del 

100 % (actuacions de la carpeta ciutadana i de la implantació del segell d’òrgan, pas previ i 

necessari a aquesta carpeta). 

 

Respecte a les actuacions relacionades amb la implementació del procediment 

electrònic, han augmentat de manera significativa, ja que és 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.  
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Objectiu 4.6 Finançar la prestació del servei públic d’assistència jurídica gratuïta 

 

S’han tramitat 2 convenis i un decret (Decret 63/2021) per a la concessió i gestió de 

les subvencions a les indemnitzacions de les actuacions corresponents a advocats i 

procuradors, així com de justícia de proximitat i actuacions humanitàries.  

 

S’ha tramitat un nombre més alt de certificacions de les previstes inicialment (1 per 

cada bimestre per a advocats i procuradors, així com el pagament de les certificacions dels 

serveis d’orientació jurídica especialitzats, dret de defensa i serveis d’orientació jurídica de 

proximitat).  

 

Respecte a les actuacions de comprovació de les justificacions de les subvencions, 

també se n’ha produït un augment, atés que, amb caràcter previ a la tramitació de cada 

pagament, es comprova la documentació aportada. 

 

 

Objectiu 5.1 Dissenyar i elaborar el mapa de recursos de la mediació en la Comunitat 

Valenciana 

 

Les previsions inicials per a aquest objectiu s’han vist complides. Per mitjà del conveni 

de col·laboració subscrit el 15 d’abril de 2021 amb la Federació Valenciana de Municipis i 

Províncies, s’ha actualitzat el Mapa de recursos de la mediació en la Comunitat Valenciana. A 

més, els serveis d’Orientació i Mediació (SOM) d’Alacant, Elx, Castelló i València, han procedit 

a registrar els procediments derivats a mediació pels òrgans judicials de la Comunitat 

Valenciana.  

 

 

Objectiu 5.2 Dissenyar, executar i impulsar polítiques públiques per al foment de la mediació 

 

Igual que l’anterior objectiu, ací també s’han complit les previsions, ja que, en primer 

lloc, a proposta de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, el Consell ha 

aprovat el Decret 55/2021, de 23 d’abril, que recull el Reglament de mediació de la Comunitat 

Valenciana. Aquest decret desenvolupa aspectes fonamentals de la regulació legal continguda 

en la Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de la Comunitat 

Valenciana. I, en segon lloc, cadascun dels serveis d’Orientació i Mediació (SOM) ha dut a 

terme durant l’exercici 2021 el seguiment de les competències de la Comunitat Valenciana en 

matèria de mediació, de conformitat amb la normativa autonòmica esmentada.  
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Objectiu 5.3 Posar en marxa el centre de mediació de la Comunitat Valenciana 

 

Aquest objectiu s’ha complit al 100 %, ja que es considera que el Centre de Mediació 

de la Comunitat Valenciana dependent del centre directiu competent en matèria de mediació, 

durant el 2021, ha actuat per mitjà de les unitats administratives descentralitzades 

denominades serveis d’Orientació i Mediació (SOM), que es troben operatives en les seus 

judicials d’Alacant, Elx, Castelló i València. 

 

A més, des del mes d’abril de 2021, el SOM València, situat en la Ciutat de la Justícia 

de València, disposa d’unes noves instal·lacions en les quals hi ha espais destinats a les entitats 

mediadores (Espai Mediem) i sales per a fer sessions informatives i, si és el cas, sessions de 

mediació (Espai Trobem). 

 

 

Objectiu 5.4 Fomentar i donar a conéixer la mediació a la ciutadania i als professionals 

 

El compliment d’aquest objectiu s’ha efectuat per mitjà de la difusió en web i xarxes 

socials, cursos de formació i jornades i seminaris divulgatius i formatius. 

 

Entre les activitats divulgatives dutes a terme durant l’exercici 2021 cal destacar les 

següents:  

 

a)  El Dia Europeu de la Mediació, al gener de 2021, en les ciutats d’Alacant i de 

València, amb l’objectiu de celebrar l’aprovació del primer text legislatiu europeu de mediació: 

el 21 de gener de 1998, el Comité de Ministres del Consell d’Europa va aprovar la Recomanació 

R (98) sobre mediació familiar.  

 

b)  La IV Setmana de la Mediació en la Comunitat Valenciana, que va tindre lloc 

durant el maig de 2021 en les ciutats d’Alacant, Elx, Castelló i València, amb l’objectiu 

d’abordar diverses qüestions entorn del present i futur de la mediació i fomentar el debat i la 

interacció entre els diferents actors relacionats amb la mediació.  

 

Aquestes jornades estaven dirigides a persones mediadores i entitats de la mediació, 

administracions públiques i persones interessades en la mediació, magistrats, jutges, lletrats 

de l’Administració de justícia, fiscals i personal funcionari de l’Administració de justícia. Es va 

comptar amb la participació de representants de la judicatura, acadèmics, professionals de 

l’advocacia i de la procura i professionals de la mediació, entre altres. 

 

c)  S’han dut a terme les actualitzacions necessàries en la pàgina web de la 

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, per a fer disponible i 

accessible tota la informació sobre la mediació. Aquesta informació es troba accessible per 

mitjà de la pàgina web de Justícia Oberta <https://justiciaoberta.gva.es/es>. 
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Pel que fa a les accions de formació dutes a terme, s’ha d’assenyalar el curs de formació 

organitzat per l’IVAP al març de 2021 sobre “La mediació en la Comunitat Valenciana”, dirigit 

al personal del Consell, així com les activitats de formació dutes a terme en col·laboració amb 

la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, dirigides a empleats públics de les entitats 

locals sota la denominació “La mediació i resolució de conflictes”, i les dutes a terme en 

col·laboració amb el Consell Valencià de Procuradors, sota el títol “Curs pràctic de mediació per 

a procuradors”. 

 

 

Objectiu 5.5 Fer accessible la mediació a la ciutadania i incrementar la qualitat de l’oferta de 

serveis de mediació 

 

En 2021 s’ha reconegut el dret a la mediació gratuïta intrajudicial a totes les persones 

que es troben compreses en els supòsits de l’article 41 de la Llei 24/2018, de 5 de desembre, 

de la Generalitat, de mediació de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es 

disposa en l’article 41 i següents del Decret 55/2021, de 23 d’abril, que aprova el Reglament 

de mediació de la Comunitat Valenciana.  

 

A més, s’han dut a terme actuacions de foment de la mediació per mitjà de les ajudes 

convocades mitjançant l’Ordre 21/2021, de 8 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Pública, dirigides als ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat 

Valenciana per a la creació d’espais destinats a implantar els serveis de mediació de proximitat 

(MEDIAPROP), en els quals es presta atenció a la ciutadania sobre la mediació com a 

alternativa al procés judicial i es duen a terme sessions informatives i, si és el cas, sessions de 

mediació. 

 

Aquesta iniciativa es va difondre per mitjà d’una jornada celebrada en col·laboració 

amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, denominada “Jornada informativa sobre 

justícia de proximitat i mediació”, així com mitjançant la celebració, en el segon semestre del 

2021, d’un total de 22 reunions mantingudes amb representants de les administracions locals.  

 

 

Objectiu 5.6 Donar a conéixer el procediment per a accedir a la mediació a jutges, fiscals i 

lletrats de l’Administració de justícia i personal al servei de l’Administració de justícia 

 

Durant el 2021, el personal dels serveis d’Orientació i Mediació (SOM) han celebrat les 

reunions que estaven previstes amb els lletrats de l’Administració de justícia dels diferents 

partits judicials de la Comunitat Valenciana, en les quals se’ls ha informat de l’existència del 

tràmit NOTLEXC de LEXNET, mitjançant el qual els òrgans judicials poden derivar els assumptes 

a mediació. 

 

Com a resultat del que s’ha dit anteriorment, l’any 2021 s’han derivat a mediació 

intrajudicial, per mitjà dels SOM, un total de 675 assumptes, una xifra molt més alta de la 
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prevista, la qual cosa ha suposat, a més, prestar el suport als òrgans judicials en la designació 

de les persones mediadores que formen part dels sistemes de torns acordats pels respectius 

presidents de les audiències provincials. 

  

No obstant això, el 2 de novembre de 2021 es va subscriure un conveni de col·laboració 

entre el Consell General del Poder Judicial i la Generalitat, per mitjà de la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública, en matèria de mediació, segons el qual correspon al 

Consell General del Poder Judicial donar a conéixer la mediació i altres formes adequades de 

resolució de conflictes entre tots els membres de la carrera judicial, així com facilitar als jutges 

i magistrats la informació necessària sobre els recursos disponibles en el territori on 

exercisquen les seues funcions. Per la seua part, la Generalitat posa a la disposició dels òrgans 

judicials informació sobre la mediació i altres serveis de resolució adequada de conflictes com 

a alternativa al procés judicial, i procura crear punts d’informació sobre aquests serveis en els 

edificis judicials. 

 

 

Objectiu 5.7 Afavorir el desenvolupament d’instruments i processos destinats a promoure i fer 

possible la mediació 

 

Aquest objectiu s’ha complit al 100 % pel que fa als protocols als quals se subjecta la 

pràctica de les derivacions efectuades pels òrgans judicials a mediació per mitjà dels SOM 

d’Alacant, Elx, Castelló i València. No obstant això, malgrat l’existència d’una guia per a la 

realització de mediacions telemàtiques i d’ordenadors “Kiosco” en els diferents SOM per a dur 

a terme les sessions informatives i, si és el cas, les sessions de mediació, únicament s’ha 

sol·licitat per les parts en un únic procediment de mediació, en contrast amb els 10 que estaven 

previstos, la qual cosa representa el compliment del 10 %. 

 

 

Objectiu 5.8 Promoure la qualitat dels processos de mediació 

 

La consecució d’aquest objectiu es recolza en dos indicadors que estan relacionats 

respectivament amb la recopilació de dades i les enquestes de satisfacció. 

 

L’objectiu s’ha complit pel que fa a la recopilació de les dades que llancen els resultats 

dels procediments derivats a mediació que efectuen els SOM d’Alacant, Elx, Castelló i València, 

però no pel que fa a les enquestes de satisfacció, ja que no ha sigut possible fer-les en 2021. 

 

 

Objectiu 5.9 Convocar i gestionar les subvencions en matèria de mediació 

 

Les previsions s’han complit durant l’exercici 2021. S’han convocat i gestionat diverses 

ajudes en matèria de mediació; s’han tramitat, en total, 47 expedients d’ajudes, i s’han 

efectuat un total de 19 certificats i pagament de subvencions.  
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D’una banda, l’Ordre 21/2021, de 8 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a persones 

físiques mediadores en la Comunitat Valenciana i a ajuntaments i mancomunitats de municipis 

de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’actuacions en matèria de mediació. Les 

ajudes dirigides a les persones físiques mediadores estaven destinades a finançar les 

actuacions que duu a terme la persona mediadora en el procediment de mediació intrajudicial, 

que comprenen tant les sessions informatives com les sessions de mediació intrajudicial. Les 

ajudes dirigides als ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana 

estaven orientades a la creació d’espais destinats a implantar els serveis de mediació de 

proximitat (MEDIAPROP), en els quals es presta atenció a la ciutadania sobre la mediació com 

a alternativa al procés judicial i es duen a terme sessions informatives i, si és el cas, sessions 

de mediació. 

 

D’altra banda, es va dictar la Resolució de 8 de juliol de 2021, de la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2021, ajudes 

destinades a compensar les actuacions de la persona mediadora en les sessions informatives 

i en els procediments de mediació intrajudicial duts a terme en l’àmbit de la Comunitat 

Valenciana. Aquestes ajudes es troben regulades en el capítol VIII i en la DT 2a del Decret 

55/2021, que aprova el Reglament de mediació de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 6.1 Prestar assistència a les víctimes, als testimonis i a qualsevol altra persona en 

situació de risc a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte, i, especialment, 

a les dones víctimes de violència de gènere i a persones en situació d’especial vulnerabilitat, 

mitjançant un servei de caràcter públic, gratuït, accessible, multidisciplinari i integral, per mitjà 

de la xarxa d’oficines de la Generalitat d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD). 

 

Aquest objectiu s’ha executat per damunt del que es preveia. Se superen de bon tros 

les previsions de víctimes assistides i d’actuacions i assistències efectuades en la xarxa 

d’oficines de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte i en l’Oficina de Denúncies i 

d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere de València. Les víctimes del delicte ateses 

han sigut 23.935, de les quals 11.073 (46,3 %) eren víctimes de violència de gènere, i 2.422 

(10,1 %), víctimes en circumstàncies especials de vulnerabilitat (sense comptar les víctimes 

de violència de gènere). L’alt nombre de víctimes assistides i d’assistències efectuades es deu, 

entre altres factors, al fet que cada vegada es coneix més la xarxa OAVD de la Generalitat i 

els serveis que s’hi presten; en conseqüència, és més alt el nombre de víctimes que demanen 

l’assistència de les OAVD. 

 

 

Objectiu 6.2 Difondre i avaluar els protocols d’actuació i d’assistència especialitzada 

 

Les OAVD disposen de huit protocols especialitzats d’assistència a les víctimes del 

delicte (un, de caràcter general, i set específics en funció del tipus de delicte i de les 
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circumstàncies que concórreguen en les víctimes), a més del protocol específic d’assistència 

en les oficines de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere. 

 

Els protocols s’han difós i s’ha donat trasllat a altres administracions públiques 

(comunitats autònomes i ajuntaments), institucions, forces i cossos de seguretat, òrgans 

judicials i entitats i associacions que assisteixen les víctimes i que disposen de recursos 

destinats a aquestes. 

 

D’altra banda, s’ha procedit a la revisió i avaluació de determinats protocols per entitats 

del tercer sector (protocol d’assistència a menors víctimes de delicte, protocol d’assistència a 

víctimes de delictes d’odi i protocol d’assistència a persones amb discapacitat que han sigut 

víctimes de delicte). 

 

I s’han remés a la Universitat de València tots els protocols perquè es revisen i 

s’avaluen. 

 

 

Objectiu 6.3 Dur a terme el seguiment de l’activitat de les i els professionals de les OAVD 

 

Durant tot l’any es fa un seguiment exhaustiu i continuat de l’activitat dels i les 

professionals que presten els seus serveis en la xarxa OAVD de la Generalitat i en l’Oficina de 

Denúncies i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere. 

 

D’una banda, s’elaboren informes periòdics sobre l’activitat: víctimes assistides, 

assistències i altres actuacions efectuades, i dades estadístiques, entre altres punts. 

 

I, d’altra banda, es coordina aquesta activitat pels serveis de la Subdirecció General 

d’Assistència a Víctimes i per les persones responsables de les tres OAVD provincials que 

coordinen les OAVD de les seues províncies respectives. Se celebren reunions de coordinació 

de caràcter periòdic entre les caps de servei i les coordinadores provincials, i entre les 

coordinadores i les respectives OAVD de la seua província. També s’efectuen visites de 

seguiment, supervisió i coordinació a les OAVD. 

 

Al seu torn, se celebren reunions de coordinació amb jutges, fiscals, lletrats de 

l’Administració de justícia, IML, responsables de recursos socials i assistència a víctimes dels 

ajuntaments i altres conselleries de la Generalitat, entre altres institucions i entitats, amb la 

finalitat de donar a conéixer l’activitat de l’OAVD, fer-ne el seguiment, avaluar-la i millorar-la. 

 

 

Objectiu 6.4 Promoure accions formatives en matèria d’assistència a les víctimes del delicte 

 

Un dels objectius més importants de la Direcció General de Reformes Democràtiques i 

Accés a la Justícia és la formació en matèria d’assistència a les víctimes del delicte. La formació 
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no sols va destinada als i les professionals que presten el seu servei en les OAVD, sinó que 

també va dirigida a operadors jurídics, personal de l’Administració de justícia, membres de les 

forces i cossos de seguretat, etc.  

 

Tots els professionals de les OAVD reben una formació inicial especialitzada necessària 

per a assistir de manera adequada les víctimes, i, de manera continuada, formació específica 

i especialitzada sobre: violència sexual, infància i adolescència, tràfic, prostitució i delictes 

d’odi, entre altres matèries. 

 

Els cursos es realitzen per mitjà de l’IVAP, per a la qual cosa, anualment, es proposen 

les activitats formatives que s’han d’incloure en el Pla formatiu de l’IVAP. O bé s’organitzen i 

es gestionen directament pel personal de la Subdirecció General d’Assistència a les Víctimes 

del Delicte i s’imparteixen per professorat especialitzat i de reconegut prestigi. També es 

realitzen accions formatives (jornades, seminaris i cursos) en el marc dels convenis de 

col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana, amb la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies i amb els consells autonòmics de col·legis d’advocats i de procuradors. 

 

Entre la formació que es promou, s’organitza i s’imparteix, es posa l’accent 

principalment en la formació en matèria de violència de gènere: aspectes legals, jurídics i 

socials; recursos socials als quals puguen dirigir-se; intervenció psicològica; seguiment 

d’ordres de protecció; elaboració d’informes d’avaluació individualitzada, etc. 

 

 

Objectiu 6.5 Establir mecanismes de coordinació i col·laboració amb diferents òrgans o entitats 

competents i amb xarxes públiques i privades que assisteixen les víctimes 

 

En matèria d’assistència a les víctimes, és imprescindible la coordinació i col·laboració 

entre les diferents administracions públiques, institucions i entitats públiques i privades que 

assisteixen les víctimes del delicte. Amb això s’aconsegueix, d’una banda, evitar la doble 

victimització i, d’altra banda, proporcionar a la víctima una assistència i informació adequades 

a les seues circumstàncies i necessitats que possibilite l’accés a tots els recursos disponibles 

als quals puga acudir. 

 

Des de la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia es 

promouen, s’impulsen i es realitzen diferents actuacions de coordinació (reunions, elaboració 

de protocols o guies col·laboració, participació en l’elaboració de les estratègies que fixen les 

directrius polítiques sobre la matèria, etc.) 

 

En 2021 cal destacar la col·laboració amb la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat 

per mitjà del Servei Orienta, el Pla COMVA amb l’Ajuntament de València i la col·laboració amb 

la Mancomunitat de la Terra del Vi, que permet tindre en funcionament la OAVD d’Utiel. D’altra 

banda, hi ha una participació periòdica de les OAVD que conformen la xarxa de la Generalitat 

en les taules de seguretat dels municipis i comarques. 
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Objectiu 7.1 Reconéixer i donar suport a les víctimes del terrorisme 

 

Si bé en matèria de suport a les víctimes del terrorisme s’han signat 6 convenis amb 

associacions i fundacions de víctimes del terrorisme amb implantació en la Comunitat 

Valenciana, no s’ha tramitat cap sol·licitud d’indemnització d’aquest col·lectiu i, 

conseqüentment, no s’han pogut tramitar ni justificar les corresponents subvencions ni s’ha 

pogut convocar la Comissió de Coordinació i Seguiment d’Ajudes a Víctimes del Terrorisme. 

Tampoc s’ha tramitat la concessió de distincions a les víctimes el terrorisme. 

 

 

Programa 141.10  “Administració de justícia”  

Execució: 222,65 % 

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. 

1200,00 

OBJECTIU 1.4 
Desenvolupament del Reial decret 937/2003, de modernització dels 
arxius judicials. 

0,00 

OBJECTIU 1.5 
Desenvolupament de noves funcionalitats en els instituts de 
Medicina Legal de la Comunitat Valenciana. 

0,00 

OBJECTIU 2.4 
Formació de jutges, magistrats, jutges de pau, lletrats de 
l’Administració de justícia, forenses, psicòlegs i treballadors socials. 

226,67 

OBJECTIU 3.1 Desenvolupament de la Llei orgànica del poder judicial. NOJ 100,00 

OBJECTIU 5.1 

Dotar les oficines judicials, fiscals i IML, dels sistemes d’informació 
necessaris per a poder incorporar l’expedient judicial electrònic i 
aconseguir la coordinació tecnològica entre òrgans de 
l’Administració de justícia de la Comunitat Valenciana, d’altres 
instàncies territorials, amb altres institucions i amb els operadors 
jurídics. 

200,00 

OBJECTIU 10.1 
Desenvolupament del Pla d’igualtat de l’Administració de justícia de 
la Comunitat Valenciana. 

25,00 

OBJECTIU 10.2 

Formar el personal funcionari de l’Administració de justícia, 
forenses, psicòlegs i psicòlogues, treballadors i treballadores 
socials, en matèria d’igualtat, violència de gènere i formació en 
perspectiva de gènere. 

29,50 

 

 

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 

 

Si bé la previsió inicial era l’execució d’un estudi de necessitats, s’han dut a terme, 

finalment, 12 estudis: 

• Dues obres d’emergència, Sueca i Alacant.  

• Habilitacions noves per augment de planta judicial: Alacant, Benidorm, Dénia 

(Jutjat de Violència), Castelló (secció 4t Audiència), València (Junta Electoral) 

• Noves seus judicials: Ontinyent.  
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• Eficiència energètica: Climatització a Carlet i Quart de Poblet. Envolupant 

tèrmica Segorbe.  

• Manteniment integral de totes les seus.  

 

 

Objectiu 1.4 Desenvolupament del Reial decret 937/2003, de modernització dels arxius 

judicials 

 

No s’ha complit aquest objectiu perquè, tot i que es va remetre al Ministeri de Justícia 

per a la seua aprovació definitiva, l’exercici 2021 ha finalitzat i encara està pendent l’aprovació 

d’aquest. 

 

 

Objectiu 1.5 Desenvolupament de noves funcionalitats en els instituts de Medicina Legal de la 

Comunitat Valenciana 

 

El compliment d’aquest objectiu durant 2021 es basava en dos indicadors: relacionats 

amb el nombre de metges interns residents en formació, d’una banda, i amb el nombre de 

gabinets psicosocials creats, d’una altra. Cap d’aquests ha registrat execució. 

 

Pel que fa al primer dels indicadors assenyalats, es preveia per a 2021 la creació de 

dos llocs MIR en l’especialitat de Medicina Legal i Forense: un, en l’àmbit de l’Institut de 

Medicina Legal de València, i un altre, en el d’Alacant. No obstant això, mitjançant Resolució 

de juliol de 2021, de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, 

només ha acreditat la Unitat Docent de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, amb 

una capacitat docent d’1 resident/any en l’especialitat de Medicina Legal i Forense, però per a 

la convocatòria 2022. 

 

En relació amb els gabinets psicosocials comarcals de suport, durant l’any 2021, a 

causa de la situació epidemiològica i a les necessitats organitzatives dels instituts de Medicina 

Legal, ha sigut necessari, en lloc de crear nous gabinets psicosocials, reforçar els existents 

actualment, i s’ha deixat la creació de nous equips per a un moment posterior. No obstant 

això, sí que s’ha posat en funcionament el gabinet psicosocial de Gandia, que estava pendent 

d’entrar en funcionament, i s’han reforçat els 13 existents amb personal addicional. Així, s’han 

creat 6 llocs de treball, 3 dels quals es corresponen a places de psicòlegs (una, per al gabinet 

d’Alacant; una altra, per al gabinet de Castelló, i una tercera, per a Paterna), i 3 corresponen 

a treballadors socials, 1 per a cada província. 

 

 

Objectiu 2.4 Formació de jutges, magistrats, jutges de pau, lletrats de l’Administració de 

justícia, forenses, psicòlegs i treballadors socials 

 

Durant l’any 2021 s’han signat els convenis de formació següents: 
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• Conveni de col·laboració entre la Generalitat, per mitjà de la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública, i el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat 

Valenciana, per a la formació contínua de psicòlegs i psicòlogues en matèria d’elaboració 

d’informes pericials psicològics en processos de família i menors, amb una duració de 2 anys. 

 

• Conveni de col·laboració entre la Generalitat, per mitjà de la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública, i la Universitat de València, per al desenvolupament 

de la càtedra universitària d’Aplicació de metodologies estadístiques, econòmiques i 

d’aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de capitals, càtedra 

DEBLANC 2021.  

 

• Conveni de col·laboració entre la Generalitat, per mitjà de la Conselleria de 

Justícia, Interior i Administració Pública, i el Consell Valencià de Col·legis Oficials de Graduats 

Socials, en matèria de formació, amb una duració de 2 anys.  

 

• Conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis Jurídics del Ministeri de Justícia 

i la Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 

Pública, per a la col·laboració en matèria de cursos selectius i activitats formatives de metges 

forenses, amb una duració de 4 anys. 

 

• A conseqüència de la situació epidemiològica ocasionada per la COVID-19, tal 

com va succeir l’any 2020, el Consell General de Poder Judicial va decidir suspendre la formació 

presencial de jutges i magistrats, per la qual cosa no es va signar el Conveni de col·laboració 

entre el Consell General del Poder Judicial i la Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria 

de Justícia, Interior i Administració Pública, en matèria de formació contínua de la carrera 

judicial per a l’any 2021. 

 

Pel que fa als cursos impartits, la signatura dels convenis de formació relacionats en 

l’apartat anterior ha permés la realització d’un total de 6 cursos de formació dirigits a jutges i 

fiscals en el marc de la càtedra DEBLANC. 

 

A conseqüència del conveni de col·laboració amb el Centre d’Estudis Jurídics del 

Ministeri de Justícia, el Centre d’Estudis Jurídics va organitzar la formació inicial per a la 30a 

promoció de metges forenses, en la qual van participar els 5 forenses que van superar les 

proves selectives pel territori de la Comunitat Valenciana; igualment, es va possibilitar 

l’assistència a activitats de formació contínua per a metges forenses organitzades per aquest 

centre en les activitats “Valoració pericial del risc de violència de gènere pel metge forense en 

funcions de guàrdia” i “El dolor en la perícia medicoforense”. 

 

Derivat del conveni de col·laboració signat amb el Consell Valencià de Col·legis Oficials 

de Graduats Socials, s’ha dut a terme l’acció formativa “Elaboració d’informes pericials per a 
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l’avaluació social i familiar”; aquest curs està homologat per l’IVAP, amb 100 hores de duració 

en modalitat telepresencial. 

 

Pel que fa a la formació directament organitzada per la Direcció General de 

Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, l’any 2021 cal destacar les activitats 

següents: 

 

• Tallers formatius per a jutges de pau i funcionaris al servei de l’Administració de 

justícia destinats en aquests òrgans. Sota el nom de “Justícia de pau, justícia de proximitat” 

es van desenvolupar 3 tallers, un en cada província, sobre les competències i funcions dels 

jutjats de pau i l’ús de les noves aplicacions informàtiques, la implantació de les quals està 

prevista en el marc del projecte “Justícia Pròxima”. Igualment, es van organitzar 3 tallers per 

a funcionaris de justícia amb destinació en jutjats de pau de la Comunitat Valenciana, un per 

província. 

 

• Curs de formació sobre el sistema de gestió “Arconte-Aurea”. A causa de la 

substitució del sistema d’enregistrament de vistes dels òrgans judicials pel sistema “Arconte-

Aurea”, s’ha donat formació a jutges, magistrats i lletrats de l’Administració de justícia en 

aquesta aplicació, tant de manera presencial com en línia. Per a cada col·lectiu s’ha organitzat 

un curs de formació en línia per mitjà de la plataforma de formació de justícia. 

 

• Cursos de formació sobre el sistema de gestió processal “Cicerone”. Durant l’any 

2021 s’han desenvolupat 2 nous cursos sobre aquest sistema de gestió processal amb el qual 

treballen els òrgans judicials, “Cicerone Bàsic” i “Cicerone Avançat”. Aquest curs està disponible 

per a funcionaris de l’Administració de justícia, així com jutges, magistrats i lletrats de 

l’Administració de justícia. 

 

 

Objectiu 3.1 Desenvolupament de la Llei orgànica del poder judicial 

 

Un dels objectius prioritaris de la Direcció General de Modernització i Relacions amb 

l’Administració de Justícia és acostar la justícia als ciutadans, i per a fer-ho resulta fonamental 

potenciar els jutjats de pau i millorar, en l’àmbit de les nostres competències, aquestes unitats 

jurisdiccionals més pròximes al ciutadà, que poden evitar, a vegades, desplaçaments 

innecessaris a les capçaleres dels partits judicials. Amb aquest objectiu, durant l’any 2021, i 

amb la finalitat de millorar l’accés a la justícia dels ciutadans, principalment en poblacions 

xicotetes i en els municipis més allunyats de les capitals, així com aconseguir modernitzar 

tecnològicament els jutjats de pau, s’ha posat en marxa el projecte “Justícia Pròxima”, que 

possibilitarà la incorporació a la xarxa justícia dels 96 jutjats de pau existents actualment, així 

com la implantació d’aplicacions que milloren la qualitat del servei, com ara cita prèvia, cronos, 

intranet de justícia i la renovació dels equips informàtics, entre altres mesures.  
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En compliment d’aquest objectiu, es duu a terme per dues vies: els jutjats de pau i les 

oficines de Justícia Municipal. 

 

Respecte a la primera de les vies, i per a fer efectiva la previsió continguda en l’article 

52 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta judicial, es va publicar la 

Resolució de 21 d’octubre de 2021, de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, 

per la qual es concedeixen ajudes als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a despeses 

de funcionament dels jutjats de pau, incloses les despeses ocasionades pel personal no 

funcionarial que ostenta la secretaria, corresponents a l’exercici 2021. S’han atorgat 

subvencions a 438 ajuntaments, que representen un 99,3 % de les sol·licituds, i per a despeses 

ocasionades pel personal no funcionarial que ostenta la secretaria s’han atorgat subvencions 

a 378 ajuntaments, un 96,9 % del total de sol·licituds. 

 

Quant a les oficines de Justícia Municipal, la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, 

de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, va introduir el model 

d’oficina judicial, i la va definir en el seu article 435 com l’organització de caràcter instrumental 

que serveix de suport a l’activitat jurisdiccional de jutges i tribunals. Es configura la “unitat” 

com a element organitzatiu bàsic de l’estructura de l’oficina judicial, i se’n distingeixen dos 

tipus: les unitats processals de suport directe i els serveis comuns processals. 

 

Es va aprovar amb caràcter definitiu, mitjançant Resolució de 20 de juliol de 2020, de 

la Direcció General per al Servei Públic de Justícia, del Ministeri de Justícia, la Relació de llocs 

de treball dels cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa 

i auxili judicial de l’Administració de justícia, de les oficines judicials de suport directe a jutjats 

de pau de la Comunitat Valenciana, i es va procedir als processos d’acoblament del personal 

esmentat en la implantació d’aquestes oficines, per Resolució de 10 de maig de 2021, de la 

Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia. 

 

El compliment d’aquest objectiu s’ha culminat amb la Resolució de la Direcció General 

de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, per la qual es determinava 

l’entrada en funcionament de les oficines de suport directe a jutjats de pau l’1 de juny de 2021, 

i d’aquesta manera es desplegava, definitivament, l’oficina judicial en els jutjats de pau. 

 

D’altra banda, en l’exercici 2021, amb efectes d’1 de juliol, s’han dotat els jutjats de 

pau de Cox, Monforte del Cid, Foios i la Pobla de Farnals amb personal al servei de 

l’Administració de justícia dels cossos de gestió processal i administrativa i auxili judicial, de 

conformitat amb el que es disposa en l’article 51.2 de la Llei 38/88, de 28 de desembre, de 

demarcació i planta judicial, una vegada s’ha modificat la Relació de llocs de treball de les 

oficines judicials de suport directe a jutjats de pau, mitjançant Resolució de la Direcció General 

de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, de 5 de març de 2021. 
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Objectiu 5.1 Dotar les oficines judicials, fiscals i IML, dels sistemes d’informació necessaris per 

a poder incorporar l’expedient judicial electrònic i aconseguir la coordinació tecnològica entre 

òrgans de l’Administració de justícia de la Comunitat Valenciana, d’altres instàncies territorials, 

amb altres institucions i amb els operadors jurídics. 

 

Amb la finalitat de millorar la funcionalitat de les aplicacions posades a la disposició 

dels òrgans judicials i d’adaptar-les a les noves necessitats derivades de les modificacions 

legislatives que van entrar en vigor al llarg de l’any 2021, dirigides principalment a la realització 

d’actuacions judicials per mitjans telemàtics, s’han dut a terme preses de requeriments per a 

la implantació de l’aplicació de cita prèvia en òrgans judicials i fiscalies i per a la incorporació 

de nous tràmits i serveis a la seu judicial electrònica (consulta d’estat de procediments, 

notificacions telemàtiques a persones físiques i jurídiques i comunicacions telemàtiques a 

administradors concursals, entre altres). 

 

Així mateix, s’ha implantat l’aplicació “Cicerone” en els jutjats de Vigilància 

Penitenciària i s’han desenvolupat nous mòduls per a la tramitació d’expedients governatius 

en la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i en 

les secretaries de coordinació provincials i per als jutjats de Menors i seccions de Menors de 

les fiscalies. 

 

Tots els nous desenvolupaments s’analitzen i es dissenyen en col·laboració amb 

personal de referència dels diferents cossos al servei de l’Administració de justícia, amb la 

finalitat d’aconseguir que les aplicacions s’ajusten a les necessitats dels jutjats i tribunals i 

millorar la qualitat del servei públic de justícia per als ciutadans. 

 

D’altra banda, un dels objectius prioritaris de la Subdirecció de Modernització de 

Justícia és ampliar els col·lectius que es relacionen de manera telemàtica amb els òrgans 

judicials de la Comunitat Valenciana. 

 

Durant l’any 2021 s’ha fet una forta aposta per potenciar i fomentar l’ús de la seu 

judicial electrònica, de manera que es possibiliten les comunicacions telemàtiques amb 

ciutadans i amb persones jurídiques que no estan representades en el procediment per advocat 

i procurador.  

 

En aquest sentit, s’han posat en funcionament els tràmits per a la presentació de 

demandes i escrits telemàtics en els procediments monitoris (civil i social), així com judici 

verbal de quantia inferior a 2.000 euros, conciliacions i execucions de títols judicials en 

procediments sense postulació. 

 

Igualment, s’ha incorporat el col·lectiu d’administradors concursals a les comunicacions 

telemàtiques amb els òrgans judicials per mitjà de la seu judicial electrònica. 
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Pel que fa a l’obertura de bústies LexNET durant l’any 2021, s’han posat en 

funcionament un total de 16 bústies, la qual cosa ha millorat les comunicacions telemàtiques 

dels òrgans judicials amb institucions penitenciàries (servei de gestió de penes i mesures 

alternatives de Gandia), amb els serveis jurídics autonòmics i municipals (Servei d’Infància i 

Adolescència de València i Alacant, Comissió de Tuteles d’Alacant, Servei de Defensa Judicial 

d’Incapacitats de València, assessories jurídiques dels ajuntaments de Carcaixent, Manises, 

Riba-roja de Túria, Canet d’en Berenguer, Sueca) o les bústies de Cooperació Jurídica 

Internacional del Ministeri de Justícia. 

 

Just@cv és el projecte per al desenvolupament i implantació del nou sistema de gestió 

processal per als òrgans judicials i fiscalies de la Comunitat Valenciana. Aquest programa 

substituirà l’actual aplicació de gestió processal, Cicerone, i permetrà la implantació de 

l’expedient judicial electrònic. Just@cv permetrà millorar la qualitat de l’atenció als ciutadans 

i agilitar la tramitació dels procediments judicials; facilitarà les comunicacions telemàtiques 

amb els col·lectius de professionals i ciutadans, i millorarà la seguretat de servei públic de 

justícia en el territori de la Comunitat Valenciana. El contracte es va signar el 23 de juny de 

2021, i es van iniciar els treballs d’anàlisi i disseny dels diferents mòduls que conformaran la 

nova aplicació. 

 

En el marc d’execució del projecte Just@cv, s’ha creat la comissió encarregada de 

treballar en l’anàlisi funcional de cadascun dels mòduls del nou sistema de gestió de processal. 

En aquests grups de treball han participat jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de justícia, 

funcionaris de les oficines judicials i fiscals, a més de personal propi de la Subdirecció de 

Modernització de Justícia i del Servei d’Informàtica de Justícia de la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC). Atés que el projecte va començar a 

executar-se en el segon semestre de 2021, el grau de desenvolupament dels treballs 

únicament han permés la posada en funcionament d’una de les comissions prevista inicialment 

en els objectius pressupostaris. 

 

 

Objectiu 10.1 Desenvolupament del pla d’igualtat de l’Administració de justícia de la Comunitat 

Valenciana 

 

En l’àmbit d’aquest objectiu, estaven previstes 4 comissions de seguiment; no obstant 

això, només s’ha portat a efecte una comissió de seguiment, la qual cosa ha portat a una baixa 

execució d’aquest objectiu, i està prevista en dates pròximes la convocatòria de la comissió 

per al trasllat de les conclusions finals. 

 

El I Pla es va elaborar amb l’objectiu general d’aconseguir la plena igualtat de tracte i 

oportunitats entre dones i homes, així com la remoció de qualsevol tipus de discriminació que 

puga haver-hi en l’àmbit laboral i professional de les empleades i empleats públics al servei de 

l’Administració de justícia en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 
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Per a aconseguir els reptes plantejats, el pla s’articulava en 9 objectius específics, per 

als quals es definia l’objectiu que s’havia d’aconseguir, les mesures previstes per a fer-ho (59, 

en total) i els òrgans responsables de la seua execució, els indicadors i el calendari d’execució. 

 

El grau de compliment del I Pla d’igualtat de justícia ha sigut del 77 %, tenint en 

compte tant les 39 mesures executades (66 % del pla) com les 5 en execució (9 % del pla). 

 

Destaquen en aquests objectius, entre altres mesures, la publicació de la Guia de 

llenguatge des de la perspectiva de gènere, la creació d’un enllaç i una adreça electrònica 

d’igualtat de gènere per a atendre les consultes i queixes en aquest àmbit, la constitució de 

les unitats de Resolució de Conflictes o la realització d’un curs d’igualtat de gènere per a tot el 

personal al servei de l’Administració de justícia amb destinació en aquesta comunitat, que ha 

estat disponible en l’acció formativa des de l’any 2020 i del qual s’han realitzat, en 2021, les 

últimes quatre edicions previstes en el pla. 

 

 

Objectiu 10.2 Formar el personal funcionari de l’Administració de justícia, forenses, psicòlogues 

i psicòlogues, treballadores i treballadors socials, en matèria d’igualtat, violència de gènere i 

formació en perspectiva de gènere. 

 

Durant l’any 2021, i a causa de la pandèmia, es va haver de reestructurar la formació 

planificada, de manera que es van reconvertir molts cursos presencials a modalitat 

telepresencial o en línia, i es van haver de suspendre molts altres cursos previstos inicialment, 

la qual cosa ha impedit complir amb els objectius pressupostaris íntegrament. No obstant això, 

la Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia ha continuat 

apostant per la formació en igualtat i perspectiva de gènere, així com la sensibilització del 

personal al servei de l’Administració de justícia, principalment en el tractament de les víctimes 

del delicte, com a mecanisme per a combatre la violència masclista i evitar la revictimització. 

 

Al llarg de l’any 2021, la Direcció General de Modernització i Relacions amb 

l’Administració de Justícia ha organitzat, dins del Pla de formació de l’IVAP, els següents cursos 

en la matèria: 

 

• “Estatut de la víctima. Atenció especial a víctimes especialment vulnerables”, amb 

2 edicions en modalitat telepresencial. 

• “El procés civil i penal en matèria de violència de gènere” , amb 2 edicions en 

modalitat telepresencial. 

• “Igualtat de gènere en l’Administració de justícia de la Comunitat Valenciana”, 

amb 4 edicions en modalitat en línia. 

 

Pel que fa als cursos de formació en matèria d’igualtat i violència de gènere per a 

jutges, com que, a causa de la situació epidemiològica, no es va signar el conveni de 
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col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial en matèria de formació contínua de la 

carrera judicial, que estava previst per a l’any 2021, no s’han impartit aquests cursos. No 

obstant això, està previst que durant l’exercici 2022 es puga reprendre la signatura d’aquest i 

altres convenis que s’han vist interromputs per la pandèmia de COVID-19. 

 

En relació amb la formació de personal funcionari de l’Administració de justícia, 

forenses, psicòlegs i psicòlogues, treballadors i treballadores socials, en matèria d’igualtat, 

violència de gènere i perspectiva de gènere, s’han format un total de 1.582 empleats públics 

al servei de l’Administració de justícia, psicòlegs i psicòlogues i treballadors i treballadores. 

 

 

Programa 141.20 “Direcció i serveis generals”  

Execució: 118,47 % 

 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. 

101,87 

OBJECTIU 1.2 
Gestió, racionalització i modernització dels procediments 
administratius. 

215,47 

OBJECTIU 1.6 
Incorporar la transversalitat de gènere a les polítiques públiques de 
la Conselleria. 

75,00 

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 

 

Quant a la tramitació d’informes jurídics, s’ha notat un increment notable a 

conseqüència del conveni signat entre l’Advocacia i la SGISE per a l’assessorament d’aquesta 

entitat. 

 

En relació amb els acords del Consell, l’execució de l’exercici 2021 està per davall de 

les previsions pel fet que s’ha procedit a acumular, per raons d’eficiència, els expedients 

d’autorització dels enriquiments injustos en un únic acord del Consell. Així, mentre que l’any 

2020 es van tramitar 47 acords del Consell per als enriquiments injustos de la Conselleria, i 

20, de l’AVSRE, en 2021 s’han tramitat 18 acords d’enriquiments injustos corresponents a la 

Conselleria, i 13, a l’AVSRE. 

 

Quant a la tramitació de projectes normatius, les realitzacions estan també per davall 

del que es preveia. En aquest cas, perquè s’han quedat en tramitació 13 projectes normatius. 

Si aquests projectes en tràmit se sumen als aprovats, se n’assolirà un 85 % d’execució. 
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En relació amb les al·legacions a projectes normatius d’altres conselleries, també s’està 

lluny dels objectius marcats, encara que l’execució d’aquests depén dels altres departaments 

del Consell. 

 

 

Objectiu 1.2 Gestió, racionalització i modernització dels procediments administratius 

 

En el seguiment d’aquest objectiu cal assenyalar l’existència de 39 indicadors, i s’ha 

de destacar la bona execució resultant en tots aquests al llarg de l’exercici 2021. 

 

El Servei de Gestió Econòmica i Pressupostària tenia previst tramitar un nombre de 15 

modificacions pressupostàries, variació de límits i variació entre projectes (VEP), i finalment 

s’ha arribat a 27, pel fet que va sorgir una sèrie d’imprevistos que van motivar un augment en 

la tramitació d’aquest tipus d’expedients, com ara retards en l’execució de les obres, danys 

ocasionats per temporals, pagament de sentències fermes i creació de noves línies de 

subvenció. 

 

Pel que fa a la tramitació de propostes de documents comptables, la previsió inicial de 

6.000 propostes s’ha superat i s’ha arribat a les 10.420, un 73,67 % més del que es preveia, 

gràcies, d’una banda, a l’obertura de 6 noves línies de subvenció en el pressupost 2021 i, d’una 

altra, a un nombre més alt d’expedients de contractació tramitats en l’exercici econòmic 2021. 

 

La coordinació en les caixes fixes de la Conselleria ha incrementat el nombre 

d’actuacions previstes degut, principalment, als canvis en caixers i habilitats titulars i suplents 

que s’han produït en 2021. 

 

En relació amb les preguntes parlamentàries, el Servei de Gestió Econòmica i 

Pressupostària n’ha atés 30 en 2021, un 50 % més del que es preveia. 

 

Els estats d’execució del pressupost se solen traure mensualment, encara que en 

l’exercici 2021 s’ha remés un nombre superior al previst, principalment en l’últim trimestre de 

l’any, amb la finalitat d’optimitzar al màxim el procés d’execució pressupostària abans de 

finalitzar l’exercici. 

 

Respecte als informes i actuacions econòmiques derivades de la reclamació 

d’interessos de demora, se n’han dut a terme 18 en l’exercici 2021, que suposen un 80 % 

superior al previst inicialment. Cal assenyalar que aquesta activitat depén de les reclamacions 

iniciades pels tercers i que arriben a la sala. 

 

En relació a les actuacions del Servei de Contractació i Assumptes Generals, s’han 

superat els llindars fixats, ja que s’ha tramitat, d’una banda, 401 expedients en contrast amb 

els 360 previstos, sense tindre en compte les pròrrogues i reajustaments efectuats sobre 

aquests, i d’una altra, pel que fa als assumptes generals, gestions amb el personal subaltern, 
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personal conductor i registres, s’ha produït un considerable increment en comparació amb el 

que es preveia, especialment en l’activitat del registre per l’increment d’entrades en el registre 

electrònic derivades de l’aplicació de la normativa sancionadora COVID-19. 

 

En matèria de personal, és un exercici en el qual 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; els gabinets 

psicosocials, l’impuls dels instituts de Medicina Legal... A més, s’ha creat una nova direcció 

general, denominada Operativa, dependent de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i 

Emergències, que assumeix els expedients sancionadors resultants de la COVID-19. 

 

L’augment de llocs de treball d’aquesta conselleria, que ha passat de 591 en 2018 a 

quasi 1.000 llocs en l’actualitat, eleva les seues incidències; per tant, s’han incrementat de 

manera important totes les actuacions relatives a la gestió de personal (comissions de servei, 

cobertura de vacants, incidències en l’aplicació “GVCRONOS””, seguretat social, incapacitat 

temporal i accidents de treball, altes en la guia de persones, jubilacions, etc.). Així, d’una 

estimació de 2.000 actuacions s’ha passat a una execució de 10.000 actuacions. D’altra banda, 

l’augment del personal ha provocat un augment estimable dels expedients disciplinaris, que 

han generat un treball molt especialitzat i tècnic que no s’havia desenvolupat en els anys 

anteriors. També l’augment de baixes provocades per la COVID-19 ha generat més expedients 

en la nòmina de compensació amb la Seguretat Social i devolució dels salaris deixats de 

percebre. 

 

D’altra banda, la liquidació dels pagaments del Decret llei 1/2012, de 5 de gener, del 

Consell, de mesures urgents per a la reducció del dèficit en la Comunitat Valenciana, ha portat 

a elaborar molts expedients que han generat un augment significatiu de les actuacions en 

aquesta matèria. També el pagament dels interessos de demora ha generat expedients 

complicats i recursos que caldrà resoldre. 

 

En matèria de béns mobles, en aquest exercici s’ha produït un descens dels registres 

de béns mobles (SIG) en relació amb l’exercici anterior, ja que la contractació i facturació de 

material per a combatre la pandèmia ha disminuït. 

 

Pel que fa als assumptes relatius als béns immobles adscrits a la Conselleria, l’augment 

més significatiu s’ha donat en les actuacions relatives a la gestió dels arrendaments d’immobles 

per a seus d’òrgans judicials.  

 

En relació amb la gestió i tramitació de queixes i suggeriments que suposa, entre 

altres, actuacions d’obertura d’expedients; petició de dades, antecedents i informes; 

seguiment del venciment de terminis, i resposta a la persona interessada, s’ha produït un 

augment d’aquestes a causa del nombre més gran de sol·licituds que han tingut entrada, que 

han passat dels 150 expedients previstos inicialment a 230.  
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Quant als procediments de responsabilitat patrimonial, les actuacions són les 

següents: obertura d’expedients, anàlisis de reclamació, esmenes, designació d’instructor, 

seguiment de terminis, petició d’informes CJCCV, resolucions, elaboració d’informes, etc. S’ha 

incrementat de manera notable per la delegació de competències que la Conselleria de Sanitat 

ha fet per a la resolució dels expedients relacionats amb la COVID-19, que han passat dels 10 

previstos a 213. 

 

En relació amb la Plataforma Autonòmica d’Intermediació (PAI), que inclou, entre 

altres, actuacions d’informació i assessorament als interessats, així com emplenament i 

tramitació de sol·licituds d’accés a la PAI i als serveis de verificació de dades, cal assenyalar 

que han augmentat respecte al que es preveia per a l’exercici 2021, a causa de les gestions 

necessàries derivades de la mobilitat del personal de la Conselleria. L’increment de la tramitació 

d’ajudes i subvencions, així com la creació de tràmits nous que comporten també 

autoritzacions de nous funcionaris per a la implementació d’aquestes, ha portat també al canvi 

d’usuaris en la plataforma PAI, i s’ha passat d’una previsió de 100 a 177. 

 

Respecte a les actuacions relatives al compliment de mandats de resolucions judicials 

(gestió i tramitació de l’execució de les sentències judicials, recepció d’oficis i resolucions 

judicials, etc.), s’ha produït un increment en relació amb el que es preveia inicialment. Dins 

de les actuacions dutes a terme, són majoritàries les relatives a la matèria judicial, i un altre 

gran percentatge d’actuacions es refereix a l’àmbit de la funció pública. 

 

 

Objectius 1.6, 1.7 i 1.8, relacionats amb la transversalitat de la igualtat de gènere 

 

Pel que fa a aquests 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 ha resultat necessari, han observat un llenguatge igualitari 

i no sexista en el procés d’elaboració de textos administratius. 

 

 

Programa 121.30 “Formació i estudis” 

Execució: 114,13 % 

PROGRAMA 12130 FORMACIÓ I ESTUDIS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Formació en competències professionals. 142,39 

OBJECTIU 1.2 
Formació específica en matèria de contractació, assumptes 
europeus, habilitats professionals, integritat institucional, 
transparència i bon govern. 

103,64 
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PROGRAMA 12130 FORMACIÓ I ESTUDIS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.3 
Formació específica per a funcionàries i funcionaris amb 
responsabilitats en gestió economicofinancera, inspectora o 
jurídica. 

69,81 

OBJECTIU 2.1 
Cursos de formació relacionats amb polítiques d’igualtat en l’àmbit 
laboral de l’Administració pública valenciana. 

84,21 

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. 

153,33 

OBJECTIU 4.1 
Pla d’acompanyament lingüístic de valencià, i increment de 
l’activitat formativa en valencià. Formació específica d’idiomes. 

200,85 

OBJECTIU 5.1 

Formació en prevenció de riscos laborals com a garantia del 
desenvolupament d’un ambient de treball en condicions de 
seguretat laboral, en coordinació amb l’òrgan competent en 
matèria de prevenció de riscos laborals. 

60,00 

OBJECTIU 6.1 Iniciació de noves formes d’aprenentatge. 135,00 

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 i 
empleades públics de l’Administració local. 

100,00 

OBJECTIU 9.1 
Formació derivada de l’avaluació de l’exercici i la carrera 
professional. 

120,36 

OBJECTIU 10.1 Atraure talent a l’Administració de la Generalitat. 100,00 

 

Cal assenyalar que la formació s’ha impartit majoritàriament en les diferents modalitats 

que ofereix Internet (telepresencial síncrona i en línia asíncrona), a causa de les circumstàncies 

causades per la pandèmia.  

 

Dels dotze objectius només tres han registrat una execució per davall de les previsions. 

Quatre d’aquests s’han ajustat a aquestes, i els cinc restants han superat en més del 20 % les 

estimacions inicials. 

 

A continuació es destaquen aspectes que han acompanyat els resultats obtinguts en 

alguns dels objectius durant l’exercici 2021. 

 

 

Objectiu 1.1 Formació en competències professionals 

 

En relació amb la formació organitzada per a les conselleries i organismes, cal destacar 

que l’execució ha superat àmpliament el que es preveia, gràcies a l’alt interés que hi ha en el 

fet de formar el personal en les matèries específiques del lloc de treball.  

 

 

Objectiu 1.2 Formació específica en matèria de contractació, assumptes europeus, habilitats 

professionals, integritat institucional, transparència i bon govern 

 

La formació específica en matèria de contractació, assumptes europeus, habilitats 

professionals, integritat institucional, transparència i bon govern ha registrat una execució del 
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103,64 % sobre el que es preveia, per l’interés del personal empleat públic en aquestes 

matèries, incloses en els plans estratègics actuals.  

 

 

Objectiu 1.3 Formació específica per a funcionàries i funcionaris amb responsabilitats en gestió 

economicopressupostària, inspectora o jurídica 

 

Per a superar els impediments derivats de la crisi sanitària, s’han reconvertit accions 

formatives presencials a la modalitat telepresencial i s’ha intensificat la formació en línia. Tot i 

haver millorat el percentatge respecte a l’any anterior, no ha sigut possible la consecució dels 

objectius previstos.  

 

 

Objectiu 2.1 Cursos de formació relacionats amb polítiques d’igualtat en l’àmbit laboral de 

l’Administració pública valenciana 

 

Fomentar la formació en igualtat del personal al llarg de la carrera professional és un 

dels objectius necessaris per a fer efectiu el principi d’igualtat. Són cursos que preferentment 

s’imparteixen en modalitat presencial, que durant aquest exercici no ha sigut possible impartir-

los en la quantia que estava prevista a causa de la irrupció de la COVID-19, per la qual cosa 

la seua execució ha sigut del 84 %. 

 

 

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 

 

En la línia iniciada en l’exercici anterior, s’ha intensificat la formació impartida per mitjà 

d’Internet a fi de possibilitar que la formació arribe al màxim personal possible, la qual cosa 

ha suposat superar notablement les previsions en els dos indicadors de seguiment de l’objectiu, 

ja que s’ha arribat al 140 % en els cursos en línia i al 167 % en les accions autoformatives. 

 

 

Objectiu 4.1 Pla d’acompanyament lingüístic i increment de l’activitat formativa en valencià. 

Formació específica d’idiomes 

 

L’execució de l’objectiu en el seu conjunt ha superat àmpliament les previsions inicials.  

 

En els cursos de valencià per a empleats públics s’ha impartit el 46 % dels que estaven 

previstos, ja que la formació presencial s’ha restringit a causa de mesures preventives de la 

propagació de la COVID-19. No obstant això, en la formació específica en idiomes francés i 

anglés, l’execució ha superat àmpliament les previsions inicials, de fet han superat més del 

triple de les previstes, perquè aquesta formació ha sigut íntegrament en línia. 
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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 

 

En l’exercici 2021 s’han impartit les accions formatives en línia previstes. Quant a la 

formació presencial, a causa de les mesures preventives motivades per la pandèmia, no han 

pogut ser impartides, per la qual cosa no s’ha aconseguit íntegrament l’objectiu previst.  

 

 

Objectiu 6.1 Iniciació de noves formes d’aprenentatge  

 

Seguint pel camí iniciat en l’anterior exercici, s’ha incrementat el nombre d’APUNTS, 

que són els continguts d’activitats formatives dutes a terme en el marc del pla formatiu, posats 

a la disposició de tot el personal empleat públic.  

 

També han augmentat les anomenades 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 relatives al lloc de treball.  

 

 

Objectiu 9.1 Formació derivada de l’avaluació de l’exercici i la carrera professional 

 

S’ha intensificat la modalitat en línia i s’ha reforçat la modalitat telepresencial. És 

significatiu el percentatge de la formació organitzada per a les conselleries i organismes per 

l’alt interés en el fet de formar el personal en les matèries específiques del lloc de treball. S’ha 

impartit, majoritàriament, en modalitat telepresencial.  

 

 

Objectiu 10.1 Atraure talent a l’Administració de la Generalitat 

 

Aquest objectiu s’ha complit amb el grau d’execució previst amb la posada en marxa 

de la convocatòria d’ajudes a la preparació d’oposicions per a l’ingrés en els cossos i escales 

del grup A de l’Administració de la Generalitat. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 % 

 

 

Programa 462.60 “Processos electorals i consultes populars”  

Execució: 92,69 % 

PROGRAMA 46260 PROCESSOS ELECTORALS I CONSULTES 

POPULARS  
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Exercir la gestió de competències atribuïdes a la Generalitat en 
matèria de processos electorals a Les Corts, 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. 

78,06 

OBJECTIU 2.1 

Exercir la gestió de competències atribuïdes a la Generalitat en 
matèria d’eleccions a les entitats locals menors de la Comunitat 
Valenciana, en el marc de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general; la Llei electoral valenciana 1/1987, de 
31 de març, de la Generalitat, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la 
Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 
Gestió de les subvencions anuals de finançament dels partits 
polítics amb representació en Les Corts. 

100,00 

 

Els objectius marcats per a l’exercici 2021 corresponen a dos vessants fonamentals. 

D’una banda, les accions anuals habituals (en què es troba l’objectiu 4.1), amb una execució, 

en 2021, del 100 %, i, d’una altra, un conjunt d’accions a llarg termini encaminades a la 

celebració de les eleccions a Les Corts i a les eleccions de les entitats locals menors de la 

Comunitat Valenciana (objectius 1.1 i 2.1). 

 

Quant a l’objectiu 1.1, “Eleccions a Les Corts”, en general s’han iniciat i, en alguns 

casos, completat les accions que depenen exclusivament per a la seua execució de l’Oficina 

Electoral (actualització web i reunions). La resta d’accions, que corresponen a projectes a llarg 

termini, han registrat un grau d’execució divers. Així, la plataforma de gestió electoral 

SIGELECV, la finalització de la qual està prevista per a setembre de 2022, ha aconseguit el 

75 %; el llançament de l’Acord marc de contractació per a l’escrutini de les eleccions a Les 

Corts està a un 33 %; i s’ha desenvolupat en un 60 % la revisió de diversa normativa electoral 

que es troba en tramitació (Decret mitjans materials, Decret indemnitzacions, etc.), mentre 

que del conveni col·laboració amb el Ministeri de l’Interior en matèria de gestió electoral, no 

se n’ha iniciat encara la tramitació, i aquesta es preveu en l’exercici 2022. En general, el grau 

d’execució aconseguit entra dins de les previsions, i tots aquests són projectes que finalitzaran 

abans de la celebració de les eleccions. 
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Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %  

 

Programa 121.40 ”Funció pública” 

Execució: 61,71 % 

PROGRAMA 12140 FUNCIÓ PÚBLICA   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. 

93,75 

OBJECTIU 5.1 
Evitar la precarietat en la relació jurídica dels empleats i les 
empleades de la Generalitat, així com la provisionalitat en la provisió 
de llocs de treball. 

88,89 

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 

majoria dels seus indicadors i que la causa de no aconseguir-se íntegrament cal situar-la en 

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 optimització 

de la gestió, per a aplicar criteris de racionalització en l’organització administrativa 

 

El seguiment d’aquest objectiu s’ha dut a terme per mitjà de quatre indicadors, 

l’evolució dels quals es recull a continuació. 

 

Quant al nombre de reunions del II Pla d’igualtat de dones i homes de l’Administració 

de la Generalitat, en l’exercici 2021 es van celebrar tres reunions de la comissió de seguiment 

del pla, una menys de les previstes, ja que la periodicitat que recull el pla és trimestral. No 

obstant això, cal considerar la circumstància que s’han iniciat els treballs per a posar en marxa 

el III Pla, la qual cosa ha focalitzat l’atenció i, per tant, les reunions en aquest objectiu. 

 

Respecte a l’Informe d’impacte de gènere de l’oferta d’ocupació pública, el 

corresponent a l’OPE 2021 va ser signat pel director general de Funció Pública el 6 de maig de 

2021. Cal assenyalar que en totes les convocatòries s’ha previst aquest punt: “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 cas que aquest sexe estiga infrarepresentat 

dins del col·lectiu de persones que formen part del cos o escala objecte de la convocatòria”. 

 

En relació amb l’indicador que mesura la incorporació en els temaris de matèries sobre 

llenguatge inclusiu, igualtat d’oportunitats, violència de gènere, assetjament sexual, per raó 

de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, cal assenyalar que, amb caràcter general, 
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totes les convocatòries, en funció del nivell, les recullen amb més o menys intensitat en 

l’apartat de temes transversals. 

 

 

Objectiu 5.1 Evitar la precarietat en la relació jurídica de les empleades i els empleats de la 

Generalitat, així com la provisionalitat en la provisió de llocs de treball 

 

L’assoliment d’aquest objectiu i el seu seguiment es recolza en tres tipus d’accions i 

els seus corresponents indicadors: l’execució de processos selectius, la selecció de personal i 

la reducció del nombre d’empleats en comissió de serveis i adscripció provisional.  

 

A conseqüència de la pandèmia i els canvis en la normativa relativa als processos 

selectius que aquesta va provocar, en l’exercici 2021 s’ha vist afectada la tramitació i execució 

final dels processos selectius. No obstant això, s’està ultimant la tramitació de les 203 

convocatòries de proves selectives publicades en 2020, per a l’accés a diferents cossos de 

l’Administració de la Generalitat. A més d’aquestes 203 convocatòries, s’han convocat 28 nous 

processos, i en el passat exercici s’han dut a terme un total de 139 processos. Per tot això, en 

còmput global es pot entendre aconseguit l’objectiu de 200 processos selectius duts a terme. 

 

Igualment, s’ha vist afectat per la mateixa causa l’indicador relatiu al nombre de 

persones quant a la selecció de personal, l’execució del qual ha evolucionat en nombre inferior 

a l’inicialment previst, a conseqüència dels retards ocasionats per la suspensió dels 

procediments selectius. No obstant això, els processos que permetran aconseguir aquest 

objectiu en els pròxims mesos es troben en marxa. 

 

Respecte a la reducció del nombre d’empleats en comissió de serveis i en adscripció 

provisional, cal destacar, d’una banda, l’elevat nombre de convocatòries i adjudicacions que 

han tingut lloc en l’exercici 2021 mitjançant el procediment de lliure designació (110 

convocatòries, amb un total de 250 places oferides i 234 adjudicacions definitives) i, d’altra 

banda, s’han produït 28 adjudicacions definitives per mitjà dels corresponents concursos 

ordinaris de trasllats (s’han convocat 698 places i se n’han adjudicat un total de 344). Alguns 

d’aquests concursos (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 aquest exercici s’han convocat uns altres que es resoldran en 2022, que 

contribuiran a reduir la precarietat en l’ocupació púbica. 

 

 

Objectiu 6.1 Garantir la màxima protecció jurídica a les empleades públiques víctimes de 

violència de gènere 
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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 el Conveni 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 2021 s’hi ha 

adherit un ajuntament, en concret, el de Pilar de la Horadada. L’execució aconseguida ha 

quedat, per tant, molt allunyada de les previsions inicials, que situaven la xifra en 20, a 

conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i la subsegüent interrupció dels 

terminis per a la tramitació dels procediments administratius. 

 

D’altra banda, en l’exercici 2021 no s’ha emés l’informe de seguiment del protocol de 

prevenció i actuació per a casos de violència de gènere, pel fet que no s’ha tramitat cap 

expedient de mobilitat per violència de gènere. 

 

 

Programa 121.90 “Simplificació administrativa i inspecció de serveis” 

Execució: 66,21 % 

PROGRAMA 12190 SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I 

INSPECCIÓ DE SERVEIS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Elaborar una metodologia de simplificació de processos i revisar, de 
manera prioritzada, els procediments administratius de la Generalitat 
amb vista a simplificar tràmits i reduir càrregues administratives a la 
ciutadania. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 
Elaborar plans de detecció, correcció i millora de disfuncionalitats en 
els processos que es consideren clau en l’organització. 

86,67 

OBJECTIU 1.3 Elaborar i publicar el nou decret de simplificació administrativa. 0,00 

OBJECTIU 1.4 
Dissenyar una estratègia dirigida a implementar eines per a gestionar 
el coneixement dins de l’organització. 

100,00 

OBJECTIU 1.5 
Coordinar la implantació i ús del Sistema d’Informació del Mercat 
Interior Europeu (IMI) en l’àmbit de l’Administració valenciana, així 
com impartir formació i assegurar-ne el manteniment adequat. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 

Desenvolupar una eina per a sistematitzar el treball relacionat amb 
un mapa de processos viu i dinàmic que permeta disposar d’un 
catàleg de procediments actualitzat de tota la Generalitat, projecte 
SICPRO. 

0,00 

OBJECTIU 2.2 
Obtindre l’anàlisi funcional i la implantació de mòduls addicionals 
bàsics que s’aniran incorporant a SICPRO. 

0,00 

OBJECTIU 3.1 

Liderar i promoure la millora de la qualitat dels serveis públics per 
mitjà de l’elaboració de plans i/o accions específiques 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). En 2021, i com 
a acció específica de millora de la qualitat, es proposa l’elaboració de 
mapes de processos en centres directius de l’Administració de la 
Generalitat com a estratègia per a implantar models de gestió de 
qualitat en la nostra administració. 

92,50 

OBJECTIU 3.2 
Col·laborar i cooperar de manera efectiva, en matèria de qualitat, 
amb altres òrgans de la Generalitat i amb altres administracions 
públiques. 

100,00 
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PROGRAMA 12190 SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I 

INSPECCIÓ DE SERVEIS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 
Dur a terme actuacions d’inspecció amb la finalitat d’exercir un 
control efectiu de legalitat, eficàcia i eficiència de l’activitat de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. 

99,17 

OBJECTIU 4.2 
Desenvolupar accions, programes i estratègies de prevenció 
d’irregularitats i males pràctiques administratives. 

50,00 

 

 

Objectiu 1.1 Elaborar una metodologia de simplificació de processos i revisar, de manera 

prioritzada, els procediments administratius de la Generalitat amb vista a simplificar tràmits i 

reduir càrregues administratives a la ciutadania 

 

Es tracta d’un objectiu de caràcter pluriennal, les previsions del qual, per a aquest 

exercici, s’han complit, ja que se n’ha assolit el 25 % de l’execució, que era el que es preveia 

per a enguany.  

 

Així, la primera fase d’identificació i reducció de càrregues de procediments s’ha centrat 

en els processos destinats a les persones jurídiques. Per a fer-ho, s’ha procedit a l’estudi de 

les dades procedents de l’extracció del gestor únic de continguts, que conté, entre una altra 

informació, els tràmits publicats per la Generalitat.  

 

En aquest mateix sentit, s’han rebut, avaluat i tramitat al gestor corresponent les 

diferents accions de millora en matèria de simplificació i reducció de càrregues obtingudes, o 

bé de les fitxes de simplificació remeses pel Ministeri de Política Territorial derivades del conveni 

amb entitats com la CEOE, CERMI, ATA i altres, o bé d’organitzacions representatives de la 

Comunitat Valenciana com la CEV. 

 

Queda pendent per a pròxims exercicis el desenvolupament d’altres actuacions, com 

ara identificar els procediments dirigits exclusivament a les persones físiques o establir 

indicadors de gestió. 

 

 

Objectiu 1.2 Elaborar plans de detecció, correcció i millora de disfuncionalitats en els processos 

que es consideren clau en l’organització 

 

En relació amb els plans Agilitza, s’ha finalitzat l’actuació del Pla Agilitza Urbanisme 

amb la publicació de les guies de tramitació i la posada en marxa de l’aplicació Guia-T, que 

permet a les diferents administracions i departaments actuar sobre la mateixa font, per a 

evitar el trasllat, duplicitats i fins i tot pèrdues de documentació en processos complexos i de 

llarga duració. El Pla Agilitza Indústria, una vegada acordades les mesures de simplificació que 

s’han d’implantar, es troba en la fase de disseny d’un portal que reculla tota la informació que 

posseeix l’Administració sobre les indústries, per a la consulta d’aquesta, la possible ampliació 
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per part dels interessats, els avisos de campanyes d’inspecció o l’accés a òrgans de control. A 

més, s’han implantat el 80 % dels tràmits telemàtics d’autoservei planificats.  

 

 

Objectiu 1.3 Elaborar i publicar el nou decret de simplificació administrativa 

 

Encara que s’han fet diferents treballs, com ara anàlisis internes, comparatives amb la 

normativa de simplificació amb altres comunitats autònomes, no s’ha pogut abordar durant 

l’any 2021 l’inici del procediment d’elaboració d’aquest projecte. 

 

 

Objectiu 1.4 Dissenyar una estratègia dirigida a implementar eines per a gestió del 

coneixement dins de l’organització 

 

La informació interna de l’Administració s’emmarca dins dels procediments 

administratius. Des d’aquest punt de vista, la clara identificació dels procediments es 

converteix en el pilar bàsic per a implementar eines dirigides a identificar, desenvolupar, 

compartir i utilitzar de manera efectiva el coneixement dins de l’organització. 

 

 Per a fer-ho, s’ha creat una base de dades de procediments, amb identificació clara 

dels responsables, de l’objectiu i dels destinataris. Una vegada creada aquesta base de dades 

de procediments, es poden articular sistemes d’informació i control necessaris per al 

desplegament eficaç d’aquesta. D’aquesta manera, es poden enllaçar els procediments amb la 

normativa que els sustenta, amb una informació que respecte uns mínims de qualitat i 

d’accessibilitat a l’exterior, amb els sistemes interns d’informació sobre els protocols que s’han 

d’aplicar en la tramitació administrativa i amb la identificació dels tràmits que els conformen. 

 

En una primera fase s’han revisat més de 1.200 tràmits i s’hi han detectat els que són 

obsolets o mostren informació que no està actualitzada, així com la classificació amb diferents 

etiquetes per a la millora de la cerca i integració en procediments administratius de cara a la 

ciutadania. Tot això queda reflectit en el portal web de l’Oficina de Simplificació Administrativa, 

que abasta els procediments dirigits al sector productiu i que suposen el 75 % del total dels 

procediments administratius. La informació detectada com a errònia o desfasada s’ha remés 

als serveis d’organització dels departaments responsables per a la seua actualització o, si és 

el cas, eliminació del gestor únic de continguts (font de dades de la Guia PROP i de la seu 

electrònica) i, per tant, de la seua visualització per la ciutadania en general. 

 

Amb tot això, es pot dir que s’ha aconseguit l’objectiu previst per a l’exercici 2021, que 

preveia un desenvolupament del disseny de l’estratègia del 50 %. Falta per desplegar la segona 

fase, en la qual s’arribarà també als procediments no dirigits a sector productiu, i en la qual 

els responsables de gestió mantindran els procediments i la qualitat de la informació que se 

n’ofereix i establiran els indicadors de gestió elementals. També s’identificaran els tràmits clau 

de cada procediment per a poder informar de l’estat de tramitació. 
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Objectiu 1.5 Coordinar la implantació i ús del Sistema d’Informació del Mercat Interior Europeu 

(IMI) en l’àmbit de l’Administració valenciana, així com impartir formació i assegurar-ne 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. Inclou també la gestió del registre d’autoritats competents i perfils 

d’usuari en el nostre àmbit, i n’assegura un funcionament eficaç. La pandèmia ha minorat el 

nombre de peticions i d’intervencions en la gestió de l’IMI, que han sigut ateses íntegrament. 

 

 

Objectiu 2.1 Desenvolupar una eina per a sistematitzar el treball relacionat amb un mapa de 

processos viu i dinàmic que permeta disposar d’un catàleg de procediments actualitzat de tota 

la Generalitat, projecte SICPRO: Sistema Integral de Control de Procediments, i Objectiu 2.2, 

Obtindre l’anàlisi funcional i implantació de mòduls addicionals bàsics que s’aniran incorporant 

a SICPRO  

 

El catàleg de processos serà el pilar sobre el qual s’assentarà la modernització de la 

Generalitat, serà modular i integrarà funcionalitats relacionades amb la documentació del 

procediment, la gestió de la millora contínua i la simplificació, el seguiment i control de la 

gestió i l’eficiència, la gestió del coneixement, la informació a actors interns i externs, la 

formació del personal, la vinculació amb les sèries documentals i amb les metadades de 

documents i procediments, etc. 

 

La implantació d’un sistema transversal tan complex requereix consens, lideratge, 

recursos i formació. Encara que s’ha elaborat una anàlisi funcional com a base per a la viabilitat 

i determinació de la possible implantació, de moment no s’ha considerat com un objectiu 

estratègic per a l’organització. 

 

 

Objectiu 3.1 Liderar i promoure la millora de la qualitat dels serveis públics per mitjà de 

l’elaboració de plans i/o accions 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). En 2021, i com a acció específica de millora de la 

qualitat, es proposa l’elaboració de mapes de processos en centres directius de l’Administració 

de la Generalitat com a estratègia per a implantar models de gestió de qualitat en la nostra 

administració. 

 

Des de la IGS s’ha assegurat un adequat funcionament del sistema de queixes, 

suggeriments i agraïments, incrementant-ne la utilització, i s’ha elaborat l’informe anual que 

l’avalua. Addicionalment, s’ha elaborat un altre informe de les queixes rebudes per la IGS l’any 
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2020. S’han atés totes les queixes presentades per incompliment del deure de resposta i les 

que han afectat diverses conselleries en el termini establit en la carta de serveis d’aquesta 

unitat. 

 

En relació amb el disseny i elaboració de plans de millora de la qualitat, autoavaluacions 

i avaluacions de qualitat, cal assenyalar que en l’exercici 2021 s’han efectuat 5 contrastacions 

d’avaluacions de qualitat. A més, s’ha revisat i actualitzat la metodologia d’avaluació per a 

l’acreditació de la qualitat dels serveis públics de la Generalitat. L’extensió del sistema de gestió 

de cartes de serveis ha sigut posposada per a l’exercici 2022, atés que exigeix una participació 

activa dels diferents departaments afectats. 

 

L’ordre que ha de regular el futur sistema d’acreditació i certificació de la qualitat de la 

Generalitat ja s’ha elaborat, però queda pendent d’iniciar-ne la tramitació corresponent. 

 

 

Objectiu 3.2 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, en el qual estan representades totes les comunitats autònomes, 

ja que han assistit a una reunió celebrada 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, tenint en compte les 

demandes de formació en línia sol·licitades. A més, s’ha impartit, per mitjà de l’EVES, dues 

edicions d’un curs de 25 hores en línia en matèria de qualitat, així com dues edicions d’un curs 

en línia de 60 hores (formació impartida a un total de 400 persones). 

 

 

Objectiu 4.1 Dur a terme actuacions d’inspecció amb la finalitat d’exercir un control efectiu 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 va ser publicat en el DOGV (núm. 8757, de 9/3/2020), en la pàgina web de la 

Generalitat i el portal de transparència GVA-Oberta. Posteriorment, va ser incorporada una 

addenda del Pla de l’anualitat de l’exercici 2021 en l’informe d’avaluació de resultats de 

l’exercici 2020.  

 

En 2021 s’ha elaborat i publicat l’informe d’avaluació dels resultats del Pla de la IGS 

2020-2021 després de finalitzar el seu primer any d’execució (exercici 2020), de manera que 

s’ha acomplit 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 
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l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, així com la Llei 2/2015, de 

2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la 

Comunitat Valenciana. 

 

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, ja va ser elaborat i s’ha 

emés l’informe corresponent després de la finalització de la fase d’al·legacions. 

 

En relació amb les actuacions d’elaboració i execució del Pla de la Inspecció General 

de Serveis, que incorporarà l’elaboració del desenvolupament reglamentari de la Llei 

d’inspecció general de serveis i del sistema d’alertes i l’impuls de la seua tramitació, la valoració 

global dels resultats aconseguits n’ha situat l’execució en el 87 %, percentatge que es 

considera satisfactori i que compleix amb els objectius previstos inicialment. 

 

Així mateix, la Inspecció General de Serveis, per a fer efectiu el compromís amb la 

transparència i rendició de comptes davant de la ciutadania, ha estat publicant durant tot l’any 

2021, per mitjà del portal de transparència GVA-Oberta i la pàgina web de la seua conselleria 

d’adscripció, resums individualitzats de totes les seues actuacions (135 fitxes publicades en 

2021). 

 

Durant l’any 2021 s’han fet les adaptacions necessàries en el sistema de gestió per a 

l’atenció i tramitació de denúncies a fi d’implementar les millores necessàries, i està prevista 

per a l’exercici 2022 la implantació de GEISER en les denúncies per assetjament laboral. 

 

Pel que fa a l’acció de coordinació amb els òrgans sectorials d’inspecció en els àmbits 

sanitari, educatiu i de serveis socials, cal assenyalar que, en l’exercici 2021, s’han celebrat 

reunions per via telemàtica amb aquesta finalitat. 

 

 

Objectiu 4.2 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 

la utilització de la informació que hi ha en els sistemes de gestió dels procediments 

administratius, així com de la informació externa obtinguda d’altres entitats i àmbits. Les 

accions, en particular, són les següents: 

 

• La revisió dels processos de pujada d’informació des de la Plataforma de 

Contractació del Sector Públic (PCSP), per a millorar la identificació d’òrgans de 

contractació a partir de diferents mecanismes de codificació. L’ús de l’eina d’anàlisi de 



287 

 

dades (Magellan Data Discovery) per a poder explotar la informació pujada des de la 

PCSP. L’automatització de la baixada periòdica de dades, encara amb algunes 

mancances (informació de licitadors, per exemple), de manera que s’ha reduït el 

nombre d’inconsistències, i s’està en 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 segueix suspesa temporalment en espera que s’aprove i 

es publique el reglament de la IGS. 

• La integració d’informació d’alts càrrecs (OCCI) i del registre de contractes a 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 duent a terme 

en col·laboració amb la DGTIC.  

• La introducció d’algorismes de comparació aproximada de cadenes de text per 

a incorporar un factor percentual al grau de coincidència en la identificació de relacions 

entre persones i entitats en la informació del BORME.  

• 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. 

 

No s’ha pogut executar, tal com estava previst, el seguiment dels plans de minimització 

de riscos ni la presentació del mapa de riscos davant de la Comissió Interdepartamental per a 

la Prevenció d’Irregularitats i Males Pràctiques Administratives en l’Administració de la GVA i 

el seu sector públic instrumental, atés que la comissió esmentada es va reunir el 28 de 

desembre de 2021 per a acordar l’inici de les actuacions, per la qual cosa aquestes actuacions 

han sigut posposades a l’exercici 2022. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

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 

percentatge superior al 160 %, de mitjana, en relació amb el que estava previst. Això es deu 

al fet que una bona part dels programes, cinc dels huit, ha registrat una execució bastant 

superior al que s’havia estimat. 

 

L’àmplia disparitat entre programes deriva de les diferents circumstàncies per les quals 

ha passat l’activitat dels departaments, així com de més encert o menys en l’elaboració de les 

previsions; en conseqüència, s’han registrat valors que s’allunyen, en un sentit o en un altre, 

de les previsions inicials. 
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Si agrupem per trams d’execució, l’execució mostra que el 62,50 % dels programes 

han finalitzat l’exercici amb l’assoliment dels seus objectius per damunt del que es preveia; el 

12,5 % ha situat l’execució d’aquests entre el 80 % i el 100 %, i la resta dels programes, el 

25 %, ha registrat una execució mitjana inferior al 80 %. 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d’execució dels objectius 

 

  

 

 

Quant a l’anàlisi de l’execució per centres gestors, es conclou que un, la Sotssecretaria 

de la Conselleria, és el que mostra uns resultats mitjans d’acord amb les previsions inicials. 

Uns altres tres superen folgadament els valors inicialment previstos. Aquest és el cas de la 

Direcció General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, la Direcció 

General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, i la Secretaria Autonòmica de 

Seguretat i Emergències. I són dos els departaments que no han arribat a aconseguir la 

mitjana d’execució dels seus objectius en relació amb el que s’havia estimat (Direcció General 

de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l’Administració Pública, i Direcció 

General de Funció Pública).  
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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’EDUCACIÓ, CULTURA 

I ESPORT. EXERCICI 2021 

 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport exerceix les competències en matèria 

d'educació, formació professional reglada, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i 

esport  a través de a través de dènou programes pressupostaris . L'evolució registrada en 

l'execució dels indicadors que mesuren els resultats en els objectius definits en el seu 

pressupost mostra que, en general, s'han aconseguit els objectius (103,71 %), sent una àmplia 

majoria de programes els que han aconseguit una execució per damunt del 100 % o bé s'han 

aproximat bastant al que al que estava previst (gràfic 1). 

Gràfic 1. Grau d'execució dels programes pressupostaris 

 

Atés el grau d'execució aconseguit i prenent com a unitat d'anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 %.  

 

En aquest grup es troben el programa 421.10 “Direcció i Serveis Generals” amb un 

grau d'execució del 231,85 %; el programa 421.60 “Formació del Professorat” amb una 

execució del 179,74 %; el programa 421.70 “Infraestructures Educatives” amb un grau 

d'execució del 119,74 %; el programa 421.30 “Ordenació Educativa” amb un grau d'execució 

del 112,03 %; el programa 422.40 “Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial” 

amb un grau d'execució de 110,57 %; el programa 422.20 “Ensenyament Primari”  amb 

un grau d'execució de 110,17 %; el programa 421.80 “Administració General d'Ensenyament 

i Relacions Sindicals” amb un grau d'execució de 100,00 %; i programa 453.40 “Arts Plàstiques 

i Escèniques” amb un grau d'execució de 100,00 %. 
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• Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 % i el 

100 %.  

 

En aquest grup es troba el programa 421.50 “Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa” 

amb un grau d'execució de 97,41 %; el programa 422.50 “Promoció del Valencià i Gestió del 

Multilingüisme” amb un grau d'execució de 94,94 %; el programa 421.40 “Administració 

Educativa i Cultural” amb un grau d'execució de 90,86 %; el programa 452.10 “Llibre, Arxius 

i Biblioteques” amb un grau d'execució de 90,69 %; el programa 453.50 “Museu de Belles 

arts" amb un grau d'execució de 89,35 %; el programa 422.30 “Ensenyament Secundari” amb 

un grau d'execució de 87,82 %; i el programa 454.10 “Promoció Cultural, Patrimoni Artístic i 

Museus” amb un grau d'execució de 80 %  

 

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

 

Dins d'aquest grup es troba el programa 457.10 “Foment de l'Activitat Esportiva” amb 

un grau d'execució de 74,16 %; el programa 422.70 “Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana” amb un grau d'execució de 74,00 %; el programa 422.90 “Inclusió Educativa” amb 

un grau d'execució 65,73 %; i el programa 421.20 “Administració de Personal” amb un grau 

d'execució de 61,34 %. 

 
 

Des d'una perspectiva d'impacte de gènere, cal assenyalar que en matèria de polítiques 

públiques d’igualtat de dones i homes, 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. 

 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha anat incorporant a totes les seues 

polítiques públiques la perspectiva de gènere i ha anat implantant de manera general de la 

utilització d'un llenguatge no sexista en els documents administratius. A més, cal destacar que 

una part de les seues programes inclou algun indicador de seguiment desagregat per sexes. 

 

El resultat de la valoració de l'anàlisi del grau de rellevància de gènere dels programes 

pressupostaris amb criteris de transversalitat, rellevància funcional i capacitat d'impacte llança 

que  sis d'ells es classifiquen amb rellevància Alta, set amb rellevància Mitjana i sis amb 

rellevància Baixa.  

 

La utilització d'un llenguatge no sexista en els textos administratius s'ha aconseguit 

quasi al 100 %durant el 2021. S'ha promogut que la Unitat d'Igualtat de la Conselleria vetle 

pel compliment d'aquest principi. 
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 % 

 

 

Programa 421.10 “Direcció I Serveis Generals” 

Execució: 231,85 % 

PROGRAMA 42110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Millorar permanentment l'eficàcia i l'eficiència del departament, 
facilitant el compliment dels objectius de la resta de programes 

de la Conselleria. 
116,47 

OBJECTIU 2.1 
Racionalització i modernització dels procediments interns de 
tramitació i gestió. 

106,96 

OBJECTIU 2.2 
Informar en tots aquells aspectes de l'àmbit competencial de la 
Conselleria. 

78,65 

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 

73,33 

OBJECTIU 3.2 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu, en els textos administratius. 

1047,50 

OBJECTIU 4.1 
Adopció de mesures i dotació de recursos adequats enfront del 
Covid-19. 

100,00 

 

 

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

i Objectiu 3.2 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i 

inclusiu, en els textos administratius 

 

Tal com s'ha esmentat en la introducció d'aquest Informe, la Conselleria ha anat 

incorporant a totes les seues polítiques públiques la perspectiva de gènere , així com també 

ha implantat de manera general la utilització d’un llenguatge inclusiu i no sexista en els 

documents 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, l’assessorament 

corresponent per a elaborar els informes preceptius sobre impacte de gènere. La Unitat 

d’Igualtat presta aquest assessorament. 

 

Durant el 2021 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 27 durant aquest any. 

 

La utilització d’un llenguatge no sexista en els textos administratius s’ha complit 

aproximadament en un 95 % durant el 2021, i es treballa per a arribar al 100 %. La Unitat 

d'Igualtat de la Conselleria vela pel compliment d'aquest objectiu, per a això revisa pel 

compliment d’aquest objectiu, vela pel compliment d'aquest objectiu, per a això revisa els 

informes i documents que li són específicament encomanats, de manera que la seua vigilància 
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garantisca el compliment total del objectiu. Amb aquesta finalitat, s’ha utilitzat l’aplicació 

Themis, una eina molt completa que permet la transformació de textos a un llenguatge inclusiu 

de gènere. Actualment, s'està col·laborant en la posada en marxa d’una nova versió d’aquesta 

aplicació. 

 

Entre els documents revisats i, tenint en compte les funcions pròpies de la Unitat 

d’Igualtat, estan: 

 

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 amb el seguiment, l’avaluació del desenvolupament i el 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 les instruccions que han d’omplir, i els 

assessora en cas de dubte. 

 

b)  Informe d’impacte de gènere dels pressupostos. La Unitat d’Igualtat distribueix 

entre els centres directius les fitxes d’impacte de gènere amb l’annex dels seus indicadors i les 

instruccions que han d’omplir, i els assessora en cas de dubte. 

 

c)  Informació estadística generada per l’activitat de la Conselleria (Pla valencià 

d’estadística 2019-2022) i assessorament en la seua elaboració. 

 

 

Programa 421.30  Ordenación Educativa  

Execució: 112,03 % 

PROGRAMA 42130 ORDENACIÓ EDUCATIVA  

OBJECTIUS EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Desenvolupar l'ordenació acadèmica del sistema educatiu no 
universitari per a les ensenyaments d'Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 

de les Persones Adultes. 

117,73 

OBJECTIU 2.1 
Assistència tècnica i assessorament a tots els centres educatius, 
òrgans administratius i entitats implicades 

123,26 

OBJECTIU 3.1 
Flexibilitzar i adaptar l'organització de la jornada escolar per a la 
seua adequació a les necessitats de l'alumnat i a la realitat social. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 Promoure el plurilingüisme i la interculturalitat en l'ensenyament. 90,87 

OBJECTIU 4.2 

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. 

103,50 

OBJECTIU 4.3 
Promoure les llengües familiars no curriculars de l'alumnat per a 
l'impuls del multilingüisme i de la millora de la competència 
plurilingüe. 

33,33 

OBJECTIU 5.1 Millorar la competència plurilingüe i intercultural de l'alumnat. 89,20 

OBJECTIU 6.1 
Potenciar la normalització de l'ús social, institucional i acadèmic 
del valencià en els centres educatius. 

238,32 
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El pressupost s’ha executat en general segons el que s’havia previst. En els casos en 

què no s’ha arribat a executar totalment, les causes són: 

  

- Programa dependent del Ministeri, amb un alt percentatge de renúncies dels 

beneficiaris de la subvenció  

- No hi ha hagut demanda suficient dels centres per a la realització dels cursos  

 

- S’han transferit les competències a una altra direcció general  

 

En els casos en què el percentatge executat és superior a la previsió, les causes es 

troben en: 

  

- Major participació dels aspirants en les proves lliures d’obtenció de titulació en 

relació amb l’any anterior, motivat pel canvi en l’estat de la situació sanitària.  

 

- Augment del volum d’expedients per resoldre. 

 

 

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 Formació de les Persones Adultes 

 

Indicador 1. Normativa acadèmica del sistema educatiu no universitari pel que fa als 

ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, 

Batxillerat i Formació de les Persones Adultes. 

 

El 100 % dels centres educatius sostinguts amb fons públics no universitaris (2.862)  

apliquen la normativa acadèmica del sistema educatiu al curs 2021-2022.  

 

Indicador 2. Convocatòria, organització i gestió de les proves lliures per a l’obtenció directa 

del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

 

En aquest aspecte, ha augmentat, respecte a les previsions, el nombre de dones que 

s’han presentat a les proves un (39,56 %), però, al contrari, ha baixat el d’homes un 17,33 

%. 

 

Indicador 3. Convocatòria, organització i gestió de les proves lliures per a l’obtenció directa 

del títol de Batxillerat.  

 

En aquest aspecte, ha augmentat, respecte a les previsions, el nombre de dones que 

s’han presentat a les proves un 44 % i el d’homes un 62,50 %.  
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Indicador 4. Convocatòria, organització i gestió de premis extraordinaris al rendiment 

acadèmic en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. 

 

El nombre d’alumnat premiat en el curs acadèmic 2020-2021 ha pujat un 62,47 % 

respecte a l’anterior. 

 

Indicador 5. Col·laboració amb altres administracions, institucions i entitats en cursos, 

activitats formatives i altres accions necessàries per al desenvolupament de l’ordenació 

acadèmica 

 

S’han dut a terme totes les col·laboracions previstes. 

 

Indicador 6. Habilitació d’un espai web d’accés lliure amb tota la informació dels continguts 

educatius relacionats amb l’ordenació acadèmica 

 

La pàgina web d’accés lliure amb tota la informació dels continguts educatius 

relacionats amb l’ordenació acadèmica ha estat actualitzada al llarg de l'exercici. 

 

Indicador 7. Jornades i esdeveniments relacionats amb l’ordenació acadèmica 

 

S’han dut a terme les deu jornades i els esdeveniments previstos. 

 

 

Objectiu 2.1 Assistència tècnica i assessorament a tots els centres educatius, òrgans 

administratius i entitats implicades 

 

Indicador 1. Resolucions d’equivalències d’estudis 

  

Estaven previstes 633 y se n’han tramitat unes 800, amb la qual cosa, l’augment ha 

sigut del 26,38 %. 

 

Indicador 2. Resolucions de situacions acadèmiques i adaptacions de l’alumnat 

  

S’han tramitat 1.500 Resolucions de situacions acadèmiques i adaptacions de 

l’alumnat, un 66,67 % més d’expedients que el curs anterior. 

 

Indicador 3. Resolucions de condicions tecnicopedagògiques i de qualificació específica del 

personal docent 

 

En aquest cas s’han tramitat 350 Resolucions, el 100 % respecte de la previsió. 

 

Indicador 4. Informes tècnics sol·licitats per la Direcció General o per altres òrgans interns de 

la Conselleria o externs a aquesta 
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La totalitat d’informes demanats (1.350) per la Direcció General o altres òrgans interns 

s’han elaborat i s’han presentat dins del termini. 

 

 

Objectiu 3.1 Flexibilitzar i adaptar l’organització de la jornada escolar per a adequar-la a les 

necessitats de l’alumnat i a la realitat social 

 

El seguiment del compliment d'aquest objectiu s'ha dut a terme a través de la regulació 

de la jornada escolar de manera que facilite la conciliació familiar i la planificació de les 

activitats extraescolars, així com mitjançant la gestió i avaluació del procediment d’autorització 

dels plans específics d’organització de la jornada escolar en centres d’Educació Infantil i 

Primària. 

 

En aquest aspecte s'ha autoritzat i avaluat la jornada escolar modificada en la totalitat 

de centres que compleixen la normativa, 652 centres. 

 

 

Objectiu 4.1 Promoure el plurilingüisme i la interculturalitat en l’ensenyament 

 

Indicador 1. Centres educatius que apliquen el Programa d’educació plurilingüe i intercultural. 

 

El 100 % dels centres educatius sostinguts amb fons públics no universitaris (2.044) 

tenen elaborat el projecte lingüístic de centre (PLC) i l’apliquen en el curs 2021-2022.  

 

Indicador 2. Auxiliars de conversa en centres de titularitat de la Generalitat Valenciana 

 

Es pressupostà la incorporació de 819 auxiliars de conversa per al curs 2021-2022. 

D’aquests/es, se n’han incorporat 520, cosa que suposa el 63,49 % de la previsió inicial. Les 

causes en són diverses, com, per exemple, renúncies dels beneficiaris de la subvenció per la 

continuació dels estudis o la incorporació al món laboral. 

 

Quant al percentatge d’auxiliars homes i dones, tant en les sol·licituds de participació 

inicials com en les incorporacions efectives, el percentatge de dones supera el d’homes.  

 

Indicador 3. Programa Batxibac 

 

L’indicador únicament es refereix al nombre de centres que disposen d’autorització (3 

centres) i que suposen el 100 % dels centres dels quals s’ha informat en els pressupostos.  
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Indicador 4. Assessoria d’educació plurilingüe 

 

L’assessoria, integrada per vint persones, manté la distribució assenyalada de 14 

dones (70 %) i 6 homes (30 %). 

 

 

Objectiu 4.2 Proposar activitats per a la formació del professorat en valencià, anglés i altres 

llengües estrangeres i sobre aspectes metodològics per a millorar l’aplicació dels programes 

plurilingües 

 

Indicador 1. Centres amb projecte lingüístic autoritzat. Percentatge de centres que estan 

autoritzats per a aplicar el Programa d’educació plurilingüe i intercultural, regulat per la Llei 

4/2018.  

 

El 100 % dels centres desenvolupen un projecte lingüístic autoritzat per l’Administració 

educativa, per a la qual cosa disposen d’un informe del Servei d’Educació Plurilingüe amb la 

indicació dels percentatges de les llengües vehiculars, el percentatge d’aprovació per part del 

Consell Escolar i, en alguns casos, observacions de caràcter metodològic que poden afavorir 

l’aplicació del programa.  

 

Indicador 2. Cursos d’actualització lingüística en valencià (CAL) 

 

De la previsió inicial de 40 centres que havien expressat la seua voluntat de 

desenvolupar un CAL en valencià, finalment en són 23 (57,5 %) els qui estan duent-lo a terme. 

Cal tindre en compte que, el curs anterior, només en van ser 13.  

 

Indicador 3. Cursos d’actualització lingüística en anglés (CAL) 

 

Quant als cursos d’actualització lingüística en anglés, el curs anterior se’n 

desenvoluparen 13 i 10 centres havien expressat la seua voluntat de fer-ne aquest curs 

acadèmic. Finalment en són 16 els qui duen a terme aquesta mena de curs (160 %). 

 

Indicador 4. Accions formatives. Jornades, seminaris, cursos i altres accions formatives 

realitzades per a la promoció del plurilingüisme, la sensibilització, la difusió de bones pràctiques 

i altres accions formatives.  

 

• Participació de l’assessoria com a ponents en tres sessions del curs “Avaluació del PLC. 

Processos de gestió i millora”, convocat pel CEFIRE de Plurilingüisme.  

 

• Sessions de sensibilització als centres docents participants en el Portafolis europeu de 

llengües, més la gestió i l’assessorament dels cursos:  

 

- “Portafolis europeu de llengües: aprenentatge i ensenyament coordinat de les 
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llengües 21-22”: 20 sessions 

- “Qüestions bàsiques per a implementar el Portafolis europeu de llengües 21-

22”: 20 sessions 

- Sessions de sensibilització en els cursos d’actualització lingüística: 40 sessions 

- Seminari d’“Estratègies per a l’aplicació del PLC. Metodologies TIL-TILC”: 3 

sessions 

 

Indicador 5. Materials i recursos didàctics per a l’aplicació de programes lingüístics  

 

S'ha complit amb les previsions en la posada a la disposició dels diferents recursos: 

Reedició del Portafolis europeu de llengües(1.000 exemplars per a Infantil i 3.000 exemplars 

per a Primària), Agendes per als tutors/es i auxiliars de conversa (anglés: 1.400 i francés: 55), 

Reimpressió tríptic PEPLI (20.000 unitats), Fullets informatius A5 Escola Canta/Escola Fa Ràdio 

(20.000 exemplars), Fullets informatius A5 FIL i Rapsodes (20.000 exemplars), web del SEP 

(https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/inicio) i Orientacions sobre la llengua 

vehicular a l’aula entre altres.  

 

 

Objectiu 4.3 Promoure les llengües familiars no curriculars de l’alumnat per a l’impuls del 

multilingüisme i la millora de la competència plurilingüe 

 

De les tres accions formatives i informatives programades, únicament s’ha 

desenvolupat “Llengua, cultura i civilització romanesa. Jornada d’acollida del professorat 2022” 

per als centres i el professorat que imparteixen cursos de llengua i cultura romanesa fora 

d’horari lectiu, d’acord amb el conveni signat entre el Consolat de Romania i la conselleria 

competent en matèria d’educació.  

 

 

Objectiu 5.1 Millorar la competència plurilingüe i intercultural de l’alumnat 

 

Aquest objectiu s'avalua a través dels centres que apliquen el Portafolis europeu de 

llengües (PEL). Dels 250 centres previstos, s’ha arribat a 223. No obstant això, cal dir que 

comptem amb 2.954 participants entre les diferents modalitats de participació (continuïtat, 

continuïtat amb actualització i iniciació).  

 

 

Objectiu 6.1 Potenciar la normalització de l’ús social, institucional i acadèmic del valencià en 

els centres educatius  

 

El mesurament dels assoliments en aquest objectiu es realitza a través del número de 

Centres i número alumnes que participen en els intercanvis escolars per afavorir la cohesió 

lingüística. 
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La bona acollida del projecte Rapsodes, que es va posar en marxa el curs 2020-2021, 

i la continuació dels intercanvis a través de la modalitat Foment d’intercanvis lingüístics per a 

millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística, han suposat que es passe 

dels 70 centres previstos a 201. Això suposa un increment del 187,14 %, que s'ha traduït en 

un augment del 89,5 % en l'alumnat sobre els valors previstos, passant de dels 7.200 alumnes 

previstos als 13.644. 

 

Cal tindre en compte que l’execució d’aquests indicadors no es pot realitzar amb data 

anterior al 31 de desembre, ja que la resolució per la qual es convoquen els intercanvis 

correspon sempre als pressupostos nous i aquesta es publica entre els mesos de gener i febrer. 

 

 

Programa 422.20 “Ensenyament Primari” 

Execució: 110,17 % 

PROGRAMA 42220 ENSENYAMENT PRIMARI  

OBJECTIUS EXECUCIÓ 

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. 

100,88 

OBJECTIU 2.1 Millorar la qualitat de l'educació. 97,85 

OBJECTIU 2.2 
Millorar les infraestructures educatives i la dotació de l'equipament 
escolar en centres de titularitat de la Generalitat. 

131,80 

 

Gestionat per la Direcció General de Centres Docents, el programa 422.20 engloba 

l’escolarització de l’alumnat de les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació 

Especial i Formació de Persones Adultes de centres de titularitat de la Generalitat i de l’alumnat 

de concerts de règim general. Al mateix temps, aquest programa també atén la qualitat del 

servei que presta el sistema educatiu en aquests nivells. 

 

La conciliació de les famílies i, per tant, l’accés de les dones als llocs de treball es veu 

facilitada en la mesura en què poden accedir als recursos que l’Administració posa a la 

disposició de la ciutadania, com són les ajudes relacionades amb el menjador escolar, el bo 

infantil, el transport, el banc de llibres o la Formació de Persones Adultes, entre altres. D’altra 

banda, amb les ajudes i els programes de gratuïtat s’atenen les necessitats específiques de les 

famílies de dones víctimes de violència de gènere, dones en risc d’exclusió social, famílies 

monoparentals o famílies d’acollida. 

 

D’aquesta manera, s’aconsegueix l’objectiu de consolidar un servei educatiu de qualitat 

que facilite també la conciliació de la vida familiar i laboral i avançar en la compensació de les 

desigualtats tant socioeconòmiques com de gènere. 
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Concretament, amb l’aplicació de les ajudes i dels programes de gratuïtat abans 

esmentats, s’ha pogut, d’una banda, arribar al nombre màxim de famílies i facilitar la 

conciliació de la vida familiar i laboral, i, d’altra banda, ajudar especialment dones en situació 

d’especial vulnerabilitat. 

 

En general, les previsions realitzades per a implementar el pressupost 2021 en el 

programa 422.20 han estat adequades, tal com mostren els nivells d’execució assolits en els 

diferents objectius. 

 

 

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 registrat 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 segons 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 l’evolució 

mateixa 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.  

 

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 

CEIP. Per al curs 2021-2022, s’han creat 108 aules noves, la qual cosa ha suposat uns 2.000 

llocs escolars més de 2-3 anys. 

 

A més, s’ha mantingut el nombre de places escolars subvencionades en el tram 2-3 

anys en escoles infantils de primer cicle titularitat de corporacions locals, amb la gratuïtat de 

l’escolarització. 

 

Quant a l’alumnat beneficiari de les ajudes de menjador escolar, s’ha produït una 

lleugera disminució del nombre de comensals, a causa de la situació de pandèmia de COVID-

19. No obstant això, cal indicar que la xifra inicial de la previsió és possiblement errònia i 

correspondria al total d’alumnat beneficiari (Primària i Secundària). Aquesta mateixa 

circumstància afecta també a l'indicador relatiu a l’alumnat amb servei de menjador i transport 

per canvi de localitat. Si hi incloguérem l’alumnat de Secundària, se superaria la previsió inicial. 
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Objectiu 2.1 Millorar la qualitat de l’educació 

 

En aquest objectiu també s’ha registrat una execució aproximada del 100 %. 

 

La participació de l’alumnat en el programa de gratuïtat de llibres de text s’ha 

incrementat respecte a exercicis anteriors, malgrat que el pressupost destinat per al curs 2021-

2022 ha estat inferior per no contemplar pràcticament la renovació de llibres de text, ja que 

el pròxim curs 2022-2023, amb la implementació dels nous currículums previstos per la 

LOMLOE, hi haurà canvi de llibres i el pressupost s’haurà d’incrementar notablement. 

 

També s’han mantingut dades paregudes en les ajudes de menjador, tot i que aquestes 

dades s’han vist afectades per allò que s’indicava en l’objectiu anterior, respecte a l’evolució 

de l’alumnat d’aquest nivell educatiu. 

 

 

Objectiu 2.2 Millorar les infraestructures educatives i la dotació de l’equipament escolar 

en centres de titularitat de la Generalitat  

 

 

La reposició del material homologat, així com la renovació del material esportiu, per a 

l’exercici 2021, s’ha mantingut respecte als nivells inicialment previstos.  

 

Quant a la dotació d’equipament escolar de centres nous, s’han duplicat les previsions 

inicials amb la creació de quatre centres nous. 

 

Aquests indicadors es troben lligats a la tramitació i al grau d’execució dels expedients 

de contractació d’equipament, així com els d’infraestructures. 

 

 

 

Programa 421.70 “Infraestructures Educatives” 

Execució: 119,74 % 

 

PROGRAMA 42170 INFRASTRUCTURES EDUCATIVES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1.- 

Millorar la xarxa d'infraestructures educatives públiques de 
titularitat de la Generalitat de tots els nivells educatius, per mitjà 
d'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. 

67,50 

OBJECTIU 1.2.- 

Millorar la xarxa d'infraestructures educatives públiques de 
titularitat de la Generalitat de tots els nivells educatius, per mitjà 
de la delegació de competències en els ajuntaments (Pla Edificant) 
d'actuacions consistents en ampliacions, adequacions, grans 

78,33 
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PROGRAMA 42170 INFRASTRUCTURES EDUCATIVES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
rehabilitacions, i construcció de nous centres en funció de les 
necessitats que es desprenguen de la planificació educativa. 

OBJECTIU 1.3.- 

Aconseguir que els Centres públics aconseguixen els estàndards 
constructius adequats, segons el codi tècnic d'edificació, adequant 
els centres existents als canvis normatius per mitjà d'actuacions 
de diversa índole i complexitat. Eliminació de fibrociment i 
barreres arquitectòniques. Millora de les instal·lacions per a 
fomentar l'eficiència energètica, sostenibilitat i espais 
coeducativos. Tot això per mitjà d'obres de gestió pròpia. 

108,00 

OBJECTIU 1.4.- 

Aconseguir que els Centres públics aconseguixen els estàndards 
constructius adequats, segons el codi tècnic d'edificació, adequant 
els centres existents als canvis normatius per mitjà d'actuacions 
de diversa índole i complexitat. Eliminació de fibrociment i 
barreres arquitectòniques. Millora de les instal·lacions per a 
fomentar l'eficiència energètica, sostenibilitat i espais 
coeducativos. Tot això per mitjà de la delegació de competències 

en ajuntaments (Pla Edificant). 

123,73 

OBJECTIU 2.1.- 
Atendre els requeriments de les administracions públiques sobre 
elaboració d'informes urbanístics. 

232,00 

OBJECTIU 3.1.- 
Atendre les sol·licituds d'autorització o modificació d'ensenyances 
dels Centres privats en relació amb les infraestructures 
educatives. 

108,89 

 

La finalitat de la Direcció General d’Infraestructures Educatives és millorar la qualitat 

del servei educatiu, actuant sobre les infraestructures escolars dels centres públics de tots els 

nivells educatius. Aquestes actuacions es duen a terme, tant en centres de nova construcció, 

eliminant, per consegüent, els barracons endèmics, com en actuacions de diversa índole en 

centres ja existents, prioritzant la finalització del pla d’eliminació del fibrociment dels centres 

docents públics, l’execució del pla d’accessibilitat en les infraestructures educatives, la millora 

de les instal·lacions per a fomentar l’eficiència energètica, sostenibilitat i espais coeducatius i 

la construcció/adequació d’aules d’Infantil de primer cicle en els centres d’Educació d’Infantil i 

Primària. 

 

L’execució global dels objectius d’aquest programa pressupostari ha sigut de quasi un 

120 %, el que suposa una execució superior en un 13,5 % a la de l'any anterior, que va ser 

del 105,5 %.  

 

L’execució en obra pròpia no haja arribat al 100 % de l’indicador que s’havia posat 

com a meta. Per contra, a causa de la gran quantitat d’obra delegada per mitjà del pla 

Edificant, 1.000 milions d’euros, l’augment de preus no ha impedit complir els indicadors que 

s’havien proposat en aquesta mena d’obra i s’ha assolit un 124 % en actuacions de tota índole 

i especialment en obres per a l’eliminació de fibrociment i barreres arquitectòniques, millora 

de les instal·lacions per a fomentar l’eficiència energètica, sostenibilitat i espais coeducatius. 

 

També s’ha fet un gran esforç per atendre els requeriments de les administracions 

públiques sobre elaboració d’informes urbanístics, amb un nivell d’execució d’un 232 %. 
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Des d'una perspectiva de l'impacte de gènere del programa, cal assenyalar que els 

indicadors del pressupost de 2021 no incloïen valors específics per a valorar la reducció de la 

bretxa de gènere. Si bé és cert que la millora en les infraestructures educatives públiques és 

fonamental per a avançar en la igualtat d’oportunitats. En concret, l’accés a una educació 

gratuïta en el tram de l’educació no obligatòria és una eina fonamental per a avançar cap a la 

igualtat real de gènere, ja que la cura dels xiquets i xiquetes ha repercutit fonamentalment en 

la dona. És per això que s’ha inclòs en els indicadors del pressupost de 2022 la construcció 

d’aules d’Infantil de primer cicle en els centres d’Educació Infantil i Primària. En concret, durant 

el 2021 s’han inclòs aules de 2 anys en 4 centres d’actuacions directes de la Conselleria i 11 

en actuacions delegades als ajuntaments per mitjà del pla Edificant. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80% i el 100%. 

 

 

Programa 422.30 “Ensenyament Secundari”  

Ejecució:87,82 % 

PROGRAMA 42230 ENSENYAMENT SECUNDARI  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. 

94,55 

OBJECTIU 1.3 
Planificar adequadament i atendre les necessitats específiques de 
l'alumnat de Règim Especial. 

85,27 

OBJECTIU 2.1 Millorar la qualitat de l'educació. 98,14 
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PROGRAMA 42230 ENSENYAMENT SECUNDARI  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. 

73,33 

 

 

Gestionat per la Direcció General de Centres Docents, el programa 422.30 engloba 

l’escolarització de l’alumnat de les etapes d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i 

Formació Professional en centres de titularitat de la Generalitat, de l’alumnat de concerts de 

règim singular, així com l’escolarització en centres de titularitat de la Generalitat de l’alumnat 

d’ensenyament de règim especial. Al mateix temps, aquests programes també atenen la 

qualitat del servei que presta el sistema educatiu en aquests nivells. 

 

La conciliació de les famílies i, per tant, l’accés de les dones als llocs de treball es veu 

facilitada en la mesura en què poden accedir als recursos que l’Administració posa a la 

disposició de la ciutadania, com són les ajudes relacionades amb el menjador escolar, el 

transport, el banc de llibres, entre altres. D’altra banda, amb les ajudes i els programes de 

gratuïtat, s’atenen les necessitats específiques de les famílies de dones víctimes de violència 

de gènere, dones en risc d’exclusió social, famílies monoparentals o famílies d’acollida. 

 

D’aquesta manera, s’aconsegueix l’objectiu de consolidar un servei educatiu de qualitat 

que facilite també la conciliació de la vida familiar i laboral i avançar en la compensació de les 

desigualtats tant socioeconòmiques com de gènere. 

 

Concretament, amb l’aplicació de les ajudes i dels programes de gratuïtat abans 

esmentats, s’ha pogut, d’una banda, arribar al nombre màxim de famílies i facilitar la 

conciliació de la vida familiar i laboral, i, d’altra banda, ajudar especialment dones en situació 

d’especial vulnerabilitat. 

 

En general, les previsions realitzades per a implementar el pressupost 2021 en el 

programa 422.30 han estat adequades, tal com mostren els nivells d’execució assolits en els 

diferents objectius. 

 

 

Objectiu 1.2. Escolaritzar adequadament l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria, 

Batxillerat i Formació Professional en centres de titularitat de la Generalitat, així com 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 



305 

 

l’alumnat de Batxillerat en centres de la Generalitat, qüestió que haurà de tindre’s en compte 

de cara a previsions futures. 

 

Cal indicar que la diferència entre la previsió (174 centres) i la xifra real de centres 

privats concertats que imparteixen educació postobligatòria (162 centres) és deguda a 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 del 85 %, amb la consolidació 

de l’oferta de places a les escoles oficials d’idiomes. En aquest cas, cal tindre en compte que 

l’oferta és global i en alguns nivells amb ràtios més altes no es cobreixen la totalitat de les 

places d’aquests grups. 

 

 

Objectiu 2.1 Millorar la qualitat de l’educació 

 

En aquest objectiu també s’ha aconseguit una execució d’aproximadament el 100 %, 

amb un increment de l’alumnat participant en el programa de gratuïtat de llibres de text que 

supera les previsions inicials. 

 

 

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 

 

Les previsions que es van fer de reposició de material homologat i renovació de 

material esportiu van ser superiors al que realment s’ha executat, atés que el 2020, a causa 

de l’inici de la pandèmia i el tancament dels centres educatius, les peticions de material van 

disminuir. Per aquest motiu, es va preveure que en l’exercici 2021 augmentarien notablement, 

però no ha estat així. És per això que les previsions per a l’exercici 2022 també s’han reduït. 

 

 

Programa 421.50  “Avaluació, Innovació I Qualitat Educativa” 

Execució: 97,41 % 

PROGRAMA 42150 AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT 

EDUCATIVA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Avaluar el grau d'adquisició dels ensenyaments establits en els 
currículums de la Comunitat Valenciana. 

14,29 

OBJECTIU 1.2 Avaluació de la situació educativa dels centres docents. 100,00 
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PROGRAMA 42150 AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT 

EDUCATIVA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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. 

100,00 

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. 

116,67 

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. 

110,00 

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. 

100,49 

OBJECTIU 6.2 Promoure accions per a evitar el fracàs i abandó escolar. 113,03 

OBJECTIU 6.3 
Aplicar actuacions per a incrementar el número d'alumnat que obté 
la titulació en Educació Secundària Obligatòria. 

104,04 

OBJECTIU 7.1 Fomentar la participació  de la comunitat educativa. 100,00 

 

L’execució dels pressupostos de 2021 ha estat alta, amb un grau d’execució dels 

indicadors superior al 97 % sobre la previsió de resultats que es va elaborar per al programa 

pressupostari. Cal destacar el desenvolupament de l’objectiu 1.2, que ha suposat avaluar la 

situació de context d’uns 1.800 centres educatius de tot el sistema educatiu valencià, així com 

la convocatòria de les jornades de difusió dels projectes d’innovació, amb una assistència d’uns 

800 participants. Tot i això, un any més, l’execució ha vingut marcada pel desenvolupament 

de la pandèmia i, sobretot, pel que fa als objectius referits a l’avaluació diagnòstica, per 

l’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la 

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, que modifica el calendari de desenvolupament 

de les avaluacions diagnòstiques en les diferents etapes dels ensenyaments, amb el resultat 

d’un ajornament de les avaluacions al pròxim curs escolar, el que ha quedat reflectit en l'escàs 

grau d'execució de l'objectiu 1.1.  

 

Es detallen, a continuació, les accions més rellevants que s’han desenvolupat en funció 

dels objectius i indicadors definits en el pressupost de 2021. 

 

 

Objectiu 1.1 Avaluar el grau d'adquisició dels ensenyaments establits en els currículums de la 

Comunitat Valenciana 

 

L’entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es 

modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, que modifica el calendari de 
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desenvolupament de les avaluacions diagnòstiques en les diferents etapes dels ensenyaments, 

per tant, no s’han pogut assolir cap dels indicadors referents a l’avaluació diagnòstica. 

 

 

Objectiu 1.2 Avaluació de la situació educativa dels centres docents 

 

S'ha complit amb les previsions establides per a aquest exercici. Així, s’ha elaborat 

l’estudi, en el qual s’avalua la situació educativa dels centres docents a partir d’un conjunt 

d’indicadors de context. Els resultats obtinguts han permés enviar a cada un dels centres 

participants un informe amb les dades més destacables i els resultats de l’anàlisi de context 

del centre. 

 

 

Objectiu 1.3 Cooperar amb altres administracions, institucions i organitzacions en matèria 

d'avaluació i gestió de la qualitat 

 

L’any 2021 s’han 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 hauria d’haver-se 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 

 

A partir de plantejaments d’estudis mostrals, s’han elaborat informes per a esbrinar la 

situació dels centres educatius respecte a l’ensenyament a distància derivat de la situació de 

confinament. 

 

 

Objectiu 2.2 Impulsar el desenvolupament d'investigacions, estudis i actuacions per a la millora 

de la qualitat educativa 

 

S’ha cooperat amb institucions universitàries i amb la xarxa Euridyce per a fer estudis 

d’avaluació i investigació referents en el sistema educatiu valencià. 

 

 

Objectiu 2.3 Impulsar la gestió de qualitat en els centres 

 

S’han difós, a través de les jornades d’innovació i de l’escola d’estiu, actuacions de 

qualitat dels centres educatius. 
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Objectiu 2.4 Dinamitzar les biblioteques escolars i fomentar la lectura 

 

S’ha fet, segons estava previst, la convocatòria del programa de dinamització de 

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 

 

S’han publicat, segons estava previst, les resolucions d’ajudes per a projectes 

d’innovació i investigació educativa en centres educatius sostinguts amb fons públics de la 

Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic 2021- 2022, i s’han dut a terme 4 accions 

formatives relacionades amb la innovació educativa. 

 

 

Objectiu 3.2 Promoure accions innovadores i programes en favor de l'educació en valors i 

intercultural 

 

S’ha fet, segons estava previst, la convocatòria 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 de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 4.1 Promoure l'actualització didàctica, i metodològica del professorat no universitari, 

en col·laboració amb la Subdirecció General de Formació del Professorat 

 

S’han realitzat accions de difusió a través de la plataforma Rebost Digital GVA i accions 

formatives dirigides a treballar aspectes metodològics i de treball cooperatiu i per àmbits a 

l’aula, a través de la participació en l’escola d’estiu i de les jornades d’innovació. 

 

 

Objectiu 5.1 Assessorar i fer un seguiment de les actuacions realitzades per la Direcció General 

d'Innovació Educativa i Ordenació 

 

Hem assessorat i acompanyat els centres durant totes les convocatòries de la Direcció 

General relacionades amb la innovació educativa 
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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: 

 

• Programes de Millora de l'Aprenentatge i el Rendiment de 3r d'Educació 

Secundària Obligatòria per àmbits;  

• Programes de reforç en 4t Educació Secundària Obligatòria (PR4); Programes 

d'Aula Compartida. 

• Activitats de Reforç i Activitats d'Extensió Educativa i altres dirigides a alumnat 

de primària, cofinançades pel Fons Social Europeu. 

 

 

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. 

 

 

Objectiu 6.3 Aplicar actuacions per a incrementar el número 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 obtinga una titulació acadèmica, 

mitjançant ajudes econòmiques als centres docents, afectant 16.000 unitats, i un Projecte 

d'Innovació per a disminuir l'abandó escolar. 

 

 

Objectiu 7.1 Fomentar la participació de la comunitat educativa 

 

S’han assignat recursos per a la posada en marxa dels diferents programes d’atenció 

a l’alumnat i de compensació educativa. S’han publicat les resolucions d’ajudes corresponents 

per a finançar: 

 

•  el foment d’activitats de 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. 

 

• 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.  
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• 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 421.40 “Administració Educativa i Cultural “ 

Execució: 90,86 % 

PROGRAMA 42140 ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I CULTURAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
OBJECTIU 1.1 Millorar permanentment l'eficàcia i l'eficiència del departament. 30,77 

OBJECTIU 1.2 Coordinar la gestió econòmica de la Conselleria. 92,79 

OBJECTIU 1.3 
Gestionar els crèdits per a despeses de personal i inversions, així 
com la gestió de la contractació del departament. 106,31 

OBJECTIU 1.4 Dur a terme la gestió patrimonial de la Conselleria. 108,01 

OBJECTIU 1.5 
Gestionar despeses de funcionament i de serveis bàsics en els 
immobles i serveis dependents del departament. 95,45 

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. 127,70 

 

    

Objectiu 1.3 Gestionar els crèdits per a despeses de personal i d’inversions, així com la gestió 

de la contractació del departament 

 

Dins d'aquest objectiu, el seguiment de l'activitat de contractació es realitza a través 

de tres indicadors, l'evolució dels quals es comenta a continuació. 

 

Indicador 6. Tramitació expedients de contractació. 

 

 S’ha calculat tenint en compte tots els expedients tramitats tant per ser contractes 

majors com menors. El nombre total d’expedients majors és de 81, mentre que la resta, fins 

a 209, són contractes menors (121).  

 

Els expedients tramitats han sigut un 21% dels quals s'havien previst en el pressupost. 

 

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 que no tenen licitació posterior. 

 

El nombre de meses de contractació celebrades han sigut 235, xifra que se situa per 

davall de l'estimat inicialment. 
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Indicador 10. Expedients de contractació publicats en la Plataforma de contractació del sector 

públic 

 

 La Plataforma de contractació del sector públic recull tots els expedients majors i 

menors que són objecte de publicació en aquesta plataforma. 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 estableix com a obligació la 

publicació dels expedients en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 

 

Durant 2021 s'ha produït un augment en el nombre d'expedients publicats en aquesta 

Plataforma respecte al que s'havia estimat en el pressupost, arribant a publicar-se 209 

expedients enfront dels 150 previstos. 

 

 

Objectiu 1.4 Dur a terme la gestió patrimonial 

 

Indicador 1.Tramitació expedientes Responsabilitat Patrimonial i anàlegs. 

 

 S’ha incrementat la quantitat d’expedients, a causa principalment de l’increment de 

resolucions definitives dictades, encara que la interposició de reclamacions ha sigut en 2021 

(194) superior a les de l’any 2020 (149). 

 

Les resolucions d’admissió a tràmit (RAT), que incoen el procediment, han augmentat 

de manera important, (158 en 2021 i 134 en 2020) la qual cosa és totalment lògica, perquè 

des del 13 de març de 2020 a l’1 de juliol de 2020, durant el període de l’estat d’alarma, a 

més d’estar suspesos els terminis administratius, ja que no hi havia activitat escolar o 

extraescolar, pràcticament fins a setembre de 2020, es van eliminar les ocasions en què podien 

donar-se sinistres; la peculiaritat és que, a finals de 2020 i a principis de 2021, van tindre 

entrada reclamacions corresponents a successos esdevinguts en el primer trimestre de 2020: 

 

Les resolucions definitives (RF) han disminuït en nombre respecte a 2020, (261 en 

2021 i 318 en 2020) i s’han incrementat respecte a 2019 i anys anteriors. La raó d'aquesta 

disminució respecte a 2020 ha sigut el treball presencial, que ha requerit més tasca d’arxiu i 

d’atenció al públic. En 2020, la tramitació va ser major perquè el personal més implicat en la 

part de gestió patrimonial va col·laborar durant el període de l’estat d’alarma en responsabilitat 

patrimonial, cosa que ja no ha sigut possible en 2021. 

 

Indicador 2. Tramitació expedientes de Gestió Patrimonial-procediments generals de béns. 

 

S’aprecia que ha incrementat el nombre d’assumptes tramitats, perquè la “nova 

normalitat” va possibilitar, per exemple, les autoritzacions d’ocupació temporal (AOT). 
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Indicador 3. Tramitació expedientes de Gestió Patrimonial-oficis de gestió tributària 

 

La mateixa reflexió caldria efectuar que l’indicador anterior, tot i que en aquest cas, la 

gestió no ha disminuït, sinó que s’ha incrementat. 

 

 

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. 

 

Recull tots els expedients, ja que tots inclouen criteris de desempat de caràcter social. 

Ací, l’execució ha estat total. 

 

Indicador 2. Percentatge de contractes adjudicats tenint en compte clàusules socials, sobre el 

total de contractes adjudicats. 

 

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 una primera ocupació, o menors 

de 30 anys, compromís d’incorporar víctimes de violència de gènere. En aquest indicador, el 

compliment ha estat del 50 %, i hem de destacar que aquestes clàusules han estat establides 

per les unitats proponents i no per aquest servei. 

 

 

Programa 454.10 “Promoció cultural, patrimoni artístic i museus” 

Execució: 80,00 % 

PROGRAMA 45410 PROMOCIÓ CULTURAL, PATRIMONI 

ARTÍSTIC I MUSEUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Estendre i millorar la xarxa d'infraestructures culturals d'ús públic 
en tota la Comunitat Valenciana. 

85,26 

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. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 
Implicació dels diferents agents socials i econòmics en la 
conservació, finançament, i difusió del patrimoni cultural i museístic. 

56,59 

OBJECTIU 3.1 
Modernització i aplicació de noves tecnologies en la producció, 
difusió i promoció de la cultura. 

16,67 

OBJECTIU 3.2 Coordinació i gestió d'exposicions i altres activitats culturals. 77,78 

OBJECTIU 4.1 
Investigació, protecció, restauració, manteniment i posada en valor 
del patrimoni cultural. 

88,67 

OBJECTIU 4.2 Actualització de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. 100,00 

OBJECTIU 4.3 Pla de recuperació del patrimoni cultural. 75,00 
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PROGRAMA 45410 PROMOCIÓ CULTURAL, PATRIMONI 

ARTÍSTIC I MUSEUS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.1 
Actualització de la llei i desenvolupament reglamentari en matèria 
de patrimoni cultural i museus. 

100,00 

OBJECTIU 6.1 
Exploració i experimentació de noves formes de valoració i ús del 
patrimoni. 

100,00 

 

En relació amb aquest programa, el compliment dels objectius vinculats a la 

dinamització cultural  no s’ha vist afectat per la situació de l’emergència sanitària residual de 

la COVID-19.  

 

Per últim, es destaca la gestió d’ajudes i subvencions que s’han vist plenament 

satisfets. Són ajudes atorgades per concurrència competitiva i depén del nombre de sol·licituds 

entrants i de la qualitat dels projectes presentats. No obstant, 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 s’han consolidat en 

2021, la qual cosa repercuteix en el teixit social, i associatiu de la Comunitat Valenciana. Això 

s’observa en l’objectiu 1.1 “Estendre i millorar la xarxa d'infraestructures culturals d'ús públic 

en tota la Comunitat Valenciana, en  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, en l’objectiu 4.3 “Pla de recuperació del patrimoni 

cultural i en l’objectiu 6.1 “Exploració i experimentació de noves formes de valoració i ús del 

patrimoni. 

 

 

 

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

 

 

Programa 457.10 “Foment de l’activitat esportiva” 

Execució: 74,16 % 

PROGRAMA 45710 FOMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Desenvolupar la Llei 2/2011 de l'Esport i l'Activitat Física de la 
Comunitat Valenciana, incloent objectius d'igualtat de gènere en tots 
els àmbits d'actuació. 

50,00 

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. 

96,19 

OBJECTIU 2.2 

Recolzar 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. 

126,79 

OBJECTIU 2.3 
Protecció, promoció i difusió dels esports autòctons de la Comunitat 
Valenciana. 

55,49 
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PROGRAMA 45710 FOMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.1 
Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials 
relacionades amb l'activitat física i l'esport, fomentant la formació. 

66,50 

OBJECTIU 4.1 
Recolzar la construcció d'instal·lacions esportives, desenvolupar 
eines per a optimitzar la seua gestió, millorar l'eficàcia i rendibilitzar 
la inversió realitzada. 

50,00 

 

 

Objectiu 1.1 Desenvolupar la Llei 2/2011, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat 

Valenciana, inclosos els objectius d’igualtat de gènere en tots els àmbits d’actuació 

 

S'ha complit amb la previsió quant a l'Ordre prevista, però no en relació amb el número 

dels Decrets estimat. Tant les ordres com els decrets que desenvolupen la Llei 2/2011 inclouen 

clàusules d’igualtat de gènere. Així mateix, en bases reguladores de subvencions i d’ajudes, 

així com en els projectes normatius, s’inclouen clàusules d’igualtat de gènere i la utilització 

d’un llenguatge inclusiu. 

 

 

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 

 

La pandèmia de la COVID-19 i aquesta situació especial d’emergència sanitària amb 

repercussions socials i econòmiques ha suposat que no es puguen realitzar algunes de les 

activitats i actuacions previstes l’any 2021, especialment durant el primer semestre de l’any, 

i això es reflecteix en algunes de les dades i dels indicadors. 

 

Aquest objectiu té un grau d’execució global del 96,19 % i inclou un total de 21 

indicadors, dels quals cal fer 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, excepte en algun cas que es detalla i es raona a continuació, com la participació 

en els Jocs Esportius quant a la promoció en l’àmbit municipal. 

 

- Així, es registren valors similars als de les previsions, a excepció de la 

disminució important en dos indicadors d’esportistes i equips participants en els Jocs Esportius, 

especialment quant a la promoció a escala municipal, per no poder celebrar-se les activitats 

per les normatives i mesures derivades de la pandèmia de la COVID-19, primer pel tancament 
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de les instal·lacions i després per la menor oferta d’activitats per a poder complir els protocols 

i les normatives d’ocupació per les mesures sanitàries. 

 

- 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 i la participació d’equips mixtos en 

categories infantil, cadet i juvenil.  

 

 

Objectiu 2.2 Donar suport a l’activitat fonamental de les federacions i dels 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 

 

En les bases reguladores de subvencions s’està incloent, com a criteri de valoració, la 

participació de dones en la junta directiva de les federacions. En les últimes eleccions es va 

passar d’un 12,57 % en 2017 a un 42,05 % en 2018 de participació de la dona en aquestes 

juntes. Com se celebren cada quatre anys, les dades són les mateixes des del 2018. Això va 

suposar un gran avanç. La tendència de participació de les dones en les juntes directives és 

d’almenys un 40 % i també hi ha hagut un increment en el percentatge de participació de la 

dona en les assemblees. Enguany se celebraran eleccions a la junta directiva i comprovarem 

si aquesta tendència segueix a l’alça.  

 

Indicador 1. Esport federat 

 

En general i per motiu de la pandèmia, el nombre de llicències ha descendit, no s’han 

obtingut els resultats esperats; el percentatge de llicències de dones representa un 18,34 % 

del total de llicències expedides en 2021, lleugerament inferior a les expedides en 2020. 

 

Indicador 2. Llista d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana 

 

Es registra un descens d’esportistes inclosos en els dos nivells, alta competició i 

promoció, pròxim al 35 %. Pel que respecta a referències en gènere, els valors han descendit 

més en homes, entre 37-44 %, que en dones, del 28-40 %. 

 

Encara que les dades no es consideren positives, cal valorar que la llista de 2021 es fa 

amb els resultats esportius de 2020. Es considera que l’estat d’alarma decretat per la pandèmia 

de COVID-19, les restriccions a l’organització de campionats i el tancament d’instal·lacions 

esportives han suposat la desconvocatòria dels campionats oficials, que són els que donen lloc 

a la qualificació com a esportista d’elit. S’espera una recuperació de valors que comporten la 

tornada a la normalitat pel que fa a l’accés a instal·lacions esportives. 

 

Indicador 3. Suport a clubs d’elit 
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S’ha incrementat un 20 % el nombre de clubs subvencionats (60 clubs en 2021), amb 

igualtat en creixement quant a gènere. 

 

Indicador 4. Programes en centres de tecnificació 

 

El valor d’execució (11 centres) és similar al previst. 

 

Indicadors 5 i 6. Serveis de suport a esportistes 

 

En serveis de suport a esportistes, que reflecteixen les proves de camp i les valoracions 

realitzades a esportistes, s’ha registrat un gran increment respecte als anteriors, tant en 

proves de camp (266 %) com en valoracions funcionals (54 %). Aquest increment és 

sensiblement superior en dones que en homes, arribant aquestes a representar el 43 %, 

percentatge similar al que representen en proves d’esforç. Aquest indicador confirma i 

reflecteix un creixent interés en categoria femenina pel seguiment de la salut i del rendiment, 

una distribució més compensada entre categoria masculina i femenina i amb un acostament 

progressiu en els valors absoluts entre tots dos sexes. 

 

Indicadors 7 i 8. Serveis de suport a esportistes 

 

Es manté el nombre de plans d’especialització a Cheste en 14 plans i descendeix 

l’alumnat esportista un 21 %, en aquest període, a causa de criteris planificats. El curs es va 

programar amb un internat en habitació individual, per a previndre contagis per la COVID-19, 

més restrictiu que anys anteriors. No obstant això, es va garantir la continuïtat dels esportistes 

ja seleccionats, però es van reduir les places de nou accés per a adequar-se a aquesta realitat. 

 

Indicador 9. Serveis de suport a esportistes 

 

Respecte a l’any anterior, s’incrementa un 8 % l’alumnat esportista en grup específic 

de Batxillerat. El percentatge de dones és del 48 %, que és un valor molt positiu atenent el 

menor nombre global de llicències esportives, i ajuda a garantir una millor compatibilitat 

d’estudis i de l’activitat esportiva de rendiment.  

 

Indicador 10. Projectes esportius singulars 

 

Es registren uns valors similars als esperats, amb 27 projectes esportius singulars 

subvencionats, enfront dels 26 en 2020.  

 

Indicador 11. Campionats d’Europa i del món i Indicador 12. competicions esportives-

esdeveniments esportius 

 

En campionats d’Europa i del món, es registra un increment de concessió fins als 57 

esdeveniments, un 84 % més que l'any anterior . D’altra banda, en competicions esportives-



317 

 

esdeveniments especials, tramitades per convocatòria, es registra una lleugera disminució del 

7 % de competicions subvencionades. Els efectes posteriors a les mesures adoptades per la 

pandèmia de COVID-19, amb limitacions d’accés i/o aforament, han tingut un efecte notable 

en la possibilitat d’organització de competicions esportives. Cal destacar que el creixement en 

el nombre de campionats d’Europa i del món també ha limitat les subvencions que finalment 

es concedeixen amb motiu de la convocatòria, ja que totes dues ajudes són incompatibles. El 

total de competicions entre tots dos indicadors (241 competicions) és superior a l’any anterior 

(228 competicions). 

 

Indicador 13. Beques acadèmiques esportives i Indicador 14. Premis per resultats 

internacionals 

 

Els indicadors relatius a ajudes directes a esportistes s’han incrementat de manera  

important, un 23 % en beques academicoesportives i un 32 % en premis per resultats 

internacionals. Quant a gènere, en dones, els valors anteriors en beques s’han igualat i en 

premis s’han incrementat un 26 %. L’activitat esportiva valorada comprén un període ampli, 

des de l’any 2019 fins a la convocatòria, la qual cosa permet que les suspensions per la 

pandèmia de COVID-19 no hagen sigut tan determinants  

 

 

Objectiu 2.3 Protecció, promoció i difusió dels esports autòctons de la Comunitat Valenciana 

 

En el pressupost de 2020 es van establir nous indicadors desagregats per sexe, per a 

l’obtenció de dades, quant a la participació de les dones en l’esport de pilota valenciana. Les 

dades obtingudes continuen reflectint una participació baixa o nul·la de les dones (com és el 

cas de la seua participació com a TÈCNICS/MONITORS), a excepció de la seua participació en 

el programa “Pilota a l’escola”, que ha experimentat un lleuger augment respecte a la 

participació en 2020. 

 

Dins d’aquest objectiu, en l’exercici 2021, dins de la Càtedra d’Estudis Esportius de la 

Universitat Politècnica de València i la Generalitat Valenciana, es va elaborar i es va publicar 

l’estudi “Dona i esport a la Comunitat Valenciana: gènere, desigualtats esportives i bones 

pràctiques per a la igualtat”. 

 

En el pressupost 2022, s’ha creat una línia nominativa denominada “Càtedra Dona i 

Esport”, per a col·laborar amb la Universitat de València en el funcionament d’aquesta càtedra, 

amb l’objectiu de desenvolupar el coneixement, la investigació i la innovació sobre la 

participació de la dona en l’activitat esportiva. 

 

 

Objectiu 3.1 Ensenyaments, cursos i activitats formatives i titulacions oficials relacionades amb 

l’activitat física i l’esport 

 



318 

 

El seguiment de l'execució d'aquest objectiu es realitza sobre la base de tres tipus 

d'indicadors: formació i ensenyaments de tècnics esportius, registre de diplomes d'entrenadors 

esportius i programes de formació contínua, d'activitat física i esport. 

 

En formació de tècnics i entrenadors s’ha registrat un descens d’un 15-25 % respecte 

a les previsions, tant en cursos d’entrenadors realitzats, com en alumnat, distribuït de manera 

similar quant a gènere entre homes i dones. 

 

L’activitat de registre de diplomes i cursos dels indicadors descendeix de manera molt 

important (54 % i 39 % , respectivament). La conclusió dels cursos i les dificultats per a 

finalitzar les pràctiques per les restriccions en instal·lacions esportives han afectat el 

tancament dels expedients del curs i de l’alumnat. Amb tot, la incidència del descens en 

registre de diplomes és lleugerament inferior en dones (53 %) que en homes (  56%). 

 

Quant als programes de formació contínua, d’activitat física i esport, el programa de 

formació permanent i els cursos que s’han pogut celebrar han descendit respecte als valors de 

referència: un 35,7 % en nombre de cursos i un 65,4 % en alumnat.  

 

 

Objectiu 4.1 Donar suport a la construcció d’instal·lacions esportives, desenvolupar eines per 

a optimitzar-ne la gestió, millorar-ne l’eficàcia i rendibilitzar la inversió realitzada 

 

Indicador 1. Desenvolupar el mapa de l'esport (OnEsport). 

 

En aquest indicador s’ha aconseguit el 100 % en relació amb el que es preveu. La 

plataforma OnEsport, del cens d’instal·lacions esportives, es manté actualitzada contínuament 

per part dels gestors esportius municipals. A la plataforma d’ús ciutadà es pot accedir a través 

de dues webs. 

 

Indicador 2. Col·laborar amb diputacions i ajuntaments en la construcció d'instal·lacions 

esportives. Percentatge certificacions d'obra tramitades. 

 

Quant a aquest indicador, s’han tramitat el 100 % de les certificacions presentades per 

part dels ajuntaments mitjançant les diputacions provincials i s’ha aprovat el tancament 

definitiu dels plans d’instal·lacions esportives 2001 i 2007. 

 

Indicador 3. Pla a) per a la renovació i millora d'infraestructures esportives en municipis i 

entitats locals fins a 5.000 habitants; b) millora de trinquets i frontons. 

 

En aquest indicador no s’ha obtingut cap resultat, ja que la Conselleria ha renunciat a 

la tramitació de l’ordre de bases per a aquest exercici econòmic. 
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Programa 422.70 “Consell Escolar Comunitat Valenciana” 

Execució: 74 % 

PROGRAMA 42270 CONSELL ESCOLAR DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Vertebrar, mantindre, potenciar i planificar la relació amb els 
diversos sectors, institucions i sectors socials que participen en 
la programació general de l'ensenyament. 

83,42 

OBJECTIU 1.2 Garantir el compliment de la funció participativa. 64,58 

 

L’any 2021, que va ser el segon any de pandèmia, el CECV ha intentat continuar amb 

les seues activitats anteriors i mantindre les reunions corresponents, a través de mitjans 

tecnològics, però encara no es va arribar als nivells de participació anteriors a la pandèmia. En 

algunes comissions també s’han produït canvis que han dificultat la consecució d’objectius.  

 

S’ha executat un percentatge alt en la majoria dels indicadors i només queda pendent 

d’executar l’informe d’escola rural que ha quedat en procés de pausa durant la pandèmia. 

Quant a la participació, s’han organitzat jornades d’èxit escolar. Des de la comissió de jornades 

s’ha treballat en la campanya “Baralla per la igualtat”, basada en la promoció de la igualtat 

entre dones i homes. També s’ha organitzat la campanya “Concerts en clau violeta”, juntament 

amb les societats i unions musicals, per a donar visibilitat a les dones en la música. Finalment, 

la comissió de jornades va organitzar la jornada “Redescobrint l’FP: Educar per al futur”, on es 

van celebrar dos seminaris web sobre la Formació Professional. 

 

 

Programa 422.90 “Inclusió Educativa” 

Execució: 65,73 % 

PROGRAMA 42290 INCLUSIÓ EDUCATIVA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 
OBJECTIU 1.1.- Publicar i difondre materials, protocols i guies per a la inclusió. 68,57 

OBJECTIU 2.1.- 
Promoure accions divulgatives per a la promoció del model 
d'escola inclusiva i la sensibilització de la comunitat educativa. 

95,00 

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, en el marc de l'Agenda 2030 dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. 

75,00 

OBJECTIU 3.1.- 
Incorporar de forma pilot nous perfils professionals per a 
millorar la relació dels centres educatius amb el seu entorn. 

0,00 

OBJECTIU 3.2.- 
Dissenyar respostes per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu. 

100,00 

OBJECTIU 3.3.- 

Promoure activitats complementàries, programades per a 
l'alumnat amb necessitats educatives especials, escolaritzats 
en centres educatius sostinguts amb fons públics de la 
Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 3.4.- 
Preveure possibles indemnitzacions del personal no docent 
d'atenció educativa adscrit a centres i unitats d'educació 
especial. 

0,18 

OBJECTIU 4.1.- 
Promoure l'orientació educativa, psicopedagògica, professional 
i la tutoria. 

50,00 

OBJECTIU 5.1.- Desenvolupar ferramentes de prevenció de la violència escolar. 100,00 
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PROGRAMA 42290 INCLUSIÓ EDUCATIVA  

OBJECTIUS 
% 

 EXECUCIÓ 

OBJECTIU 6.1.- 
Promoure l'educació sexual integral en totes les etapes de les 
ensenyaments no universitàries. 

100,00 

OBJECTIU 7.1.- 
Promoure accions per a evitar l'abandó escolar prematur, la 
compensació de desigualtats i el risc d'exclusió social. 

50,00 

OBJECTIU 8.1.- 
Promoure acords de col·laboració amb entitats sectorials o 
especialitzades en diversitat sexual, familiar i de gènere, 
feminisme, diversitat funcional i minories socials. 

50,00 

 

L’execució realitzada ha tingut en consideració els indicadors associats a cada un dels 

objectius. En alguns casos s’han afegit actuacions complementàries, derivades de les 

necessitats del sistema educatiu valencià. 

 

S’han publicat i s’han difós protocols i guies explicatives amb l’objectiu de facilitar als 

diferents agents de la comunitat educativa informació al voltant de les actuacions de prevenció 

i actuació davant de situacions relacionades amb la igualtat i la convivència, l’atenció educativa 

a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, l’organització de l’orientació 

educativa i professional, l’absentisme escolar, l’assetjament i les actuacions davant de 

conductes autolesives. Tanmateix, s’han establit accions divulgatives i de col·laboració amb 

diferents agents externs, entitats i associacions per a informar-los sobre els trets de l’escola 

inclusiva i el nou model de l’orientació educativa. 

 

Des de la perspectiva de l'impacte de gènere del programa, cal assenyalar que en els 

plantejaments normatius, els protocols i les actuacions, s’ha respectat, com a línia prioritària, 

un enfocament interseccional, tenint en compte les variables de gènere i diversitat. 

 

Així i tot, cal tindre en compte que determinades accions, per se, no tenen rellevància 

de gènere des d’una anàlisi quantitativa, encara que el seu impacte qualitatiu siga positiu. Per 

exemple, no es pot avaluar la rellevància de la publicació d’una guia, més enllà de l’autoria 

d’aquesta, encara que pel seu contingut tinga un impacte de gènere esperat molt positiu. Seria 

la difusió i l’aplicació de la guia el que caldria analitzar, no el fet de publicar-se, per a 

determinar la dimensió real d’impacte d’aquesta acció. 

 

Objectiu 1.1 Publicar i difondre materials, protocols i guies per a la inclusió 

 

Durant l’exercici 2021, s’han publicat les guies següents: 

- Guia d’Educació Sexual Integral per a Educació Infantil. 

- Guia d’Educació Sexual Integral per a Educació Primària. 

- Guia d’Educació Sexual Integral per a Formació Professional. 

- Guia d’Educació Sexual “Els nostres cossos, els nostres drets”. 

- Guia d’orientacions per a la intervenció davant d’una situació d’autolesions o 

conductes suïcides en l’àmbit escolar. 

- Guia d’orientacions per a l’aplicació del protocol d’absentisme. 
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A més, 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. 

- Infografia sobre recursos educatius en situacions d’assetjament i 

ciberassetjament. 

- Infografia sobre recursos de prevenció i intervenció en violència de gènere. 

- Infografia explicativa de les línies estratègiques de l’orientació educativa i 

professional i de l’acció tutorial. 

- Infografia del procediment de sol·licitud d’intervenció de les Unitats 

especialitzades d’orientació (UEO). 

- Infografia sobre el procediment de detecció primerenca. 

- Dossier informatiu per a la detecció i identificació de les necessitats 

específiques de suport educatiu (NEAE), prèvia a l’inici de l’escolarització en el 

2n cicle d’Educació Infantil. 

- Infografia sobre documents prescriptius per a la identificació i detecció de NEAE 

i de necessitats de compensació de desigualtats (NCD). 

- Infografia sobre documents orientatius per a la identificació i detecció de NEAE 

i NCD. 

- Infografia explicativa de novetats d’ITACA3. 

 

S’han elaborat els protocols següents: 

 

- Protocol d’absentisme. 

- Protocol davant d’una situació d’autolesions o conductes suïcides en l’àmbit 

escolar. 

- Full de notificació per a l’atenció socioeducativa i protecció de l’alumnat menor 

d’edat. 

 

Els protocols i les guies elaborades es poden consultar en l’espai d’inclusió educativa 

del web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

 

 

Objectiu 2.1 Promoure accions divulgatives (cursos, publicacions, seminaris i altres accions 

formatives) per a la promoció del model d’escola inclusiva i la sensibilització de la comunitat 

educativa 

 

Durant l’exercici 2021, s’han realitzat: 

 

- 4 accions divulgatives per al desenvolupament i la formació en metodologies 

noves, dirigides a les Unitats educatives terapèutiques (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.  

- 1 jornada de divulgació dirigida als equips directius sobre centres de recursos 

i sobre inclusió educativa. 

- 1 jornada de divulgació dirigida a equips directius nous sobre la convivència i 

la conducta i l’aplicació de protocols. 

- 1 jornada de divulgació dirigida a equips directius, per a la seua renovació, 

sobre la convivència i la conducta i l’aplicació de protocols. 

- 2 jornades de formació sobre autolesions, dirigida als equips d’orientació. 

- 1 acció divulgativa sobre l’estructura de l’orientació dirigida al personal de 

l’àmbit de convivència i conducta dels UEO. 

- 1 acció divulgativa sobre absentisme escolar dirigida al personal de centres 

educatius singulars. 

- 2 activitats de formació del professorat en coeducació. 

- S’ha col·laborat en la difusió de la publicació següent: “La lluerna morada. 

Llibre accessible amb pictogrames”. 

 

A més, s’han realitzat diverses col·laboracions amb altres administracions i entitats: 

 

- Jornada de mediació escolar (CEFIRE i IVAM) 

- Jornada sobre l’absentisme escolar (CEECV i Federació de Municipis i 

Províncies) 

- XXI Jornada d’Orientació a la UPV sobre la Construcció del Nou Model 

d’Orientació Educativa a la Comunitat Valenciana. 24 de novembre de 2021 

- Jornada de formació dirigida al professorat sobre la resposta especialitzada per 

a intensificar l’accessibilitat en l’escola inclusiva (27 novembre. Congrés d’Educació Inclusiva 

CEFIRE). 

- Presentació a l’ICAV sobre la violència en l’àmbit escolar. Mediació escolar. 

Protocols d’intervenció (21 d’octubre). 

 

 

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 en el marc de l’Agenda 

2030 ODS 

 

Durant l’exercici 2021, s’han dut a terme col·laboracions amb: 

 

- Ministeri d’Educació i Formació Professional (grup de convivència) 

- Ministeri d’Educació i Formació Professional (grup d’inclusió) 

- Comissió d’Educació de la Coma 
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Objectiu 3.2 Dissenyar respostes per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu 

 

Durant l’exercici 2021, s’han realitzat les següents accions: 

 

- S’ha continuïtat planificant la possibilitat d’assessorament i atenció per part del 

personal dels centres d’educació especial com a centres de recursos. 

- S’ha facilitat l’atenció a l’alumnat amb ceguera o discapacitat visual, així com 

l’accés a materials adaptats. 

- S’han creat 6 UEO a Elx, Alacant, Dénia, Xàtiva, València i Castelló, que donen 

assessorament i suport específic als centres educatius per a facilitar la inclusió de l’alumnat 

amb necessitats de suport educatiu.  

- Les 19 persones coordinadores territorials de l’orientació educativa han 

col·laborat amb les agrupacions d’orientació de zona en l’organització de la identificació i 

detecció primerenca de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu de nova escolarització i 

de l’alumnat matriculat als centres educatius. 

 

 

Objectiu 3.3 Promoure activitats complementàries, programades per a l’alumnat amb NEE 

escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana 

 

S’ha convocat i resolt la concessió de subvencions per a l’alumnat que realitza activitats 

complementàries i està escolaritzat en centres d’educació especial o en unitats d’educació 

especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, 

regulada mitjançant l’ORDRE 32/2016, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions per a la realització d’activitats complementàries per a l’alumnat escolaritzat en 

centres d’educació especial o en unitats d’educació especial ubicades en centres ordinaris 

sostinguts amb fons públics.  

 

 

Objectiu 4.1 Promoure l’orientació educativa, psicopedagògica, professional i la tutoria 

 

Durant l’exercici 2021, com a conseqüència de la implementació de la nova estructura 

de l’orientació educativa en el sistema educatiu valencià, s’han dut a terme actuacions 

conduents a la reorganització espacial i material de les 34 seus dels antics serveis 

psicopedagògics escolars, així com la posada en marxa de les noves Unitats especialitzades 

d’orientació (UEO). 

 

Igualment, durant l’últim trimestre de 2021, s’han posat en funcionament 6 UEO a Elx, 

Alacant, Dénia, Xàtiva, València i Castelló per a donar assessorament i suport als centres 

educatius i procurar la inclusió de tot l’alumnat. Els àmbits d’actuació d’aquestes unitats són: 

discapacitat sensorial, convivència i conducta, igualtat i diversitat, dificultats d’aprenentatge i 

TDAH, discapacitat intel·lectual, altes capacitats intel·lectuals, TEA i discapacitat motriu. 
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Aquestes unitats s’han organitzat tal com indica la Resolució de 2 d’agost de 2021, de la 

directora general d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableix l’organització i el procediment 

d’intervenció de les unitats especialitzades d’orientació (UEO) i es concreta el procediment 

d’activació dels centres d’educació especial com a centres de recursos. 

 

També, s’han fet enviaments de materials bibliogràfics i de diagnòstic a cada una de 

les agrupacions i als CEFIRE de la Comunitat Valenciana, així com als centres d’educació 

especial i centres de recursos. 

 

Així mateix, s’han posat en funcionament 20 coordinacions territorials amb 

professionals de l’orientació educativa distribuïts en les 6 UEO per a coordinar i organitzar les 

agrupacions de zona i implementar els nous procediments de l’orientació educativa i 

professional, tal com indica la Resolució d’1 d’octubre de 2021, de la directora general 

d’Inclusió Educativa, per la qual s’estableixen les línies estratègiques de l’orientació educativa 

i professional i de l’acció tutorial per al curs 2021-2022.  

 

 

Objectiu 5.1 Desenvolupar eines de prevenció de la violència escolar 

 

S’han facilitat als centres els serveis següents: 

 

- Detecció de situacions d’exclusió, assetjament i ciberassetjament escolar. 

“Programa socioescola, xarxes d’amistat contra l’assetjament escolar” 

 

- Assessorament sobre diversitat sexual, familiar i de gènere i prevenció de 

l’assetjament motivat per LGTBI-fòbia en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, a 

càrrec de Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar. 

 

 

Objectiu 6.1 Promoure l’educació sexual integral en totes les etapes d’ensenyament no 

universitari 

 

En el curs 2021 s’han pogut publicar 4 guies d’educació sexual per a diferents etapes 

educatives: Educació Infantil, Educació Primària, Formació Professional i la revisió i maquetació 

més accessible de la guia «Els nostres cossos, els nostres drets», que comprén les etapes 

d’Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional. 

 

 

Objectiu 7.1 Promoure accions per a evitar l’abandonament escolar prematur i la compensació 

de desigualtats i el risc d’exclusió social 
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En aquest curs han estat en funcionament tres unitats educatives terapèutiques, així 

com diverses professionals d’atenció educativa domiciliària, coordinades amb aquestes unitats, 

per tal d’evitar l’abandonament del sistema d’alumnat amb problemes greus de salut mental. 

 

Objectiu 8.1 Promoure acords de col·laboració amb entitats sectorials o especialitzades en 

diversitat sexual, familiar i de gènere, feminisme, diversitat funcional i minories socials 

 

Durant l’exercici 2021, s’han realitzat diverses col·laboracions: 

 

- Amb la conselleria competent en matèria d’igualtat i serveis socials: 

o Estratègia del poble gitano 

o Estratègia sobre infància i adolescència 

o Comissió de seguiment per al desenvolupament de l’atenció 

primerenca 

o Comissió de treball del Consell Consultiu LGTBI 

o Comissió de treball del Consell Consultiu Trans 

o Estratègia valenciana contra la violència sexual 

o Estratègia valenciana d’infància i adolescència 

o Pla valencià per a la inclusió social (PVICS) 

o Estratègia valenciana d’igualtat de tracte 

o Pacte valencià contra la violència de gènere 

 

- Amb la conselleria competent en matèria de sanitat: 

o Comissió tècnica del joc 

o Salut mental 

o Comissió de drogodependències i addiccions 

o Comissió de programes educatius de salut 

 

- Amb la conselleria competent en matèria de justícia: 

o Comissió del protocol d’absentisme 

 

- Amb la conselleria competent en matèria de cooperació: 

o Comissió sobre l’educació per a la ciutadania global 

o Estratègia valenciana de desenvolupament sostenible 

 

- Amb entitats locals: 

o Pla COMVA (Ajuntament de València) 

o Seguiment del protocol de violència de gènere (Ajuntament de 

València) 

o Pla Diversitas LGTBI (Ajuntament de València) 

o Comissió mixta la Coma (Ajuntament de Paterna) 
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- Amb organismes estatals 

o Protocol de violència de gènere de delegació de govern 

o Grup de treball de convivència escolar 

o Pla director per a la seguretat dels centres educatius 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

En línies generals pot dir-se que s'han aconseguit els objectius establits per a l'exercici 

2021, a la vista dels resultats aconseguits en l'execució dels seus indicadors de seguiment, 

que llancen una mitjana d'execució per al conjunt de la Conselleria del 103,71 %, i del fet que 

una àmplia majoria dels programes haja complit amb les previsions inicials o bé s'ha aproximat 

bastant a elles.  

 

La diferent evolució de l'execució en els objectius establits en els diferents programes 

pressupostaris es reflecteix en què el 42,11 % ha aconseguit una execució al final de l'exercici 

per damunt del 100 %,  un 31,58 % dels programes s'ha situat entre el 80 % i el 100 % 

d'execució, mentre que el 26,32 % ha registrat una execució inferior al 80 % (gràfic 2).   

 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius 
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En l'anàlisi per centres gestors s'observa que huit d'ells han registrat un grau mitjà 

d'execució per damunt del 90 %, i d'aquests, cinc han superat en termes globals les previsions 

que s'havien establit en els indicadors de seguiment que mesuren els resultats a aconseguir 

en els objectius fixats per als seus programes pressupostaris en el pressupost de 2021. En els 

tres restants, la seua execució no ha arribat al 80 % en termes mitjans, però cap d'ells s'ha 

quedat per davall del 60 % (gràfic 3). 

 

Els centres gestors que encapçalen la llista, amb una execució mitjana per damunt del 

100 % en relació amb les previsions inicials, són: Sotssecretaria (161,35 %), Direcció General 

d'Infraestructures Educatives (119,74 %), Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació 

(104,72 %), Administració General de l'Ensenyament (117,91 %) i Direcció General de 

Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (110,57 %). En una posició 

intermèdia estan els tres centres següents: Direcció General de Centres Docents (99 %), 

Direcció General de D.G. de Cultura i Patrimoni (90,01 %) i Direcció General de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme (94,94 %). I tanquen la llista amb menor un menor grau 

d'execució la Direcció General de Personal Docent (61,34 %), la Direcció General d'Inclusió 

Educativa (65,73 %) i la Direcció General de l'Esport (74,16 %). 

 

 

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 2021 

 

 

 

Al llarg de 2021, i a conseqüència de les mesures urgents de prevenció, contenció i 

coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Llei 2/2021, de 29 

de març) destinades a garantir les capacitats del sistema sanitari en matèria de recursos 

humans, plans de contingència i obligacions d’informació, en particular, un nombre suficient 

de professionals involucrats en la prevenció i el control de la malaltia, el diagnòstic precoç, 

l’atenció als casos i la vigilància epidemiològica, s’han hagut de reorganitzar els recursos i les 

activitats a fi de poder garantir les funcions assistencials d’aquesta conselleria. La 

sobrecàrrega ocasionada per la pandèmia ha obligat al fet que una gran part dels recursos es 

destinara a aquesta. Paral·lelament, aquesta sobrecàrrega ha impedit el desenvolupament i 

l’execució de les activitats previstes en altres objectius.  

 

Això ha quedat reflectit en els resultats dels programes pressupostaris de la 

Conselleria segons els indicadors disponibles a 31 de desembre de 2021, com es veurà 

detalladament més avant, en particular en el programa 412.10. Així, l’avaluació dels 

resultats mostra, respecte de les previsions inicials, un grau global d’execució dels objectius 

establits per la Conselleria en els programes que gestiona molt elevat, del 240,71 %. Això és 

conseqüència, en bona part, de l’evolució registrada en aquest programa, en concret en un 

dels objectius, tal com s’explica més avant en la memòria corresponent, de manera que si 

s’elimina la distorsió introduïda per aquesta dada, és a dir, si es deixen fora del càlcul del 

grau global d’execució els indicadors de seguiment d’aquest objectiu, el grau d’execució 

mitjà resultant, en relació amb les previsions inicials, per al conjunt de la Conselleria se situa 

lleugerament per damunt del 118 %.  

 

En el gràfic 1 pot observar-se quina ha sigut la situació dels diferents programes 

pressupostaris. Aquest varia des del 53,20 % del programa 412.28, Salut mental i atenció 

sanitària de mitjana i llarga estada, fins al 2.476,09 % del ja esmentat programa 412.10, 

Centres de salut pública (123,48 % si s’elimina la distorsió esmentada en el paràgraf 

anterior). 
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Gràfic 1. Grau d’execució dels programes pressupostaris 
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Del total dels díhuit programes pressupostaris de la secció, dotze —xifra que 

representa dues terceres parts del total— han registrat molt bones ràtios d’execució en 

termes mitjans, i això mostra una evolució favorable en l’assoliment dels objectius establits 

per a l’exercici 2021. Dels altres sis, tres programes han registrat una execució per davall de 

les previsions, si bé amb ràtios d’execució per damunt del 80 %, i quatre no han aconseguit 

arribar a aquest percentatge d’execució. 

 

Atenent, doncs, el grau d’execució assolit i prenent com a unitat d’anàlisi el 

programa pressupostari, els programes es classifiquen en tres grups: 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 %. 

 

En aquest grup hi ha els programes següents: 41210, Centres de salut pública 

(2.476,09 %); 41170, Inspecció (244,83 %); 41224, Prestacions externes (229,04 %); 

41229, Informació per a la salut (218,72 %); 41110, Direcció i Serveis Generals (135,11 

%); 41150, Investigació en ciències de la salut (124,82 %); 41160, Planificació i atenció al 

pacient (108,79 %); 41226, Personal sanitari resident (107,68 %); 41140, Escola Valenciana 

d’Estudis per a la Salut (102,97 %); 41310, Salut pública (102,60 %), i 41227 Prestacions 

externes complementàries (102,28 %). 
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• Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 

100 %.  

 

En aquest grup hi ha els programes següents: 31320, Drogodependències i altres 

addiccions (86,53 %); 41223, Prestacions farmacèutiques (86,67 %); 41190, Serveis 

generals de la Secretaria Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària (94,74 %), i 41225, 

Serveis generals de la Secretaria Autonòmica (100,00 %). 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 % 

 

En aquest grup hi ha els programes següents: 41120, Administració 

economicofinancera (45,91 %); 41228, Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga 

estada (53,20%); 41222, Assistència sanitària (76,29 %), i 41130, Administració de 

recursos humans (77,27 %). 

 

Des de la perspectiva de l’impacte de gènere de l’execució dels programes, cal 

assenyalar que l’anàlisi del grau de rellevància de gènere amb criteris de transversalitat, 

rellevància funcional i capacitat d’impacte mostra que tres dels programes inclosos en aquest 

informe es classifiquen amb rellevància mitjana. Es tracta dels programes 412.10, Centres 

de salut pública; 411.30, Administració de recursos humans, i 413.10, Salut pública. Altres 

nou tenen, segons aquests criteris, un nivell de rellevància de gènere mitjà: 411.40, Escola 

Valenciana d’Estudis per a la Salut; 411.50, Investigació en ciències de la salut; 411.20, 

Administració economicofinancera; 412.22, Assistència sanitària; 412.28, Salut mental i 

atenció sanitària de mitjana i llarga estada; 412.25, Serveis generals de la Secretaria 

Autonòmica; 411.60, Planificació i atenció al pacient; 313.20, Drogodependències i altres 

addiccions, i 411.90, Serveis generals de la Secretaria Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia 

Sanitària. La resta dels programes analitzats en aquest informe obtenen una qualificació 

baixa quant al nivell de rellevància de gènere. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

 

Programa 412.10, Centres de Salut Pública 

Execució: 2476,09 %  

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 l’equipament i les instal·lacions dels centres de salut 
pública. 

100,00  
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PROGRAMA 41210, CENTRES DE SALUT PÚBLICA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1. Promoure la salut en la població. 145,00  

OBJECTIU 3.1. Actuar davant dels factors que produeixen danys en la salut 
de la població. 

66,67  

OBJECTIU 3.2. Desenvolupar els programes de cribratge en la població. 95,75  

OBJECTIU 4.1. Desplegar i gestionar el Pla de control oficial de la cadena 
alimentària. 

105,87  

OBJECTIU 5.1. Vigilar els factors ambientals de risc per a la salut. 62,54  

OBJECTIU 6.1. Promoure la salut als centres de treball. 43,32  

OBJECTIU 6.2. Vigilar els danys per a la salut d’origen laboral. 104,94  

OBJECTIU 6.3. Vigilar els productes químics amb risc per a la salut en la 
població. 

44,10  

OBJECTIU 7.1. Vigilància epidemiològica de les malalties en la població. 42.593,88  

OBJECTIU 7.2. Difondre la informació epidemiològica d’interés per a la 
salut pública. 

875,00  

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 als 
laboratoris de salut pública. 

82,60  

OBJECTIU 9.1. Atendre les necessitats de formació dels professionals en 
salut pública. 

33,25  

OBJECTIU 9.2. Contribuir a la investigació i la innovació en salut pública. 16,67 

OBJECTIU 10.1. Contribuir a la implementació del Pla de salut en l’àmbit 
territorial. 

100,00 

OBJECTIU 10.2. 
Difondre les dades sobre l’estat de salut de la població que 
proporcionen les enquestes de salut de la Comunitat 
Valenciana 

100,00 

 

La desbordada execució global d’aquest programa pressupostari (2.476,09 %) es deu 

a l’execució registrada en l’objectiu 7.1, que s’ha disparat respecte de la previsió inicial per la 

incidència dels casos de COVID no previstos. Sense tindre en compte l’objectiu 7.1, 

l’execució del programa se situaria en el 123,48 %.  

 

 

Objectiu 2.1. Promoure la salut en la població 

 

En el compliment d’aquest objectiu es computen el nombre de centres docents que 

inicien el programa Mobilitat, Activa i Segura. Durant el 2021 han sigut 24 els centres 

docents que han inclòs aquest programa, molt per damunt dels estimats, que eren 5 centres. 

Quant a les activitats formatives, s’han realitzat almenys més de dues activitats 

formatives per centre de Salut Pública (CSP) per a fomentar l’acció comunitària en salut. 

 

Respecte de les aules itinerants del tabac, cal assenyalar que no s’estan realitzant 

activitats en aquest camp. Així mateix, el Programa d’intervenció en educació sexual (PIES) 

en centres docents diana es va suspendre. 
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Objectiu 3.1. Actuar davant dels factors que produeixen danys en la salut de la població 

 

S’han dut a terme tallers dirigits al compliment dels calendaris vacunals, quatre per 

departament.  

 

El percentatge de població atesa per centres de vacunació amb auditoria de cadena 

de fred va ser del 35 %, d’acord amb les previsions inicials. Per a la campanya de vacunació 

de la COVID-19, es van donar instruccions i es va comprovar des dels CSP que tots els 

centres tingueren neveres amb termòmetres i amb les condicions òptimes per a tindre les 

vacunes correctament emmagatzemades, per la qual cosa, encara que no es va registrar 

l’auditoria, sí que es van dur a terme accions de comprovació sobre la cadena de fred.  

 

 

Objectiu 3.2. Desenvolupar els programes de cribratge en la població 

 

El compliment d’aquest objectiu se segueix a través del nombre de participants en 

cribratges de càncer de mama i de càncer colorectal. En el primer cas, el percentatge 

d’execució va ser del 99,21 %, i es va arribar als 228.193 participants, i en el segon, del 

92,28 %, amb un total de 221.472. 

 

 

Objectiu 4.1. Desplegar i gestionar el Pla de control oficial de la cadena alimentària 

  

El grau de consecució dels objectius plantejats per a 2021 ha sigut satisfactori, amb 

resultats en els diversos indicadors de seguiment que oscil·len entre el 94 % i el 137 % 

d’execució respecte de les previsions inicials.  

 

Per volum de gestió, cal destacar el nombre d’inspeccions dutes a terme en les 

indústries i els establiments alimentaris a la Comunitat (93.867), a fi de verificar el 

compliment de la legislació pels operadors econòmics i adoptar, si és el cas, les mesures 

oportunes per a protegir la salut de la població, i el nombre de mostres alimentàries preses 

(8.446) a fi de valorar el grau de compliment dels aliments produïts i/o consumits a la 

Comunitat, prendre les mesures necessàries, si és el cas, per a reduir en la mesura que siga 

possible —i en tot cas a nivells acceptables— l’exposició de la població als riscos (biològics i 

químics) que poden vehicular els aliments. 

Objectiu 5.1. Vigilar els factors ambientals de risc per a la salut 

 

El compliment d’aquest objectiu es du a terme mitjançant inspeccions en tres àmbits: 

proveïments d’aigua, instal·lacions de risc per a legionel·la i piscines i parcs aquàtics. 

 

La sobrecàrrega de treball que va suposar en tota l’estructura de salut pública la 

pandèmia de COVID-19, que va obligar a prioritzar activitats, va provocar una reducció en el 
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nombre d’inspeccions en relació amb les previsions en els dos últims àmbits d’actuació 

esmentats, particularment en el segon. No va afectar, no obstant això, les inspeccions que 

estaven previstes en el cas del proveïment d’aigua. 

 

 

Objectiu 7.1. Vigilància epidemiològica de les malalties en la població 

 

En el cas d’aquest objectiu, l’execució ha desbordat d’una manera desmesurada les 

previsions consignades en el moment d’elaborar-se el pressupost de 2021 en els dos 

indicadors utilitzats per a fer-ne el seguiment. El primer, referit a les intervencions de 

seguiment i control per malalties de notificació obligatòria (excepte grip, varicel·la, herpes 

zòster, salmonel·losi i campilobacteriosi), i el segon, a les intervencions realitzades a 

conseqüència de les alertes generades per la xarxa de vigilància microbiològica (RedMIVA).  

 

Aquestes divergències tenen l’explicació en la incidència que han tingut els 

nombrosos casos estudiats en relació amb el virus de la COVID-19. Així, en el primer dels 

indicadors s’ha passat de 8.500 intervencions previstes a 518.127 realitzades, i en el segon, 

d’una previsió de 650 s’ha arribat a una realitat de 514.099.  

 

 

Objectiu 8.1. Analitzar riscos químics i microbiològics per a la salut als laboratoris de salut 

pública 

 

Els laboratoris de salut pública tenen com a missió fonamental proporcionar el suport 

analític als programes de vigilància i control de seguretat alimentària, sanitat ambiental i 

altres programes de control del medi ambient amb incidència en la salut de la població. 

Durant el 2020 i el 2021, a més de l’activitat habitual, el Laboratori de Salut Pública de 

València ha participat, juntament amb Fisabio, a proporcionar suport al diagnòstic de SARS-

Cov2, realitzant l’anàlisi, amb PCR, d’un total de 42.368 mostres d’exsudats nasofaringis, 

que han de sumar-se a les 25.239 mostres analitzades procedents dels programes de control 

alimentari i ambiental. 

 

 

Objectiu 9.2. Contribuir a la investigació i la innovació en salut pública 

 

El compliment d’aquest indicador es verifica a través del nombre de comunicacions 

d’investigació en Salut Pública en congressos i reunions científiques. En 2021 se n’han 

celebrat cinc de les trenta que s’havien estimat inicialment. 
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Objectiu 10.1. Contribuir a la implementació del Pla de salut en l’àmbit territorial 

 

Amb motiu de la convocatòria de subvencions per a implementar el Pla de salut en 

els municipis de la Comunitat, s’ha dut a terme un taller de presentació en cada departament 

de salut, i s’ha complit així el que estava previst. 

 

 

Objectiu 10.2. Difondre les dades sobre l’estat de salut de la població que proporcionen les 

enquestes de salut de la Comunitat Valenciana 

 

Les dades de l’enquesta de salut desagregades per departaments de salut estan 

incorporades a la pàgina web de la Direcció General de Salut Pública; s’ha elaborat un 

informe per departament, i s’ha arribat així al 100 % de l’objectiu marcat. 

 

 

Programa 411.70 “Inspecció” 

Execució: 244,83 % 

PROGRAMA 41170 INSPECCIÓ 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Inspecció i avaluació dels concerts vigents, informant de 
l’adequació del seu compliment. 

153,33  

OBJECTIU 1.2 
Inspecció dels departaments sota concessió administrativa 
mitjançant revisions, informes i auditories sobre aspectes del 
seu funcionament assistencial, econòmic i organitzatiu. 

119,29  

OBJECTIU 1.3 
Inspecció de les activitats sanitàries dels departaments 
sanitaris de gestió directa, així com la dels centres i els serveis 
privats que requereixen aquest control. 

100,00  

OBJECTIU 1.4 Inspecció de les prestacions sanitàries amb mitjans aliens 
derivades pel servei sanitari públic. 

66,67  

OBJECTIU 2.1 
Control sanitari de la prestació d’incapacitat temporal. 
Coordinació d’acords de col·laboració amb l’INSS/MATMPSS en 
aquestes matèries. 

114,96  

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. 

44,00  

OBJECTIU 2.3 Desenvolupar programes destinats a la vigilància del 

compliment de la normativa sobre prestació farmacèutica. 
176,14  

OBJECTIU 3.1 Actuacions tendents a determinar la responsabilitat sanitària i 
patrimonial. 

122,34  

OBJECTIU 3.2 Valoració mèdica del dany corporal. 126,69  

OBJECTIU 3.3 Elaboració d’informes tècnics sanitaris en els procediments de 
responsabilitat patrimonial 

1.743,33  

OBJECTIU 4.1 Millora dels sistemes informàtics corporatius i implantació de 
noves eines de la Inspecció de Serveis Sanitaris. 

68,33  

OBJECTIU 4.2 
Implantació de procediments normalitzats de treball i d’acords 
de col·laboració en matèries comunes als departaments 
sanitaris i la Inspecció de Serveis Sanitaris. 

102,86  
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D’un total de 39 indicadors en aquest programa pressupostari, s’ha aconseguit 

arribar a més del 100 % d’execució respecte del que estava previs en díhuit indicadors, un 

100 % en tretze indicadors i menys del 100 % en el cas de huit indicadors. 

 

El grau de compliment global del programa, atenent el que s’ha exposat 

anteriorment, seria d’un 244,83 %. 

 

A continuació, es detallen els indicadors en els quals s’han produït incidències o que 

no s’ha aconseguit complir. 

 

 

Objectiu 1.4. Inspecció de les prestacions sanitàries amb mitjans aliens derivades pel servei 

sanitari públic 

 

Indicador 3. Anàlisi i avaluació de l’assistència no concertada 

 

No s’ha realitzat aquesta activitat perquè s’han prioritzat les inspeccions d’altres 

prestacions assistencials.  

 

  

Objectiu 2.1. Control sanitari de la prestació d’incapacitat temporal. Coordinació d’acords de 

col·laboració amb l’INSS/MATMPSS en aquestes matèries 

 

Indicador 2. Avaluació programes personal propi 

 

S’ha modificat el procediment normalitzat de treball a principis de l’any 2021, i les 

condicions per a avaluar han variat. 

 

 

Objectiu 2.2. Desenvolupar actuacions que avaluen les condicions i els resultats de 

l’assistència sanitària i contribuïsquen a millorar-los, incloent-hi les prestacions 

complementàries i la seua adequació als concerts que les regulen 

  

Indicador 3. Inspecció de l’aplicació de les bones pràctiques clíniques en investigació 

sanitària  

 

S’han programat per a segon semestre de 2022, i el termini exigit és final de 2022. 

 

Indicador 4. Reunions de la Comissió Departamental de Seguiment de Teràpies Respiratòries  

 

Actualment no hi ha concert, per la qual cosa no s’han de mantindre reunions per a 

fer-ne el seguiment. Així i tot, se n’ha fet una amb caràcter informal. 
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Indicador 5. Establiment de convenis de col·laboració amb les mútues per al control i la 

facturació dels processos d’incapacitat temporal 

 

La no execució d’aquest indicador es deu al fet que enguany no hi ha hagut 

propostes per part de les mútues.  

 

   

Objectiu 4.1. Millora dels sistemes informàtics corporatius i 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 

 

No s’ha aconseguit la meta de trenta propostes per haver-se prioritzat la resolució 

d’una altra mena d’incidències. 

 

 

Programa 412.24 Prestacions externes 

Execució del programa: 229,04% 

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. 

75,43 

OBJECTIU 2.1 
Possibilitar el tractament específic de qualsevol patologia per 
complex o especial que siga dins dels límits marcats per la 
legislació vigent. 

306,04 

OBJECTIU 3.1 Reduir les llistes d’espera de proves diagnòstiques i 
terapèutiques no quirúrgiques 

305,66 

OBJECTIU 4.1 

Mantindre els programes informàtics utilitzats per a la 
derivació de pacients i la gestió econòmica, fins a la 
implantació total de les aplicacions informàtiques Concerts i 
RCLE (Pla de xoc) 

SD 

(Sense incloure els tres indicadors amb error en estimacions inicials d’obj. 2.1 i 3.1) 

 

 

Objectiu 1.2. Possibilitar l’accés a tots els recursos assistencials que necessiten per a 

recuperar la seua salut amb les màximes garanties 

 

Per a desenvolupar aquest objectiu, el pla d’acció es va dividir en 4 punts, i es va 

arribar al 75 % del que estava pressupostat: 
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− Prestació acció concertada oncològica: aquest punt s’ha desenvolupat un 14 

%. 

− Transport sanitari urgent (SAMU i SVB) (emergències ateses): s’ha superat el 

que estava pressupostat en un 30 % sobre prestació acció concertada 

oncològica. 

− Transport sanitari no assistit TNA (urgències mèdiques): s’ha arribat al 88 % 

del que estava pressupostat. 

− Malaltia renal crònica: hemodiàlisi (156 sessions anuals per pacient, 599.352 

sessions), s’ha aconseguit el 67,99 %. 

 

 

Objectiu 2.1. Possibilitar el tractament específic de qualsevol patologia per complex o 

especial que siga dins dels límits marcats per la legislació vigent 

 

En aquest objectiu s’han desenvolupat les línies d’acció per damunt de les 

expectatives, i són les següents: 

 

− Diàlisi peritoneal contínua i diàlisi domiciliària 

− Dany cerebral / Neurorehabilitació 

− Nombre d’IVE derivades a les clíniques privades 

− Bombes d’alimentació entèrica 

− Infermeria a domicili de pacient infantil 

− Trastorn d’espectre autista 

− Radioteràpia oncològica 

− Trastorns de la conducta alimentària (s’inclouen les TLP, trastorn límit de 

personalitat.) 

 

 

OBJECTIU 3.1. Reduir les llistes d’espera de proves diagnòstiques i terapèutiques no 

quirúrgiques 

 

Sobre aquest punt també s’ha millorat per damunt de les expectatives 

pressupostades el temps d’espera de proves diagnòstiques i terapèutiques no quirúrgiques 

sobre medicina nuclear (no concertat) (PET-TAC), gammagrafies Spect, tècniques de 

diagnòstic per imatge: TAC (no concertat), proves diagnòstiques de neurofisiologia, 

colonoscòpies i gastroscòpies. 
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Programa 412.29 “Informació per a la salut” 

Execució: 218,72 % 

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. 75,00  

OBJECTIU 1.3 Suport als sistemes d’informació per a la gestió farmacèutica 150,00  

OBJECTIU 2.1 Definició i establiment del sistema d’HSE. 200,00  

OBJECTIU 3.1 Evolució, millora i homogeneïtzació dels sistemes per a la 
gestió economicoadministrativa. 

191,67  

OBJECTIU 4.1 Definició i homogeneïtzació de sistemes basats en 
intel·ligència de negoci. 

166,67  

OBJECTIU 6.1 Suport a la gestió de les funcions d’assegurament i ordenació 
sanitària. 

50,00  

OBJECTIU 6.2 Suport als sistemes de salut pública. 1.233,33 

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, incloent-hi els de concessions 
administratives, per a oferir una visió d’historial clínic 
electrònic únic. 

100,00  

OBJECTIU 7.1 Millora, adequació i suport a la infraestructura comuna. 100,00  

OBJECTIU 7.2 Millora, adequació i suport a la infraestructura distribuïda. 193,33  

 

S’observa que onze dels tretze objectius establits en aquest programa han tingut una 

execució que ha complit o superat les previsions inicials. 

 

 

Objectiu 1.1. Suport als sistemes d’informació d’àmbit ambulatori 

 

En el cas d’aquest objectiu, destinat a donar suport als sistemes d’informació d’àmbit 

ambulatori, amb una execució del 133,33 % respecte del que es preveia, la bona execució 

s’ha degut a la implantació de quatre versions amb millores per al Sistema d’Informació 

Ambulatòria anomenat SIA. 

 

 

Objectiu 1.2. Suport als sistemes d’informació d’àmbit hospitalari 

 

Aquest objectiu és un dels dos l’execució dels quals s’ha quedat per davall de les 

previsions, en aquest cas al 75 %. Orientat a donar suport als sistemes d’informació d’àmbit 

hospitalari, s’ha aconseguit introduir millores i funcionalitats dins d’aquest, la realització de 

cursos, la implantació de mòduls existents que no estaven usant-se. No obstant això, no ha 
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sigut possible realitzar noves incorporacions en el sistema Orion Clinic en els hospitals que 

tenen HIGIA, pel fet que s’ha centrat l’esforç a finalitzar el contracte d’implantació en els que 

ja estava contractat i que la pandèmia havia paralitzat. 

 

 

Objectiu 1.3. Suport als sistemes d’informació per a la gestió farmacèutica 

 

Quant al suport als sistemes d’informació per a la gestió farmacèutica, la seua 

execució, un 50 % per damunt del que s’esperava, s’ha degut a la implantació de tres noves 

versions per al Sistema de Prescripció Farmacèutica anomenat GAIA, que dona servei en 

l’àmbit de primària i especialitzada. 

 

 

Objectiu 2.1. Definició i establiment del sistema d’HSE 

 

En relació amb aquest objectiu, relatiu al sistema HSE (història de salut electrònica), 

l’execució d’accions ha suposat duplicar la previsió inicial, a causa de la implantació de dues 

noves versions de millora tecnològica per a aquest sistema HSE, que dona servei en l’àmbit 

de primària i especialitzada. 

 

 

Objectiu 3.1. Evolució, millora i homogeneïtzació dels sistemes per a la gestió 

economicoadministrativa 

 

També s’han superat les previsions en l’àmbit dels sistemes per a la gestió 

economicoadministrativa, i això es deu a l’evolució registrada en cadascun dels seus sis 

indicadors, referits a la implantació de noves versions en el registre de llocs i gestió de 

personal, al sistema d’informació de la borsa de treball temporal, al dels torns, a les millores 

en els processos de facturació a tercers (Cobra), a les millores en els processos de 

compensació intercentres (Compas), i també en els processos d’assistència ortoprotètica 

(HREA).  

 

 

Objectiu 4.1. Definició i homogeneïtzació de sistemes basats en intel·ligència de negoci 

 

La bona execució en aquest objectiu, dirigit a la definició i l’homogeneïtzació de 

sistemes basats en intel·ligència de negoci, s’ha aconseguit amb la implantació de cinc 

versions per al Sistema d’Informació Ambulatòria anomenat Alumbra. 

 

 

Objectiu 6.1. Suport a la gestió de les funcions d’assegurament i ordenació sanitària 
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Quant al suport a la gestió de les funcions d’assegurament i ordenació sanitària, les 

expectatives només s’han complit al 50 %. D’una banda, s’han implantat les quatre versions 

de SIP previstes (Sistema d’Informació Poblacional), però no les del SIGEX (Sistema 

d’Informació d’Ordenació Sanitària). 

 

 

Objectiu 6.2. Suport als sistemes de salut pública 

 

En relació amb el suport als sistemes de salut pública, s’ha complit amb escreix 

l’objectiu degut, principalment, a la necessitat imperiosa d’abordar millores contínues davant 

de les noves situacions que anaven sorgint per les mesures aprovades dirigides a la 

vacunació i el seguiment epidemiològic principalment. 

 

 

Objectiu 6.3. Suport a la gestió de les funcions d’ordenació, avaluació, investigació, qualitat i 

atenció al pacient 

 

En el suport a la gestió de les funcions d’ordenació, avaluació, investigació, qualitat i 

atenció al pacient, les previsions s’han complit per als dos sistemes d’informació inclosos en 

el compliment d’aquest objectiu: l’aplicació del Registre de voluntats anticipades i el Pla 

d’informatització per a la gestió de l’atenció al pacient. 

 

 

OBJECTIU 6.5. Suport a sistemes web 

 

El suport als sistemes web s’ha reforçat amb la implantació d’una nova versió en 

l’eina utilitzada en el portal web de la Conselleria, el qual està facilitant des del primer 

moment una millora substancial en les prestacions que es posen a la disposició dels usuaris 

d’aquesta i que redunda en una relació millor amb el ciutadà. 

 

 

Objectiu 6.6. Integrar la informació sanitària recollida en els diferents sistemes d’informació, 

incloent-hi els de concessions administratives, per a oferir una visió d’historial clínic 

electrònic únic 

 

L’objectiu de la integració de la informació sanitària recollida en els diferents 

sistemes d’informació s’ha complit amb la implantació d’una nova versió del sistema Nebula, 

que facilita la visió única de la història clínica electrònica que hi ha en els sistemes clínics de 

l’àmbit de l’atenció primària i especialitzada. 

 

 

Objectiu 7.1. Millora, adequació i suport a la infraestructura comuna 
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Quant a aquest objectiu, cal assenyalar que, d’acord amb el que estava previst, s’han 

introduït millores de capacitats de la infraestructura de servidors del Centre d’Informàtica i 

de les prestacions d’electrònica de xarxa de CORE, que han permés cobrir les noves 

necessitats que han sorgit durant l’exercici. 

 

 

Objectiu 7.2. Millora, adequació i suport a la infraestructura distribuïda 

 

Finalment, cal ressaltar que s’ha complit àmpliament aquest objectiu, en què s’ha 

desenvolupat un esforç extraordinari per a renovar el parc informàtic, mitjançant la 

renovació de 5.600 equips (n’hi havia previstos 3.000), principalment en atenció primària. 

També s’ha abordat la renovació dels CPD, de departaments dins del pla de millora de les 

infraestructures distribuïdes, que s’espera que continue en exercicis successius. 

 

 

Programa 411.10 Direcció i Serveis Generals 

Execució: 135,11 % 

PROGRAMA 41110  DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.3 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques 
públiques de la Conselleria. 

97,92  

OBJECTIU 1.4 Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà del 
llenguatge no sexista i inclusiu en els textos administratius. 

97,44  

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. 

140,40  

OBJECTIU 2.2 Assegurar el funcionament correcte dels serveis generals. 280,80  

OBJECTIU 2.3 Suport tècnic i administratiu als diferents òrgans de la 
Conselleria. 

279,27  

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. 

98,50  

OBJECTIU 2.5 Impulsar l’adequació de la senyalística dels centres 
sanitaris de la Comunitat al Manual d’estil de Presidència. 

100,00  

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. 

118,17  

OBJECTIU 3.3 Impulsar i coordinar les actuacions de comunicació 

necessàries. 
60,74  

OBJECTIU 3.4 Difondre missatges sanitaris a través dels mitjans de 
comunicació. 

146,67  

OBJECTIU 4.1 Actuacions tendents a determinar responsabilitat sanitària i 
patrimonial. 

128,53  

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. 

108,00  
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De l’execució del programa pressupostari 411.10, Direcció i Serveis Generals, a 

continuació se n’assenyalen els aspectes més destacats per objectius en l’exercici 2021. 

 

 

Objectius 1.3. Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Conselleria i 1.4. Fomentar la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge no sexista i 

inclusiu en els textos administratius 

 

L’any 2021 s’han elaborat 15 informes d’impacte de gènere de la normativa que està 

subjecta a aquest requisit, i se n’ha revisat el llenguatge perquè responga a un ús inclusiu i 

no sexista.  

 

Dels tres indicadors que recull l’objectiu 1.3, en dos s’han mantingut les previsions 

(Percentatge de bases reguladores de subvencions i ajudes, beques, etc., que inclouen 

clàusules d’igualtat de gènere, sobre el total de bases reguladores, i Percentatge de 

projectes normatius que inclouen clàusules d’igualtat de gènere, sobre el total de projectes 

normatius) del 100 % i només el tercer indicador, Informes d’impacte de gènere realitzats o 

supervisats per la Unitat d’Igualtat, ha disminuït mínimament la previsió en un 6,25 %, que 

han passat de setze a quinze informes. 

 

En aquest sentit, cal recordar que la Unitat d’Igualtat treballa a demanda i que les 

variacions en el nombre d’informes d’impacte elaborats depenen de les normes, els plans i 

els programes que promouen els diferents departaments i institucions de la Conselleria. 

Durant l’exercici 2020, a causa de la pandèmia, hi va haver una disminució dràstica en 

aquest nombre. Durant el 2021 s’ha produït una reactivació, però sense arribar als nivells 

prepandèmia. 

 

Respecte de l’objectiu 1.4, el percentatge d’execució de l’indicador relatiu al nombre 

de textos revisats ha disminuït en un 2,56 % a causa d’una quantitat menor de 

documentació revisada des del punt de vista del llenguatge inclusiu i no sexista. Això també 

es deu a les conseqüències de la pandèmia. 

 

 

Objectiu 1.5. Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació 

 

Per complir l’objectiu, s’han utilitzat dos indicadors que s’han executat al 100 %, en 

què s’ha mesurat el percentatge de plecs en què s’ha inclòs en les seues clàusules que es 

prioritze, en cas d’empat, les empreses que disposen de plans d’igualtat i el percentatge dels 

contractes adjudicats en què s’han tingut en compte els criteris de priorització de les 

clàusules d’igualtat de gènere sobre el total de contractes adjudicats. En el 100 % dels 

contractes adjudicats es preveia, en l’annex I al plec de condicions administratives 

particulars, que en cas d’empat s’establia la priorització de les clàusules d’igualtat de gènere. 
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Objectiu 2.1. Modernització, simplificació i reducció de càrregues dels serveis i els 

procediments administratius 

 

Aquest objectiu en matèria de modernització, simplificació i reducció de càrregues 

dels serveis i procediments administratius es va incorporar en 2020. 

 

La finalitat és la integració completa i progressiva 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. 

 

El nombre d’actuacions en matèria de simplificació i de tramitació telemàtica dels 

procediments competència de la Conselleria ha sobrepassat àmpliament els valors previstos: 

138 procediments inclosos en la Guia Prop, competència de Sanitat, davant dels 60 estimats 

inicialment. Durant aquest any, seguint amb el procés de simplificació, s’han refós o eliminat 

procediments per a més claredat de la informació. 

 

També s’ha aconseguit l’objectiu pel que fa al percentatge d’implantació en els 

procediments simplificats de la Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat (PAI). 

 

 

Objectiu 2.2. Assegurar el funcionament correcte dels serveis generals 

 

El seguiment en el compliment d’aquest objectiu es basa en diversos indicadors. 

 

Pel que fa a l’indicador relatiu a les actuacions de gestions relatives a arrendament 

d’immobles i vehicles oficials, s’han superat amb escreix les previsions, amb 283 actuacions 

davant de les 30 previstes, sobretot a causa de l’elevat nombre d’actuacions relacionades 

amb la tramitació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 

 

Quant al nombre d’actuacions en matèria de telefonia mòbil, s’ha aconseguit un 

percentatge d’execució del 135,26 %, en gran part a causa de l’alta demanda de mòbils 

provocada per les necessitats derivades de la lluita contra la pandèmia de COVID-19.  

 

El mateix comportament es registra en actuacions relatives a manteniments generals 

amb un percentatge d’execució del 120,83 % de les actuacions previstes. 

 

D’altra banda, també ha experimentat un lleuger augment en el nombre total, 38, de 

gestions relatives a la contractació amb incidència tant en despesa corrent com en 

inversions, i s’arriba ara a un percentatge del 108,57 % respecte de la xifra inicial prevista 

de 35. 
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Pel que fa a les gestions en matèria de facturació, les actuacions realitzades (480) 

han permés arribar a un percentatge d’execució bastant elevat (96 %). 

 

 

Objectiu 2.3. Suport tècnic i administratiu als diferents òrgans de la Conselleria 

 

La pandèmia causada per la COVID-19, igual que en 2020, ha influït notablement en 

el grau de compliment del present objectiu, fet que ha comportat una execució dispar dels 

indicadors de seguiment de l’execució. Això s’ha traduït, en termes generals, en un augment 

significatiu dels assumptes sotmesos al Consell, i en un descens lleuger de l’activitat de 

producció normativa respecte dels objectius identificats inicialment. D’altra banda, el nombre 

de convenis tramitats s’ha incrementat bastant. 

 

D’aquesta manera, els assumptes sotmesos a l’aprovació del Consell han sigut 95, 

fet que ha suposat un augment del 237,50 % respecte de l’indicador establit inicialment 

(40).  

 

Bona part d’aquests assumptes deriven 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 aquest efecte. D’altra banda, han tingut també 

incidència, entre altres casos, els acords que autoritzen expedients de rescabalament o 

enriquiment injust, i les autoritzacions de contractació per quanties iguals o superiors a dotze 

milions d’euros. 

 

Quant a la tramitació de disposicions de caràcter general, la situació de pandèmia ha 

influït en la consecució de l’objectiu, atés que l’activitat administrativa ha hagut de centrar 

els esforços en l’adopció i l’execució de mesures administratives, més que en la producció 

normativa. D’aquesta manera, s’ha aconseguit el 63,33 % de l’objectiu establit inicialment, 

amb un total de dènou disposicions tramitades davant de les trenta previstes inicialment. 

 

L’indicador relatiu a tramitació d’instruccions de servei, queixes i suggeriments ha 

experimentat un percentatge d’execució molt elevat (668 %). En la major part es deu al fet 

que s’ha presentat per la via de les queixes relatives al funcionament de serveis 

administratius un nombre sorprenentment elevat de queixes relacionades amb l’assistència 

sanitària, a les quals ha sigut necessari donar curs, tot això a causa de la pandèmia de 

COVID-19. 

 

Finalment, cal consignar un increment important del nombre d’expedients tramitats 

en matèria de convenis, un total de 52, xifra que suposa un percentatge del 148,57 % 

respecte de l’indicador establit inicialment, 35. 

 

 



345 

 

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 els indicadors d’aquest objectiu s’ha aconseguit el 100 % d’execució, excepte pel 

que fa a les sol·licituds d’informació resoltes, ja que de les 116 entrades no han pogut 

resoldre’s 3 sol·licituds. 

 

Quant a la publicitat activa, durant el 2021 s’ha completat progressivament 

informació relativa a encàrrecs de gestió i encàrrecs a mitjans propis, convenis vigents, 

retribucions d’alts càrrecs i assimilats, normativa vigent, catàleg de personal estatutari, i ha 

destacat la publicació trimestral de la relació de personal empleat públic amb autorització per 

a compatibilitzar les seues activitats amb l’acompliment, per si o mitjançant substitució, d’un 

segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat. 

 

En les actuacions en matèria de dades obertes i reutilització d’informació pública, en 

GVA Oberta es recull una selecció de recursos d’informació, elaborats per la Generalitat i 

altres administracions i entitats, per a fer front a les conseqüències sociosanitàries de la 

pandèmia produïda per la COVID-19 (coronavirus SARS-CoV-2). 

 

 

Objectiu 2.5. Impulsar l’adequació de la senyalística dels centres sanitaris de la Comunitat al 

manual d’estil de Presidència 

 

S’han complit al 100 % les previsions previstes en el pressupost en relació amb els 

dos indicadors de seguiment d’aquest objectiu, relatius a actuacions de supervisió i d’impuls 

en l’actualització de la senyalística. 

 

 

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 bibliogràfic com no bibliogràfic, així com un control de la 

distribució i de l’emmagatzematge d’aquest material 

 

Durant l’any 2021, 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 fet que l’índex de compliment s’eleve al 215 %, 

a causa dels 129 expedients duts a terme davant dels 60 previstos inicialment. 

 

En aquest cas, les diferents onades de la pandèmia no han alentit aquest tipus 

d’accions de comunicació, publicitat, publicacions i campanyes, ja que durant l’any 2021 s’ha 

anat normalitzant el ritme de les sol·licituds. 
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Respecte de la distribució de les publicacions, continua alentida a causa de les 

successives onades de la pandèmia per mantindre’s les mesures de restricció dels accessos, 

excepte per motius estrictament sanitaris, als centres d’atenció primària, especialitzada, 

hospitals, etc., i, en conseqüència, encara que no tant com l’any 2020, les ordres per a la 

distribució de publicacions i altres materials de suport a les campanyes de salut pública es 

van reduir un 7,5 % sobre l’objectiu previst.  

 

Finalment, les altes d’existències en el magatzem també han disminuït en un 53 %, 

ja que la majoria del material de difusió (campanyes informatives amb fullets i cartells) s’ha 

elaborat via en línia, fet que ha donat com a resultat la xifra de 47 altes enfront de les 100 

previstes. 

 

 

Objectiu 3.3. Impulsar i coordinar les actuacions de comunicació necessària. 

 

Quant a les maquetacions, s’ha superat el nombre previst inicialment a causa de les 

noves necessitats que han anat apareixent l’últim any. Totes les maquetacions realitzades, 8 

en total, han sigut a través de la contractació amb empreses externes. 

 

Respecte de les impressions no s’ha arribat a l’objectiu previst perquè en 2021 les 

circumstàncies i les necessitats han canviat. Igual que en 2020, la majoria de les 

informacions que s’han anat traslladant a la ciutadania han sigut a través de la web i de les 

xarxes socials (canals telemàtics) i no a través de la cartelleria destinada als centres de 

salut, perquè durant molts mesos van tindre restringida l’entrada de pacients a causa de la 

COVID-19. 

 

 

Objectiu 3.4. Difondre missatges sanitaris a través dels mitjans de comunicació: campanyes i 

insercions publicitàries 

 

En relació amb les campanyes i les insercions publicitàries, s’ha superat l’objectiu 

previst de 15 actuacions. Així, de les 22 realitzades, tres són campanyes de caràcter anual 

d’informació a la ciutadania en matèria de càncer, vacunació contra la grip i consells per a 

afrontar les onades de calor estivals. Altres 18 tenen relació directa amb la pandèmia de 

COVID-19. La quantitat ha anat variant en variar les mesures adoptades a mesura que 

evolucionava la situació epidemiològica, especialment en implantar-se algunes novetats, com 

ara el passaport COVID, que donava accés als establiments de restauració i oci, entre altres. 

 

 

Objectiu 4.1. Actuacions tendents a determinar responsabilitat sanitària i patrimonial 

 

D’una banda, augmenta el nombre d’expedients en relació amb els anys anteriors. 

De fet, les dades des que en 2012 es van delegar competències d’expedients de quantia 
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inferior en els departaments de salut han sigut 337 el primer any, i en els successius 316, 

375, 364, 365, 387, 390, 377, 352, amb un salt qualitatiu de 629 en l’exercici 2021, dels 

quals 141 tenen per objecte reclamacions basades en COVID-19. 

 

D’altra banda, la modificació de funcionalitats del Servei de Responsabilitat 

Patrimonial 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, s’han 

hagut de resoldre expressament un nombre superior d’expedients que anteriorment 

finalitzaven per transacció de l’asseguradora implicada. 

 

Sobre aquesta qüestió, 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 402 expedients en 2021. 

 

A aquesta progressió resolutiva també contribuiria la major experiència de gestió i 

racionalització per a establir criteris de tractament i resolució de les diferents temàtiques 

inherents a les reclamacions per danys sanitaris, atesa la problemàtica que planteja la 

inexistència de paràmetres específics, entre aquests la inexistència d’un barem de danys 

sanitaris, o de compatibilitat/incompatibilitat de prestacions públiques, persones legitimades, 

etc. 

 

Cal fer un esment especial de la consolidació de la modificació de funcionalitats de la 

Comissió de Valoració del Dany Corporal, per via d’incloure en el seu reglament organitzatiu, 

mitjançant l’Ordre 6/2020, de 26 d’octubre, que aprova el Reglament d’organització i 

funcionament de la CVDC, la competència de revisió dels informes previs emesos pel seu 

Servei d’Inspecció, que comporta analitzar de nou la praxi sanitària, tot això per a afermar i 

unificar la base probatòria d’aquests expedients, en què habitualment hi ha informes 

contradictoris. 

 

No obstant això, 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 in-plant tècnic 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 

 

El dia 25 de maig de 2021 va entrar en vigor la pòlissa de responsabilitat civil que 

garanteix la responsabilitat civil directa del personal assegurat de la Conselleria de Sanitat 

Universal i salut Pública Universal, i la responsabilitat civil subsidiària d’aquesta 

Administració, declarada en la jurisdicció penal. 
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Dins del concepte de responsabilitat, s’inclou la responsabilitat civil directa derivada 

de tipus penal relativa al personal al servei de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública (CSUISP), així com la responsabilitat civil subsidiària derivada de tipus penal de la 

CSUISP declarada en la jurisdicció penal, amb els límits i les condicions pactades, les 

indemnitzacions, les fiances, el subsidi per inhabilitació, les despeses de defensa jurídica i els 

costos pericials que puguen exigir-se a tot el personal assegurat en els termes que recull la 

pòlissa, en un procés penal.  

 

També estan coberts els danys materials experimentats en vehicles del personal 

assegurat, sempre que aquest dany s’haja produït durant la realització d’una assistència 

sanitària domiciliària o per raons del servei, i el límit màxim de la quantia indemnitzatòria 

per sinistre és de 500 euros. 

 

Al seu torn, d’altra banda, es detecta un decrement d’actuacions de pagament no 

imputables a pòlisses d’assegurances, en concret un 12,5 %.  

 

D’altra banda, s’ha produït un increment d’un 87,5 % en els tràmits de contestació a 

jutjats i tribunals en la fase de pagament d’interessos. 

 

A més, aquestes actuacions executives estan condicionades per les gestions que 

assumisquen els departaments de salut. 

 

Igualment, com ja es va fer constar en l’anualitat anterior, es continua valorant 

positivament la gestió del corredor d’AON inherent a model assegurador actual, ja que ha 

comportat una eliminació dràstica de tota mena d’incidències que requeien en el Servei de 

Responsabilitat Patrimonial relacionades amb les defenses del personal en la via penal i els 

seus departaments correlatius, minutes d’honoraris, informació de cobertures, etc., i això tot 

i que s’ha millorat l’oferta de defensa en els aspectes d’agressions al personal sanitari o de 

l’assegurança d’accidents per ús de vehicles per raó del servei. 

 

 

Programa 411.50 “Investigació en ciències de la salut” 

Execució: 124,82 % 

PROGRAMA 41150 INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Donar suport estratègic, de coordinació i financer a l’activitat de 

l’R+D+I biomèdica, sanitària i de salut pública dels centres 

d’investigació de la Comunitat Valenciana 

174,45 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar la investigació sanitària i de salut pública amb 

perspectiva de gènere. 
100,00 
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PROGRAMA 41150 INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.3 
Impulsar els plans d’igualtat en els centres d’investigació de la 

Comunitat Valenciana. 
100,00 

 

El compliment dels objectius establits en els pressupostos del 2021, en les línies 

pressupostàries d’investigació, és satisfactori respecte de les previsions que es van fer. En 

molts dels indicadors de seguiment, s’ha arribat fins i tot a aconseguir un percentatge 

d’execució per damunt del 100 % del que es preveia, encara que els resultats siguen 

inferiors respecte d’anualitats anteriors per efecte, en molts casos, de la crisi sanitària 

provocada per la pandèmia. Des de la perspectiva de l’impacte de gènere, aquest programa 

es considera amb el grau de rellevància mitjana. 

 

 

Objectiu 1.1. Donar suport estratègic, de coordinació i financer a l’activitat de l’R+D+I 

biomèdica, sanitària i de salut pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana 

 

S’han executat els fons subvencionats mitjançant convocatòries competitives per al 

foment de la investigació sanitària, biomèdica i de salut pública íntegrament, i en un alt 

percentatge pel que fa a les transferències directes a les fundacions d’investigació adscrites a 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

Només s’observa una execució inferior al 50 % (48,75 %) respecte dels fons 

transferits per a execució de projectes en l’àmbit dels fons FEDER. Aquesta baixa execució 

deriva del retard que es va produir en 2020, a causa de la pandèmia, en l’estudi i la 

planificació per a l’execució de l’Estratègia per a la implantació de la plataforma de teràpies 

avançades. Aquest retard ha repercutit en l’execució del 2021.  

 

Respecte de l’indicador que mesura els Retorns anuals obtinguts per la Comunitat 

Valenciana en el Repte Salut del Programa H2020, cal centrar l’atenció en el que s’ha 

obtingut en el subprograma que inclou totes les entitats de la Comunitat Valenciana, això és, 

fundacions, universitats i empreses. Durant l’anualitat 2021, s’han obtingut 3,6 milions 

d’euros, un 80 % més del que es preveia, que corresponen a sis projectes, en els quals hi ha 

hagut tretze participacions de grups de la Comunitat Valenciana. La majoria de les 

participacions corresponen a fundacions d’investigació (60 %), seguit d’associacions (19 %), 

universitats (18 %) i empreses (3 %). Cal assenyalar, no obstant això, que en altres 

subprogrames del programa H2020, les empreses han tingut una participació notable en 

projectes relacionats amb salut. 
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En relació amb els indicadors que estan relacionats amb l’execució per part de les 

fundacions, un any més s’ha complit el que s’esperava. Quant als Retorns obtinguts per les 

fundacions d’investigació adscrites a la CSUiSP en programes competitius de la Unió 

Europea, s’han inclòs els resultats del que s’ha obtingut en tots els programes competitius de 

la UE, això és, en qualsevol subprograma d’H2020 i en els projectes europeus de salut 

pública. Els han concedit projectes per un valor de 3,8 milions d’euros, que correspon a quasi 

el 100 % del que es preveia. És molt destacable el gran esforç que s’està fent des de les 

fundacions d’investigació, tenint en compte la seua precarietat en recursos humans, ja que 

només un 15 % del personal contractat és fix, i en l’altre 85 % hi ha un recanvi permanent, 

fet que dificulta notablement una trajectòria investigadora contínua i ascendent. 

 

 

Objectiu 1.2. Impulsar la investigació sanitària i de salut pública amb perspectiva de gènere 

 

En l’anualitat 2021, a fi d’impulsar la perspectiva de gènere en la investigació, s’ha 

consolidat la jornada anual per a la promoció de la dona en la ciència lliurant reconeixements 

a les investigadores que lideren projectes d’investigació. 

 

Objectiu 1.3. Impulsar els plans d’igualtat en els centres d’investigació de la Comunitat 

Valenciana 

 

Totes les fundacions d’investigació sanitària compten amb un pla d’igualtat que 

avaluen periòdicament els òrgans competents per a això, a fi de millorar les mesures per a 

aconseguir la igualtat entre homes i dones en aquests centres. 

 

 

Programa 411.60 “Planificació i atenció al pacient” 

Execució: 108,79 % 

PROGRAMA 41160 PLANIFICACIÓ I ATENCIÓ AL PACIENT  
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Mantindre i millorar la gestió dels diferents registres d’anàlisi de 
queixes, suggeriments i agraïments dels pacients. 

100,00  

OBJECTIU 1.2 Analitzar la qualitat de les respostes oferides als pacients 
després de la presentació de queixes. 

100,00  

OBJECTIU 1.3 Coordinar l’activitat dels SAIP dels departaments de salut. 100,00  

OBJECTIU 1.4 

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 1.5 
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 1.6 

Fomentar l’activitat de programes dirigits a dones en les 
associacions de pacients amb programes d’ajuda mútua i 
autoajuda de pacients amb malalties cròniques i en l’activitat 
del voluntariat en les institucions sanitàries. 

100,00  
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PROGRAMA 41160 PLANIFICACIÓ I ATENCIÓ AL PACIENT  
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.7 Gestionar i fomentar el Registre de voluntats anticipades de la 
Comunitat Valenciana. 

100,00  

OBJECTIU 1.8 
Gestionar el dret a la lliure elecció de professional i centre 
sanitari i a la segona opinió mèdica proporcionant la informació 
adequada. 

100,00  

OBJECTIU 2.2 Facilitar l’elaboració de la Carta de serveis com a instrument de 
millora de la qualitat. 

0,00  

OBJECTIU 2.3 
Facilitar el desenvolupament i la implantació de projectes 
específics impulsats des del Ministeri de Sanitat, Consum i 
Benestar Social. 

66,67  

OBJECTIU 2.4 

Normalitzar les funcions en matèria de qualitat assistencial i 
seguretat en pacients en els departaments de salut, potenciant 
l’adopció de bones pràctiques mitjançant l’intercanvi 
d’experiències i la transferència de coneixement en aquesta 
matèria. 

100,00  

OBJECTIU 2.5 

Potenciar la notificació d’incidents i esdeveniments adversos, 
garantint l’anonimat i la confidencialitat de notificadors i 
gestors i el disseny d’estratègies dirigides a minimitzar les 
conseqüències sobre les víctimes dels esdeveniments adversos 
relacionats amb l’assistència sanitària. 

100,00  

OBJECTIU 2.6 Fer anualment l’Enquesta d’opinió del pacient a 
pacients/familiars atesos en el Sistema Valencià de Salut. 

100,00  

OBJECTIU 2.7 
Potenciar que els comités de bioètica assistencial siguen 
referents en matèria d’assessorament davant de situacions de 
conflicte ètic durant la tasca assistencial 

100,00  

OBJECTIU 2.8 Facilitar la formació dels professionals en matèria de qualitat 
assistencial, seguretat del pacient i bioètica. 

100,00  

OBJECTIU 2.10 
Fer enquestes per a conéixer el nivell de satisfacció o 
detecció de la síndrome de desgast professional 
(síndrome de burnout) en personal sanitari i no sanitari. 

0,00  

OBJECTIU 3.1 
Comprendre els processos de gestió clínica per al 
desenvolupament de propostes de millora que ajuden a 

la presa de decisions eficient. 

100,00  

OBJECTIU 3.2 Analitzar, avaluar i optimitzar la capacitat del nostre 
sistema sanitari. 

100,00  

OBJECTIU 3.3 Analitzar, avaluar i desenvolupar propostes per a millorar la 
gestió i el control de les llistes d’espera. 

100,00  

OBJECTIU 3.4 Analitzar, avaluar i desenvolupar propostes per a reduir les 
llistes d’espera. 

100,00  

OBJECTIU 3.5 Analitzar, avaluar i desenvolupar propostes per a millorar la 
comunicació amb els pacients en llista d’espera 

100,00  

OBJECTIU 3.6 Garantir per mitjans accessibles la informació al pacient de les 
dades en llista d’espera. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 

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. Completar la 

integració corporativa amb la resta de sistemes de la CSUSP. 

127,78  

OBJECTIU 4.2 

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 en cada moment en l’SNS. Inclou els 
processos de verificació d’identitat i empadronament de la 
població protegida pròpia i de la població assistida però no 
resident a la CV a l’efecte de compensació (FOGA). 

400,00  

OBJECTIU 4.3 

Garantir a la població el dret a la cobertura sanitària pública 
universal i l’accés acreditat al Sistema Sanitari Públic, 
mitjançant la garantia de qualitat, l’actualització i la integració 
corporativa de les dades dels ciutadans inclosos en SIP. 

100,00  

OBJECTIU 4.4 Ordenació i Manteniment en SIP del mapa sanitari de la 
Comunitat Valenciana, garantint la delimitació continuada de 

100,00  
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PROGRAMA 41160 PLANIFICACIÓ I ATENCIÓ AL PACIENT  
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

departaments i zones bàsiques, l’assignació inicial de recursos 
sanitaris integrats en l’MSCV i fent efectiu el dret de lliure 
elecció en atenció primària i en assistència especialitzada. 

OBJECTIU 4.5 Assistència multicanal i formació al conjunt d’operadors usuaris 
del SIP (uns 20.000 treballadors de la Conselleria). 

251,63  

OBJECTIU 4.6 Assistència multicanal i telemàtica a les persones incloses en 
SIP i altres del Sistema Públic de Salut de CV. 

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, a través dels seus serveis. 

 

 

Objectius 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8. 

 

Els indicadors de seguiment d’aquests objectius són abordats pel Servei d’Atenció i 

Comunicació amb el Pacient, i en relació amb la seua execució durant 2021, cal dir que s’han 

complit les previsions, sense desviacions. 

 

 

Objectius 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 i 2.10. 

 

L’execució dels indicadors relacionats amb els objectius 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8 i 2.10 correspon al Servei d’Avaluació de la Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient. 

 

Durant el 2021 s’han complit tots els objectius sense desviacions, amb alguna 

excepció. 

 

Així, quant a l’objectiu 2.2. Facilitar l’elaboració de la Carta de serveis en centres, 

serveis i establiments sanitaris com a instrument de millora de la qualitat, no ha registrat 

execució perquè no s’ha proposat cap carta de serveis des de cap direcció general.  

 

Quant l’objectiu 2.10. 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 ha registrat execució perquè no s’ha aprovat cap concurs 

públic per a dur a terme les enquestes. 
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Objectius 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 i 4.6. 

 

El compliment d’aquests objectius, a través de l’execució dels corresponents 

indicadors de seguiment, competeix al Servei d’Assegurament Sanitari. 

 

En l’evolució de la seua execució, cal assenyalar que s’han complit les previsions i en 

un, l’objectiu 4.2, l’execució ha quadruplicat els valors previstos pel fet que els processos de 

gestió continuada realitzats han augmentat molt per la pandèmia, sobretot en encreuaments 

realitzats per a identificar diversos col·lectius per a possibilitar la vacunació. 

 

Quant als objectius 4.5, cal indicar que malgrat la pandèmia, s’han complit els 

objectius en referència a l’assistència a operadors en haver habilitat formació en línia i els 

telèfons de suport han continuat donant atenció complint totes les ràtios. 

 

 

Objectius 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6 

 

Els indicadors de seguiment d’aquests objectius són abordats pel Servei de Garantia 

d’Accessibilitat i Gestió dels Temps d’Espera i cal destacar que s’han complit tots els 

objectius previstos, sense desviacions.  

 

Cal assenyalar, en relació amb l’objectiu 3.6 que, amb caràcter mensual, es 

publiquen en el web les dades de llistes d’espera quirúrgica, tant quant a dades globals com 

a informes per especialitats i patologies, per departaments de salut. A més, el pacient pot 

accedir a la seua situació personal en llista d’espera quirúrgica, a través de l’enllaç 

http://www.san.gva.es/web/dgas/consulta-personalizada. Tota la informació està disponible 

en el Portal del pacient. 

 

 

Programa 412.26 “ Personal sanitari resident “ 

Execució: 107,68 % 

 

PROGRAMA 41226 PERSONAL SANITARIO RESIDENTE 
  

OBJETIVOS 
% 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO 1.1 
Formación especializada en todas las ramas del ámbito de las 
ciencias de la salud. 

107,68 

 

El compliment de l’objectiu establit en aquest programa pressupostari es du a terme 

a través de tres indicadors. El primer mesura el grau de compliment del Pla de formació de 

personal sanitari resident 2020-2021 i els altres dos la formació del personal.  
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Indicador 1. Grau de compliment del Pla de formació de personal sanitari resident 2020-2021 

 

El pla formatiu s’ha executat íntegrament, sense incidències destacables quant al 

personal sanitari resident d’aquest curs. 

 

Indicador 2. Personal facultatiu en formació de les diferents especialitats 

 

S’ha complit íntegrament l’objectiu de mantindre, com a mínim, les places 

acreditades i oferides de què ja es disposava en el sistema, i fins i tot s’ha produït un 

increment de places, que en el cas del personal resident en formació d’especialitats 

mèdiques equival a 35, és a dir, a un percentatge d’increment del 3,93 % de les places 

existents. Això és destacable per la incidència en l’ampliació de les opcions d’accés al sistema 

d’especialistes susceptibles de prestar serveis en les categories que puguen presentar 

necessitats de cobertura. 

 

Indicador 3. Personal sanitari en formació 

 

Com ocorre en el cas de l’indicador previ, però en aquest supòsit en referència al 

personal resident d’infermeria, s’ha complit l’objectiu de mantindre les places acreditades i 

oferides ja existents, i s’ha produït un increment en 6 places, és a dir, en un percentatge del 

3,02 % de les places actuals. 

 

 

Programa 411.40 “Escola Valenciana d’Estudis de la Salut” 

Execució: 102,97 % 

PROGRAMA 41140 ESCOLA VALENCIANA D’ESTUDIS DE 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. 

191,51  

OBJECTIU 1.3 Impulsar les activitats formatives d’igualtat i salut i gènere 113,33  

OBJECTIU 2.2 Fomentar l’ús de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut. 95,22  

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. 

120,73  

OBJECTIU 6.1 Reparació de deficiències en l’edifici de l’EVES. 100,00  

 

 

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 
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La planificació per a l’any 2021 incloïa 500 activitats formatives, amb una oferta de 

35.000 places. A causa de l’elevat nombre de sol·licituds en algunes, i amb la finalitat de 

donar una resposta a la demanda, s’ha incrementat el nombre d’edicions fins a arribar a 687 

activitats formatives, fet que ha augmentat el nombre de places fins a les 85.970, més del 

doble de la previsió inicial. Es confirma així que l’oferta d’activitats en modalitat en línia 

permet incrementar el nombre d’edicions de les activitats més demandades, i es millora així 

l’accés a la formació i la conciliació de la vida familiar i laboral. 

 

 

Objectiu 3.1. Enfortir els vincles de col·laboració amb organismes acadèmics i científics 

(universitats, societats, etc.) 

 

Durant el 2021, l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES) ha tramitat la 

renovació dels tres convenis de col·laboració signats entre la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública i algunes universitats privades de la Comunitat Valenciana, en concret, la 

Fundació Universitària Sant Pau-CEU (Universitat Cardenal Herrera-CEU), la Fundació 

Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir i la Universitat Europea de València, 

respectivament, per a realitzar pràctiques docents de titulacions de Ciències de la Salut. 

Després de la renovació, els convenis mantindran la vigència fins al curs 2024-2025. 

 

 

Objectiu 4.1. Millora del sistema informàtic de l’EVES 

 

Continua sent molt necessari implementar de recursos informàtics que permeten 

gestionar eficientment les activitats formatives d’aquesta Conselleria, per això es continua 

treballant amb el Servei d’Informàtica de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, 

pendents d’obtindre resultats, no aconseguits encara. 

 

El fort increment del nombre de sol·licituds, de persones formades i, 

consegüentment, la gestió administrativa de tot això, fa que siga urgent la provisió d’eines 

informàtiques adequades per a aquest fi. 

 

 

Objectiu 5.1. Impulsar la formació per a la salut en col·lectius i associacions de pacients i 

familiars de pacients 

 

L’any 2020 es va posar en marxa en l’EVES el Programa de formació en 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 les activitats que, d’una manera dispersa i 

des de diferents àmbits, es realitzaven entre col·lectius de pacients, associacions i familiars, 
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amb la finalitat d’impulsar-les i dotar-les d’entitat pròpia. Les activitats s’han incrementat un 

50 % respecte de les previsions de l’any 2021. 

 

 

Objectiu 6.1 Reparació de deficiències en l’edifici de l’EVES 

 

Durant l’any 2021, s’ha elaborat el projecte bàsic i s’han executat les obres de 

reparació d’una part de la coberta inclinada de l’edifici de l’EVES, en funció de la disponibilitat 

pressupostària. 

 

Respecte de la millora de l’equipament de les aules per a la transició digital, s’han 

reubicat els equips d’una de les aules d’informàtica per a dotar la resta de les aules amb el 

sistema d’escriptoris virtuals. 

 

Amb això s’han complit les previsions; tanmateix, cal assenyalar que s’està a l’espera 

del subministrament de material audiovisual per a equipar una sala de videoconferències, i 

està pendent resoldre la contractació durant el present any. 

 

Programa 413.10  “Salut pública” 

Execució: 102,60 % 

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 la salut en totes les 
polítiques. 

153,75  

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. 80,48  

OBJECTIU 3.1 Previndre les malalties en els diferents entorns i etapes de la vida. 96,45  

OBJECTIU 3.3 Planificar, desplegar i gestionar els programes de cribratge 
poblacional. 

76,29  

OBJECTIU 4.1 Protegir la salut dels consumidors per mitjà de la planificació 
adequada de la seguretat i els controls alimentaris. 

100,00  

OBJECTIU 4.2 Millorar el grau de compliment de la normativa d’higiene 
alimentària als establiments alimentaris. 

99,95  

OBJECTIU 4.3 Garantir que els aliments continguen la informació exigible de 
seguretat alimentària. 

68,39  

OBJECTIU 4.4 Reduir l’exposició dels consumidors als riscos biològics i químics 
presents en els aliments. 

110,96  

OBJECTIU 4.5 Dur a terme l’avaluació del risc alimentari. 0,00  

OBJECTIU 4.6 Realitzar una gestió eficaç de les alertes alimentàries. 100,00  

OBJECTIU 4.7 Promoure una alimentació saludable i sostenible en l’àmbit públic 
educatiu sanitari i sociosanitari. 

58,50  

OBJECTIU 5.1 Vigilar i controlar els riscos ambientals per a la salut. 89,04  

OBJECTIU 6.1 Promoure i protegir la salut als centres de treball i vigilar els 
danys a la salut d’origen laboral. 

84,99  

OBJECTIU 6.2 Vigilar i controlar els productes químics amb risc per a la salut. 65,03  
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PROGRAMA 41310 SALUT PÚBLICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 7.1 Vigilar i controlar les malalties transmissibles. 64,97  

OBJECTIU 7.2 Vigilar les malalties cròniques. 96,88  

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. 78,67  

OBJECTIU 8.1 Gestionar el Sistema d’Informació en Salut Pública. 117,70  

OBJECTIU 8.2 Gestionar l’Observatori Valencià de Salut. 0,00  

OBJECTIU 8.3 Analitzar i difondre la informació epidemiològica i de salut pública. 728,00  

OBJECTIU 9.1 Garantir una adequada capacitat analítica als laboratoris de salut 
pública. 

108,89  

OBJECTIU 10.1 Atendre les necessitats de formació dels professionals en salut 
pública. 

25,00  

OBJECTIU 10.2 Contribuir a la investigació i la innovació en salut pública. 43,33  

OBJECTIU 11.1 Promoure la qualitat en el desenvolupament de funcions i 
activitats de salut pública. 

0,00  

OBJECTIU 11.2 Cuidar l’equipament i les instal·lacions de salut pública. 100,00  

 

 

Objectiu 1.1. Contribuir al desplegament del Pla de salut 

 

Aquest objectiu, en el qual estava previst desenvolupar una sèrie de jornades de 

bones pràctiques en el Sistema Valencià de Salut, no s’ha complit perquè la situació de la 

pandèmia no ha permés fer la convocatòria de bones pràctiques en el Sistema Valencià de 

Salut, ja que els professionals han centrat la seua tasca assistencial exclusivament en 

l’atenció a les conseqüències sanitàries provocades per la COVID-19. 

  

 

Objectiu 1.2. Donar suport al desenvolupament de Salut en totes les Polítiques 

 

El compliment d’aquest objectiu se segueix a través del nombre de municipis que 

s’adhereixen al IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana. A pesar la difícil situació que han 

travessat els municipis durant el 2021, la xarxa de municipis adherits al Pla de salut s’ha 

incrementat en un 54 %, fet que suposa un esforç i un compromís de les administracions 

locals en el desenvolupament de projectes de promoció de la salut. 

 

 

Objectiu 1.3. Conéixer l’estat de salut de la població (enquestes de salut) 

 

 Per a complir aquest objectiu, es preveia elaborar informes amb els principals 

resultats de l’enquesta. S’ha dut a terme una revisió del qüestionari de l’enquesta de salut 
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quant a l’apartat d’activitat física, que ha donat origen a un informe específic presentat com 

a TFM. 

 

 

Objectiu 2.1. Promoure la salut en els diferents entorns i etapes de la vida 

 

Indicador 1. Elaboració del Programa de salut de la infància i l’adolescència 

 

L’especial situació derivada de la pandèmia només ha permés establir els primers 

contactes amb les societats científiques per a actualitzar el programa. 

 

Indicador 2. Cobertura del programa de promoció de la salut en l’embaràs, part i puerperi 

(percentatge sobre població diana) 

 

El seguiment d’embaràs es va adaptar a les circumstàncies relacionades amb la 

pandèmia. Així i tot, la cobertura aconseguida va ser del 99,99 %, xifres similars a les d’anys 

passats, per la qual cosa l’objectiu previst inicialment en 2021 s’ha realitzat en un 166,65 %. 

 

Indicador 4. Participants en les jornades “Viure en Salut” 

 

No es va organitzar cap jornada “Viure en Salut” per qüestions de seguretat 

relacionades amb la COVID-19.  

 

Indicador 5. Accions de desenvolupament de l’estratègia de salut sexual i reproductiva 

 

Les limitacions d’accés a l’entorn escolar no van permetre aconseguir el 

desenvolupament del programa PIES en els centres docents segons el que estava previst, 

encara que sí que es van realitzar, com cada any, les accions lligades al Dia Mundial contra la 

Sida en les tres capitals de província a través dels CIPS-ITS. 

 

 

Objectiu 3.1. Previndre les malalties en els diferents entorns i etapes de la vida 

 

Indicador 1. Cobertura vacunació antigripal en majors de 64 anys 

 

La vacunació contra la grip va tindre un gran avanç en la temporada 2020-21 

respecte de temporades anteriors. Aquest impuls s’ha mantingut en la temporada 2021-22, i 

s’ha arribat a una cobertura en majors de 64 anys del 68,08 % al final de l’any, molt per 

damunt de les cobertures aconseguides en anys previs a la pandèmia. 
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Indicador 2. Cobertura vacunació - 3a dosi poliomielitis  

 

Les mesures preses per a garantir la vacunació en la infància han permés mantindre 

bones cobertures vacunals en aquestes edats, i s’ha arribat a una cobertura sobre la població 

diana del 97,27 %, similar a la d’anys anteriors. 

 

Indicador 4. Publicació d’informes sobre salut infantil 

 

S’ha publicat l’informe sobre situacions de violència en la infància detectades en 

l’àmbit sanitari 2017-19, en el qual s’analitza la informació referida a les 4.191 notificacions 

rebudes en aquest període. 

 

 

Objectiu 4.1. Protegir la salut dels consumidors per mitjà de la planificació adequada de la 

seguretat i els controls alimentaris. Objectiu 4.2. Millorar el grau de compliment de la 

normativa d’higiene alimentària en els establiments alimentaris. Objectiu 4.3. Garantir que 

els aliments continguen la informació exigible de seguretat alimentària. Objectiu 4.4. Reduir 

l’exposició dels consumidors als riscos biològics i químics presents en els aliments. Objectiu 

4.5. Dur a terme l’avaluació del risc alimentari. Objectiu 4.6. Realitzar una gestió eficaç de 

les alertes alimentàries, i Objectiu 4.7. Promoure una alimentació saludable i sostenible 

en l’àmbit públic educatiu sanitari i sociosanitari. 

 

Cal destacar l’elaboració del Pla de seguretat alimentària de la Comunitat valenciana 

2021-2025, en el marc de l’objectiu 4.1, ja que constitueix l’instrument estratègic de 

planificació en el qual es concreta el conjunt d’anàlisis, objectius, línies d’actuació, 

programes i accions de caràcter interdepartamental conduents a garantir la salut i la 

seguretat de consumidors i consumidores en matèria alimentària. Està totalment alineat amb 

el Pla nacional de control de la cadena alimentària i, per tant, amb les polítiques de la Unió 

europea. En aquest es descriuen els controls oficials que duran a terme durant aquest 

període els diferents departaments competents de la Generalitat, a fi de garantir el 

compliment de la legislació al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció 

primària fins als punts de venda al consumidor final. 

 

 

Objectiu 5.1. Vigilar i controlar els riscos ambientals per a la salut 

 

El grau de consecució de la vigilància dels riscos ambientals ha sigut el previst, 

excepte en el cas de les inspeccions a establiments i activitats d’esplai i oci. La sobrecàrrega 

de treball que va suposar en tota l’estructura de salut pública la pandèmia de COVID-19, que 

va obligar a prioritzar activitats i es va decidir ajornar aquesta activitat per a 2022. 
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Objectiu 6.1. Promoure i protegir la salut als centres de treball i vigilar els danys a la salut 

d’origen laboral. Objectiu i objectiu 6.2. Vigilar i controlar els productes químics amb risc per 

a la salut. 

 

El no compliment d’alguns objectius, els que depenien de les activitats inspectores, 

es va deure a la priorització de la dedicació a la lluita contra la pandèmia en l’àmbit laboral, 

que s’ha articulat amb l’actuació conjunta entre els serveis de salut en el treball i el sistema 

sanitari públic valencià, impulsada i coordinada des de serveis centrals i executada des de les 

unitats de Salut Laboral dels centres de Salut Pública. 

 

 

Objectiu 9.1. Garantir una capacitat analítica adequada als laboratoris de salut pública 

 

Els laboratoris de salut pública tenen com a missió fonamental proporcionar el suport 

analític als programes de vigilància i control de la seguretat alimentària, sanitat ambiental i 

altres programes de control del medi ambient amb incidència en la salut de la població. 

Durant 2020 i 2021, a més de l’activitat habitual, el Laboratori de Salut Pública de València 

ha participat, juntament amb Fisabio, a proporcionar suport al diagnòstic de SARS-Cov2, 

realitzant l’anàlisi, amb PCR, d’un total de 42.368 mostres d’exsudats nasofaringis, que han 

de sumar-se a les 25.239 mostres analitzades procedents dels programes de control 

alimentari i ambiental. 

 

 

Objectiu 10.1. Atendre les necessitats de formació dels professionals en salut pública 

 

Del total dels cursos que estava previst oferir, finalment se n’han realitzat cinc, la 

meitat dels que s’havia estimat.  

 

 

Objectiu 10.2. Contribuir a la investigació i la innovació en salut pública 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través de les comunicacions de salut 

pública presentades en congressos i reunions científiques. 

 

S’han presentat huit comunicacions a diferents congressos (cinc a congressos 

nacionals i tres a congressos internacionals) i un article relacionats amb les vacunacions. 

 

 

Objectiu 11.1. Promoure la qualitat en el desenvolupament de funcions i activitats de salut 

pública 

 

Durant el 2021 no s’han dut a terme activitats previstes per al desenvolupament del 

sistema integral de gestió de la qualitat en salut pública. 
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Programa 412.27  “Prestacions externes complementàries” 

Execució: 102,28 % 

PROGRAMA 41227 PRESTACIONS EXTERNES 

COMPLEMENTÀRIES   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Gestionar de manera eficient la prestació exoprotètica. 111,38  

OBJECTIU 1.2 Gestionar de manera eficient la prestació endoprotètica. 100,00  

OBJECTIU 2.1 Gestionar i coordinar el reintegrament de despeses de 

l’assistència sanitària. 
100,00  

OBJECTIU 3.1 
Tramitar i resoldre les ajudes de transport no concertat i dietes de 
les persones usuàries per a millorar l’equitat en l’accés als serveis 
sanitaris. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 

Tramitar i resoldre les sol·licituds d’autorització d’assistència 
medicofarmacèutica efectuades per les empreses, per als seus 
serveis de prevenció, respecte dels seus treballadors i 
treballadores. 

100,00  

 

 

 

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

100 % 

 

Programa 412.25 “Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica” 

Execució: 100,00 % 

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. 

100,00  

 

En l’àmbit d’aquest programa i els objectius que defineix, s’elabora anualment un 

document amb els acords de gestió per a aquest exercici. En 2021 aquest acord es va signar 

el mes de març. 

 

Així mateix, es difon en tota l’organització el Pla de salut com a eina estratègica per a 

desplegar les polítiques de salut, mitjançant la celebració de reunions. Malgrat la situació de 

pandèmia, es van celebrar reunions amb objectiu de complir l’objectiu i es van adaptar els 

protocols a la situació sobrevinguda. 

 

La tercera acció que es du a terme és la d’adaptar el Pla de salut en els diferents 

àmbits territorials: departamental i local. Malgrat la no implantació del V Pla de salut de la 
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Comunitat Valenciana, la vigència del IV Pla de Salut (2016-2020) va quedar prorrogada 

mitjançant la Instrucció de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, signada l’1 

d’abril de 2021, fet que va permetre aconseguir el compliment total d’aquest. 

 

 

Programa 411.90 “Serveis Generals de la Secretaria autonòmica d’Eficiència i 

Tecnologia Sanitària” 

Execució: 94,74 % 

PROGRAMA 41190 SERVEIS GENERALS DE LA SECRETARIA 

AUTONÒMICA D’EFICIÈNCIA I TECNOLOGIA SANITÀRIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Optimitzar i modernitzar el sistema sanitari públic valencià. 100,00 

OBJECTIU 1.2 Implantar les noves tecnologies de la comunicació com a element 
comú per a la integració entre tots els nivells assistencials. 

100,00 

OBJECTIU 1.3 Implantar el projecte Abucasis i Orion a tota la Comunitat 
Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 
Dotar els centres assistencials amb noves tecnologies que faciliten 
la plena integració entre els sistemes origen i els sistemes 
d’informació. 

100,00 

OBJECTIU 1.5 Desenvolupar i implantar indicadors en l’ús dels sistemes 
d’informació i eines d’explotació de la informació Alumbra. 

100,00 

OBJECTIU 1.6 
Planificació dels recursos i les infraestructures sanitàries, així com 
les noves tecnologies necessàries per a millorar la qualitat 
assistencial. 

100,00 

OBJECTIU 1.7 Definir estratègies d’avaluació per a l’optimització de l’activitat dels 
serveis sanitaris i millores dels resultats clínics i de costos. 

0,00 

OBJECTIU 1.8 Garantir la integració efectiva en la xarxa assistencial dels 
departaments de salut en concessió administrativa. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 Impulsar i desenvolupar el pla Òptima com a estratègia integral per 
a reduir les llistes d’espera. 

100,00 

OBJECTIU 2.2 Consolidació dels drets de pacients i la seua participació en el 
sistema sanitari públic valencià. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 Col·laborar en el disseny de l’estratègia integral per a la millora de 
la planificació sanitària i la qualitat assistencial. 

100,00 

OBJECTIU 3.2 Planificar el control sanitari, la inspecció i l’avaluació de tots els 
centres sanitaris de la CV. 

100,00 

OBJECTIU 3.3 Coordinar l’elaboració d’informes tècnics d’avaluació de les 
tecnologies sanitàries, procediments clínics i sistemes d’informació. 

150,00 % 

OBJECTIU 3.4 
Impulsar l’optimització de la gestió i l’avaluació dels recursos 
econòmics per a adoptar mesures que garantisquen la sostenibilitat 
del sistema sanitari públic valencià. 

0,00  

OBJECTIU 3.5 Avaluar els protocols d’actuació en la gestió dels processos 
d’atenció, qualitat i informació a pacients. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 Fomentar la coordinació i la col·laboració entre els centres 
d’investigació per a optimitzar l’activitat de l’R+D+I sanitària. 

150,00  

OBJECTIU 4.2 Promoure noves formes de col·laboració i inversió amb universitats, 
entitats públiques i sectors empresarials. 

100,00  

OBJECTIU 4.3 Planificar un sistema d’intercanvi d’experiències i transferències de 
coneixement en matèria sanitària. 

100,00  

OBJECTIU 5.1 Mantindre i millorar la funcionalitat de la qualitat de la informació 
continguda en el SIP. 

100,00  
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Objectiu 1.1. Optimitzar i modernitzar el sistema sanitari públic valencià 

 

S’han mantingut les inversions en infraestructures i equipaments per a millorar el 

sistema sanitari públic valencià. 

 

 

Objectiu 1.2. Implantar les noves tecnologies de la comunicació com a element comú per a 

la integració entre tots els nivells assistencials 

 

Continuïtat en la implantació de Microsoft Office 365 amb caràcter general, incloent-

hi l’eina de comunicació Teams, així com el manteniment de l’eina de videoconferència 

Webex. S’ha estés l’ús de totes dues eines en els Serveis Centrals i en els departaments de 

Salut, que s’han dotat amb càmeres web. 

 

 

Objectiu 1.3. Implantar el projecte Abucasis i Orion a tota la Comunitat Valenciana 

 

S’ha continuat avançant amb la implantació d’Orion Clinic a tota la Comunitat 

Valenciana. 

 

 

Objectiu 1.4. Dotar els centres assistencials amb noves tecnologies que faciliten la plena 

integració entre els sistemes origen i els sistemes d’informació 

 

S’ha implantat, com a projecte pilot en sis departaments de Salut, l’aplicació Nebula 

com a visor de la història clínica. 

 

 

Objectiu 1.5. Desenvolupar i implantar indicadors en l’ús dels sistemes d’informació i eines 

d’explotació de la informació Alumbra 

 

El desenvolupament del quadre de comandament d’Alumbra segueix amb tendència 

creixent, i s’afegeixen nous informes segons les necessitats. 

 

 

Objectiu 1.6. Planificació dels recursos i les infraestructures sanitàries, així com les noves 

tecnologies necessàries per a la millora de la qualitat assistencial 

 

Presentació del Pla d’infraestructures sanitàries 2021-2023 Créixer+, per a la millora 

del model assistencial de la Comunitat Valenciana i comptar amb un sistema més fort, capaç 

d’afrontar qualsevol situació d’emergència. En total, es recullen 96 actuacions: 58 en centres 

d’Atenció Primària i 38 en hospitals. Impliquen la reforma i/o l’ampliació de 22 hospitals, i la 
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construcció o la millora de 50 centres de salut i 6 nous d’especialitats. Així com l’increment 

de 1.206 llits hospitalaris i 48 nous quiròfans. 

 

 

Objectiu 1.8. Garantir la integració efectiva en la xarxa assistencial dels departaments de 

salut en concessió administrativa 

 

El passat 15 d’octubre de 2021, es va produir la reversió del Departament Sanitari de 

Torrevieja a la xarxa assistencial sanitària pública de gestió directa. 

 

 

Objectiu 2.1. Impulsar i desenvolupar el pla Òptima com a estratègia integral per a reduir les 

llistes d’espera 

 

Es continuen mantenint reunions de seguiment de la llista d’espera quirúrgica amb 

periodicitat setmanal, segons les previsions. 

 

 

Objectiu 2.2. Consolidació dels drets de pacients i la seua participació en el sistema sanitari 

públic valencià 

 

S’han millorat els canals d’atenció i comunicació amb el pacient. Entre altres coses, 

s’ha dissenyat un nou Portal del pacient, que inclou la informació més rellevant. En el mateix 

portal s’inclou un butlletí de tràmits per a la millora de la comunicació amb la ciutadania. 

Tant el Portal com el butlletí s’actualitzen segons les novetats. A més, a fi d’impulsar la 

millora contínua en la qualitat assistencial i seguretat del pacient, s’estan duent a terme 

accions de millora a través de: 

 

• La creació de les unitats funcionals de qualitat assistencial i seguretat del 

pacient dels departaments de Salut. 

 

• El grup multidisciplinari de professionals de tots els àmbits d’atenció, 

encarregat de liderar, coordinar i impulsar la qualitat i la seguretat del pacient dins del 

departament/centre.  

 

• L’elaboració del Pla de qualitat i seguretat del pacient dels 

departaments/centres que recull les activitats, les línies d’actuació i els indicadors per a 

l’avaluació i el seguiment posteriors. 

 

 

Objectiu 3.2. Planificar el control sanitari, la inspecció i l’avaluació de tots els centres 

sanitaris de la Comunitat Valenciana 

 



365 

 

En el compliment d’aquest objectiu, i segons estava previst, s’ha publicat el Pla 

d’inspecció de serveis sanitaris 2021-2022, aprovat per la Resolució de 13 abril de 2021, de 

la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en el qual s’explicita la programació. 

 

 

Objectiu 3.3. Coordinar l’elaboració d’informes tècnics d’avaluació de les tecnologies 

sanitàries, els procediments clínics i els sistemes d’informació 

 

El compliment d’aquest objectiu s’ha dut a terme a través de reunions de coordinació 

per a avaluar els procediments de gestió de les llistes d’espera, així com dels sistemes 

d’informació. 

 

 

Objectiu 3.5. Avaluar els protocols d’actuació en la gestió dels processos d’atenció, qualitat i 

informació a pacients 

 

S’han realitzat enquestes de satisfacció des del Servei d’Avaluació de la Qualitat 

Assistencial i Seguretat del Pacient, els resultats del qual s’han remés a cadascun dels 

departaments de Salut, segons el que concerneix a cadascun, perquè en tinguen 

coneixement.  

 

D’altra banda, l’anàlisi de queixes, suggeriments i agraïments queda plasmat en la 

memòria d’activitats dels SAIP, així com a través de les propostes de millora que realitzen 

aquests serveis en funció de les necessitats que es posen de manifest al llarg de l’any. 

 

 

Objectiu 4.1. Fomentar la coordinació i la col·laboració entre els centres d’investigació per a 

optimitzar l’activitat de l’R+D+I sanitària 

 

Indicador: reunions de coordinació i col·laboració 

 

El compliment d’aquest objectiu s’ha dut a terme a través de reunions. Per a 

fomentar la coordinació entre centres d’investigació (fundacions biomèdiques i instituts 

biosanitaris), s’han mantingut nou reunions de la Xarxa de Fundacions, en les quals 

participen de manera activa les direccions de les diferents entitats d’investigació, i que tenen 

l’objectiu tant de coordinar els aspectes operatius de suport com la cerca de sinergies en les 

activitats d’investigació. 

 

 

Objectiu 4.2. Promoure noves formes de col·laboració i inversió amb universitats, entitats 

públiques i sectors empresarials 
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Entre la promoció de les noves formes de col·laboració s’ha constituït i desenvolupat 

el Programa valencià d’investigació vacunal COVID-19 (ProVaVac), iniciativa pionera a 

Espanya, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement científic de l’efectivitat, la immunitat 

i els possibles efectes adversos associats amb les vacunes COVID-19, i en què han participat 

totes les fundacions biomèdiques i els instituts biosanitaris de la Comunitat Valenciana, així 

com les universitats de València i Miguel Hernández, el CSIC i la Fundació ELLIS.  

 

S’han realitzat diferents activitats i reunions de l’Aliança d’Investigació Translacional 

de Malalties Rares, en la qual participen, a més de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública, les fundacions biomèdiques i els instituts biosanitaris de la Comunitat Valenciana, 

FEDER, CSIC, CIBERER i diverses universitats públiques i privades valencianes. 

 

Addicionalment, s’han mantingut reunions per a buscar sinergies amb entitats 

públiques i privades com ara Roche Farma, Daiichi-Sankyo, Pfizer, AstraZeneca, TRL+, 

Bioval, l’Institut de Biomecànica de València, l’Institut de Biomedicina de València i la 

Fundación Telefónica, entre d’altres. 

 

 

Objectiu 4.3. Planificar un sistema d’intercanvi d’experiències i transferències de 

coneixement en matèria sanitària 

 

Amb aquesta finalitat, s’ha participat en el Fòrum d’Investigacions Sanitàries, 

coordinat per l’Institut de Salut Carlos III, i s’ha assistit a sis reunions; s’ha participat en 

reunions d’intercanvi d’experiències en matèria de malalties rares, així com en jornades 

d’investigació clínica; s’ha participat en diferents jornades de transferència de coneixement 

com ara “ISABIAL Innova Summit”, “RUVID Innosalud”, o infotallers regionals de l’Horitzó 

Europa; s’han mantingut diferents reunions de coordinació amb l’Agència Valenciana 

d’Investigació, i, en relació amb el programa ProVaVac, s’ha organitzat la primera jornada 

científica del programa en què investigadors que treballen en COVID-19 a la Comunitat 

Valenciana han presentat les seues investigacions. 

 

 

Objectiu 5.1. Mantindre, millorar la funcionalitat de la qualitat de la informació que conté el 

Sistema d’Informació Poblacional (SIP) 

 

Durant l’exercici 2021 s’han implementat nous tràmits telemàtics que han contribuït 

de manera significativa a millorar la qualitat de la informació continguda en SIP, recaptant 

informació actualitzada dels usuaris en relació amb les dades de contacte, domicili i adreça 

postal, i possibilitant que el ciutadà puga donar-se d’alta en el Sistema d’Informació 

Poblacional i sol·licitar la renovació de la targeta SIP. 
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Programa 412.23 “Prestacions farmacèutiques” 

Execució: 86,67 % 

PROGRAMA 41223 PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Potenciar l’eficiència en l’Acord de gestió. 100,00  

OBJECTIU 1.2 Optimitzar la gestió per a l’ús eficient dels medicaments i 
l’optimització de la despesa farmacèutica. 

100,00  

OBJECTIU 1.3 Orientar el sistema d’informació corporatiu GAIA cap a 
l’eficiència. 

100,00  

OBJECTIU 1.4 Disposar del procés farmacoterapèutic electrònic en tots els 
hospitals. 

100,00  

OBJECTIU 1.5 Millorar la integració d’informació dels sistemes logístics. 100,00  

OBJECTIU 1.6 Reduir l’import d’adquisició de medicaments i productes sanitaris 
sense contracte, promovent la contractació pública. 

100,00  

OBJECTIU 1.7 
Implementar un sistema integral per a l’anàlisi i l’avaluació dels 
medicaments i els productes sanitaris amb criteris d’evidència i 
eficiència com a base per a la presa de decisions. 

100,00  

OBJECTIU 1.8 
Orientar el programa d’alt impacte sanitari i/o econòmic i el dels 
algoritmes de decisió corporativa cap a la utilització eficient dels 
tractaments disponibles. 

100,00  

OBJECTIU 1.9 Establir una línia editorial que aporte evidències i recomanacions 
perquè cada professional desenvolupe millor la seua pràctica. 

100,00  

OBJECTIU 1.10 
Garantir l’equitat farmacoterapèutica perquè totes les persones 
puguen accedir al tractament òptim per a un mateix problema 
clínic. 

50,00  

OBJECTIU 2.1 

Orientar els grups de treball, els comités i les comissions 
corporatius a obtindre els resultats en salut més rellevants per a 
patologies d’alt impacte o rellevància especial, incorporant-los en 
el posicionament corporatiu dels medicaments. 

100,00  

OBJECTIU 3.1 Disposar de sistemes d’informació corporatius. 100,00  

OBJECTIU 3.2 Desenvolupar estratègies específiques. 100,00  

OBJECTIU 3.3 Establir objectius en la utilització racional d’antibiòtics. 50,00  

OBJECTIU 3.4 Reducció dels problemes relacionats amb els medicaments 
(PRM). 

100,00  

OBJECTIU 3.5 
Que tots els hospitals disposen de guies de bona pràctica i de 
procediments normalitzats de treball (PNT) per a la manipulació 
de medicaments perillosos. 

100,00  

OBJECTIU 3.6 
Disposar els hospitals de personal, equipament i instal·lacions 
necessaris per a elaborar centralitzadament tots els 
medicaments perillosos en el servei de farmàcia hospitalària. 

100,00  

OBJECTIU 3.7 Actualitzar la normativa (circular) d’estupefaents per a aplicar-la 
en centres sanitaris. 

100,00  

OBJECTIU 3.8 
Control proactiu i precoç de medicaments i productes sanitaris 
en el mercat (alertes, desproveïments...), orientació de les 
activitats de control cap al pacient. 

100,00  

OBJECTIU 3.9 Pla de farmacovigilància activa; procediments per a augmentar 
la vigilància i la seguretat de medicaments i productes sanitaris. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 
Disposar de les estructures farmacèutiques assistencials 
necessàries per a arribar a cada pacient en qualsevol àmbit i 
localització. 

100,00  

OBJECTIU 4.2 Desenvolupar programes col·laboratius entre les estructures 
farmacèutiques assistencials, pròpies o alienes. 

100,00  

OBJECTIU 4.3 Facilitar la disponibilitat dels medicaments. 100,00  

OBJECTIU 4.4 Actualitzar la regulació dels serveis d’urgència de les oficines de 
farmàcia amb els col·lectius i els agents implicats. 

0,00  

OBJECTIU 5.1 Elaborar i mantindre un portal d’informació de medicaments per 
a la ciutadana (MedicamenTIC). 

100,00  

OBJECTIU 5.2 Implementar les funcionalitats de la recta electrònica en 
dispositius mòbils (app +Salut). Utilització de la targeta sanitària 

100,00  
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PROGRAMA 41223 PRESTACIONS FARMACÈUTIQUES 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

com a suport d’informació dels tractaments vigents. 

OBJECTIU 5.3 Millorar l’accés de la ciutadania als medicaments i els productes 
sanitaris. 

100,00  

OBJECTIU 6.1 Funcionament del Comité d’Ètica de la Investigació amb 
Medicaments (CEIm) de la Comunitat Valenciana. 

0,00  

OBJECTIU 6.2 

Desenvolupar els sistemes d’informació relacionats amb la gestió 
de la investigació clínica amb medicaments i productes sanitaris 
de la Comunitat Valenciana, per a millorar la gestió 
administrativa d’aquests i l’accés als medicaments en 
investigació a la Comunitat Valenciana a través de la Xarxa 
IMEPS. 

0,00  

OBJECTIU 6.3 Potenciar la realització de la investigació clínica amb 
medicaments i productes sanitaris a la Comunitat Valenciana. 

100,00  

 

En general, en aquest programa pressupostari s’han aconseguit percentatges molt 

elevats d’execució respecte dels objectius i els indicadors establits. 

 

 

Objectiu 1.1. Potenciar l’eficiència en l’Acord de gestió 

 

En aquest objectiu, mesurat a través d’un únic indicador referit a les revisions de les 

fitxes d’indicadors de l’Acord de gestió relatius a la prestació farmacèutica i productes 

sanitaris, s’ha aconseguit el valor de 5 sobre un valor mínim previst de 2. 

 

 

Objectiu 1.2. Optimitzar la gestió per a l’ús eficient dels medicaments i l’optimització de la 

despesa farmacèutica 

 

Indicador 1. Distribució pressupostària i de gestió econòmica en els departaments de salut 

per a la prestació farmacèutica hospitalària 

 

S’ha aconseguit el valor d’1 de distribucions sobre un valor mínim previst d’1.  

 

Indicador 2. Distribució pressupostària i de gestió econòmica en els departaments de salut 

per a la prestació farmacèutica ambulatòria 

 

 S’ha aconseguit el valor d’1 de distribucions sobre un valor mínim previst d’1. 

 

Indicador 3. Informes d’utilització de medicaments remesos als departaments de salut 

 

S’ha aconseguit el valor de 5 en el nombre d’informes sobre un valor mínim previst 

d’1. 
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Objectiu 1.3. Orientar el sistema d’informació corporatiu GAIA cap a l’eficiència 

 

En els cinc indicadors que mesuren el compliment d’aquest objectiu s’ha aconseguit 

un percentatge en l’execució del 100 % (versions d’actualització i millora del mòdul de 

prescripció electrònica; funcionalitats implementades per a la prestació farmacèutica 

sociosanitària en els serveis sociosanitaris públics; implementació de l’evolució tecnològica 

(ET) del Mòdul de dispensació en centres sanitaris (MDIS) per a les unitats de farmàcia de 

pacients externs (UFPE); implementació de l’evolució tecnològica (ET) de manera que 

connecte amb el Mòdul de registre d’establiments farmacèutics de Sicomeps (Regfar), i 

nombre de reunions amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per a la 

interoperabilitat de la prescripció electrònica en l’SNS).  

 

 

Objectiu 1.4. Disposar del procés farmacoterapèutic electrònic en tots els hospitals 

 

L’indicador de seguiment d’aquest objectiu, que mesura el nombre d’hospitals amb 

implantació del sistema d’informació corporatiu Orion Clinic Terapèutica, s’ha executat al 100 

% en relació amb el que es preveia. 

 

 

Objectiu 1.5. Millorar la integració d’informació dels sistemes logístics 

 

L’indicador de seguiment d’aquest objectiu, que mesura el nombre de versions de 

millora per a l’explotació en Alumbra i d’automatització de l’extracció de la informació i 

indicadors, ha aconseguit un valor de 6 sobre un valor mínim previst de 2. 

 

 

Objectiu 1.6. Reduir l’import d’adquisició de medicaments i productes sanitaris sense 

contracte, promovent la contractació pública 

 

L’indicador de seguiment d’aquest objectiu, que mesura el nombre de plecs 

d’expedients iniciats per a la contractació de medicaments i productes sanitaris, va 

aconseguir un valor de 8 sobre un valor mínim previst de 4. 

 

 

Objectiu 1.7. Implementar un sistema integral per a l’anàlisi i l’avaluació dels medicaments i 

els productes sanitaris amb criteris d’evidència i eficiència com a base per a la presa de 

decisions 

 

En els tres indicadors de seguiment d’aquest objectiu s’han aconseguit valors 

d’execució per damunt dels valors mínims previstos: reunions del grup coordinador per a 

l’anàlisi de l’evidència i l’avaluació de medicaments, 12 sobre 4; informes sobre l’impacte 

dels medicaments i productes sanitaris que estan en fase d’incorporació a l’arsenal 
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terapèutic, 120 sobre 4; avaluacions dels medicaments / les indicacions en situacions 

especials i/o no finançats, 45 sobre 4). 

 

 

Objectiu 1.8. Orientar el programa d’alt impacte sanitari i/o econòmic i el dels algoritmes de 

decisió corporativa cap a la utilització eficient dels tractaments disponibles 

 

L’indicador de seguiment d’aquest objectiu, que mesura el nombre de versions de 

millora implementades en l’eina Gestor de Protocols (PROTO) ha aconseguit un valor 

d’execució d’1 sobre un valor mínim previst d’1. 

 

 

Objectiu 1.9. Establir una línia editorial que aporte evidències i recomanacions perquè cada 

professional desenvolupe millor la seua pràctica 

 

L’indicador de seguiment d’aquest objectiu, que mesura el nombre de butlletins 

publicats en la línia editorial de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris ha 

aconseguit el valor de 9 publicacions sobre un valor mínim previst de 4. 

 

 

OBJECTIU 1.10. Garantir l’equitat farmacoterapèutica perquè totes les persones puguen 

accedir al tractament òptim per al mateix problema clínic 

 

Indicador 1. Augmentar el nombre de dosis de PDD subministrades en els centres públics de 

la Generalitat Valenciana 

 

Encara que s’ha aconseguit un valor de 136 en el nombre de dosis, no es compleix 

objectiu marcat, que establia un valor mínim de 450. 

 

Indicador 2. Nombre de departaments de Salut amb finançament de LARC 

 

S’ha complit l’objectiu previst, que fixava en 24 el nombre de departaments. 

 

 

Objectiu 2.1. Orientar els grups de treball, els comités i les comissions corporatius a 

l’obtenció dels resultats en salut més rellevants per a patologies d’alt impacte o rellevància 

especial, incorporant-los en el posicionament corporatiu dels medicaments 

 

L’indicador de seguiment d’aquest objectiu, que mesura el nombre d’informes de resultats 

que estableixen el posicionament corporatiu dels medicaments, ha arribat al valor de 5 

davant d’un valor mínim previst de 4. 
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Objectiu 3.1. Disposar de sistemes d’informació corporatius 

 

En els dos indicadors de seguiment d’aquest objectiu s’han aconseguit els valors que 

es van fixar com a mínims en el pressupost (dues reunions): reunions estratègiques 

mantingudes per a l’establiment d’un sistema d’informació en totes les unitats de farmàcia 

oncològica, i reunions estratègiques mantingudes per a l’orientació dels sistemes 

d’informació corporatius cap a la millora en el procés de presa de decisions dels professionals 

(prescripció per principi actiu, incorporació d’alertes, recomanacions de no fer, etc.).  

 

 

Objectiu 3.2. Desenvolupar estratègies específiques 

 

En els dos indicadors de seguiment d’aquest objectiu s’han aconseguit valors 

d’execució per damunt dels valors mínims previstos: reunions mantingudes amb la persona 

responsable del Pla per al tractament del dolor a la Comunitat Valenciana, 6 sobre 4, i 

reunions mantingudes amb la persona responsable del Pla per a l’abordatge de la diabetis a 

la Comunitat Valenciana, 6 sobre 4. 

 

 

Objectiu 3.3. Establir objectius en la utilització racional d’antibiòtics 

 

Indicador 1. Nombre d’informes enviats als departaments de salut sobre utilització, en 

termes de DHD, dels antibiòtics de més rellevància, tant en l’àmbit hospitalari com en 

l’ambulatori 

 

No s’ha aconseguit l’objectiu previst, ja que s’ha elaborat 1 informe, davant del valor 

mínim previst de 4. 

 

Indicador 2. Nombre de reunions mantingudes en el si del Programa d’utilització d’ús 

d’antibiòtics (PROA) a la Comunitat Valenciana: hospitalització, Atenció Primària i Atenció 

Sanitària.  

 

S’ha complit per damunt l’objectiu, ja que s’han mantingut tres reunions davant del 

valor mínim previst de dues. 

 

   

Objectiu 4.4. Actualitzar la regulació dels serveis d’urgència de les oficines de farmàcia amb 

els col·lectius i els agents implicats 

 

No s’ha pogut complir aquest objectiu a causa la pandèmia provocada per la COVID-

19. La Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris ha considerat oportú modificar 

aquest model assistencial quan haja finalitzat la pandèmia. 
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Programa 313.20 “Drogodependències i altres addiccions” 

Execució: 86,53 % 

PROGRAMA 31320 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES 

ADDICCIONS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Ampliar la xarxa valenciana de prevenció comunitària de 
conductes addictives. 

2,63  

OBJECTIU 1.2 
Millorar la implicació de l’àmbit familiar en la prevenció de 
drogodependències des del seu propi espai de socialització i 
educació. 

75,46  

OBJECTIU 1.3 
Donar resposta a problemàtiques emergents i demandes 
relacionades amb noves conductes de risc (TIC i joc) i la seua 
incidència en la població adolescent i juvenil. 

100,00  

OBJECTIU 1.4 

Promoure accions de sensibilització social en mitjans de 
comunicació social sobre el risc associat a determinades 
conductes addictives amb incidència especial en la població 
juvenil (alcohol, conducció de vehicles...). 

111,00  

OBJECTIU 2.1 
Treballar la detecció precoç i la prevenció dels consums de més 
risc, especialment en menors i sobre consums d’alcohol i 
cànnabis 

175,00  

OBJECTIU 2.2 
Millorar l’atenció a menors amb consum, abús o trastorns 
derivats per drogues homogeneïtzant els canals i els serveis 
prestats. 

100,00  

OBJECTIU 3.1 
Millorar l’adaptació dels programes assistencials i de reinserció 
social a les demandes existents i perfils de col·lectius específics 
(menors, dones, crònics, patologia dual...). 

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 en els programes de prevenció i atenció. 

53,33  

OBJECTIU 4.1 Impulsar els programes de formació dirigits a professionals 
vinculats a l’àmbit de les drogodependències i altres addiccions. 

145,88  

OBJECTIU 5.1 
Millorar la coordinació amb les administracions públiques 
implicades en la prevenció, el tractament i la reinserció del 
malalt drogodependent. 

100,00  

OBJECTIU 6.1 

Reforçar els sistemes d’informació en drogodependències 
externs i interns per a obtindre i analitzar dades actualitzades 
del fenomen i controlar i avaluar les accions desenvolupades 
des dels dispositius i les unitats integrats en la xarxa de 
prevenció i assistència en drogodependències. 

75,00  

OBJECTIU 7.1 

Actualitzar la normativa existent en matèria de 
drogodependències que millore i consensue els objectius, les 
línies d’actuació i els procediments que necessiten revisió o 
millora. 

0,00  

 

 

Objectiu 1.1. Ampliar la xarxa valenciana de prevenció comunitària de conductes addictives 

 

Les unitats de prevenció comunitària en conductes addictives (UPCCA) són serveis 

especialitzats de titularitat local que desenvolupen programes de prevenció a fi de reduir o 

evitar l’ús i/o l’abús de drogues i altres conductes addictives, així com a promoure hàbits de 

vida saludables. És obligatori crear-les en municipis de més de 20.000 habitants, segons el 

que es disposa en la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana. 

Els municipis de menys de 20.000 habitants poden disposar d’una UPCCA si tenen suficient 

capacitat econòmica i de gestió o, si per contra no en tenen, poden crear agrupacions de 

municipis i mancomunitats.  
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L’any 2021 s’ha incorporat a la xarxa d’UPCCA la Unitat de Prevenció Comunitària de 

Conductes Addictives de la Mancomunitat Foia de Bunyol, integrada per tres dels deu 

municipis mancomunats, Alborache, Macastre i Yátova, la població dels quals suma un total 

de 4.608 habitants. Aquesta execució està per davall de les previsions inicials. 

 

 

Objectiu 1.2. Millorar la implicació de l’àmbit familiar en la prevenció de drogodependències 

des del seu propi espai de socialització i educació 

 

S’ha mantingut la disminució d’intervencions en l’àmbit familiar iniciada amb la 

situació de pandèmia, i s’ha reduït el nombre d’UPCCA que han realitzat aquestes 

intervencions, i, consegüentment, el nombre de participants. 

 

 

Objectiu 1.3. Donar resposta a problemàtiques emergents i demandes relacionades amb 

noves conductes de risc (TIC) i la seua incidència en la població adolescent i juvenil 

 

El compliment d’aquest objectiu es basa a oferir programes de prevenció de 

problemàtiques relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació i el joc.  

 

Durant el 2021, dos programes de prevenció de joc patològic, “Ludens” i “Què et 

jugues”, s’han oferit a través de la Cartera de serveis de promoció de salut i prevenció en 

l’entorn educatiu, i implantats en l’àmbit escolar. 

 

 

Objectiu 1.4. Promoure una consciència social sobre el risc associat a determinades 

conductes addictives amb incidència especial en la població juvenil (alcohol, conducció de 

vehicles, etc.) 

 

El compliment d’aquest objectiu es basa en tres indicadors relacionats amb el 

nombre d’UPCCA participants en campanyes comunitàries de sensibilització, el nombre de 

campanyes comunitàries de sensibilització de caràcter local i el nombre d’accions 

comunitàries de reducció de riscos de caràcter local. 

 

En línies generals, l’execució d’aquest objectiu s’ha aconseguit, i s’han superat fins i 

tot les previsions en els dos primers indicadors, si bé el compliment de les accions 

comunitàries de reducció de riscos de caràcter local és millorable. 

 

 

Objectiu 2.1. Treballar la detecció precoç i la prevenció dels consums de més risc, 

especialment en menors i sobre consums d’alcohol i cànnabis 
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S’ha treballat en coordinació amb el Servei d’Inclusió Educativa de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport sobre el Pla de Prevenció de la Violència i de Promoció de la 

convivència per a determinar el circuit a establir entre els centres escolars i les UPCCA en els 

casos de detecció de consum de substàncies, problemes amb el joc d’apostes o 

comportamentals en relació amb l’ús de tecnologia. També s’ha realitzat una primera presa 

de contacte per a la formació del grup de treball de reeducació.  

 

 

Objectiu 2.2. Millorar l’atenció a menors amb consum, abús o trastorns derivats per drogues 

homogeneïtzant els canals i els serveis prestats 

 

S’ha estandarditzat el protocol de coordinació entre centres escolars i unitats de 

prevenció comunitària de conductes addictives (UPCCA) per a aplicar-lo en els casos de 

prevenció selectiva i indicada. 

 

S’ha creat un grup de treball amb les UPCCA per a millorar i unificar criteris, iniciant 

l’anàlisi dels registres de la base de dades (SISNOP) que recullen les dades sobre les accions 

i els programes de prevenció selectiva i indicada. 

 

 

Objectiu 3.1. Millorar l’adaptació dels programes assistencials i de reinserció social a les 

demandes existents i perfils de col·lectius específics (menors, dones, crònics, patologia dual, 

etc.) 

 

Actualment hi ha un grup de treball coordinat entre les xarxes d’atenció a dones 

víctimes de violència de gènere, salut mental i addiccions, es treballa en l’atenció a través 

dels circuits terapèutics establits.  

 

Hi ha, a més, un grup de treball d’intervenció breu de l’alcohol, per a elaborar un 

protocol d’intervenció breu, en l’àmbit de l’atenció primària. 

 

Respecte del nombre de processos diagnòstics i terapèutics, s’ha escomés 

l’elaboració i l’administració de la metadona a través dels diferents departaments de salut. 

 

 

Objectiu 3.2. Incloure la perspectiva de gènere en el procés assistencial millorant la 

incorporació efectiva de les necessitats específiques de la dona en els programes de 

prevenció i atenció 

 

La coordinació entre les xarxes (Sanitària —Addiccions, AP i Salut Mental—, 

Integració d’Igualtat i Polítiques Inclusives) ha quedat establida i està en funcionament per a 

l’atenció dels casos a tractar. 
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La remodelació i l’actualització del programa Sivio s’ha dut a terme per a 

implementar-lo en SIA. 

 

S’han desenvolupat les accions de sensibilització en matèria d’addiccions dirigides a 

la població general, així com a informar les dones en tractament per la seua addicció i l’accés 

a la xarxa de centres i serveis. 

 

 

Objectiu 4.1. Impulsar els programes de formació dirigits als professionals vinculats a l’àmbit 

de les drogodependències i altres addiccions 

 

Les dues accions formatives realitzades, en què han participat 163 professionals 

davant dels 85 previstos, han sigut:  

 

• “Què et jugues”, taller en línia sobre un programa de prevenció del joc 

patològic realitzat pel Departament de Psicologia de la Salut de la Universitat Miguel 

Hernández d’Elx. 

•  “Passa la vida”, curs en línia sobre el programa de prevenció del consum de 

cànnabis per a adolescents i joves, realitzat per la Fundació d’Ajuda contra la 

Drogoaddicció. 

 

 

Objectiu 5.1. Millorar la coordinació amb les administracions públiques implicades en la 

prevenció, el tractament i la reinserció del malalt drogodependent 

 

S’han dut a terme accions de participació junt amb la Conselleria d’Educació, Cultura 

i Esport per a desenvolupar un protocol específic en relació amb el consum, la tinença i/o el 

tràfic de drogues en centres escolars.  

 

 

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 les unitats integrades en la xarxa de prevenció i 

assistència en drogodependències. 

 

S’ha dut a terme l’Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris a la 

Comunitat Valenciana (Estudes) i s’han elaborat els indicadors per a l’Observatori Valencià 

de Drogodependències. 

 

En l’àmbit del manteniment i el desenvolupament del Sistema de Gestió en 

Drogodependències (SIGED), s’han mantingut reunions amb l’equip informàtic de la 

Conselleria de Sanitat per a millorar el funcionament i l’aplicabilitat del sistema, i s’està a 

l’espera de la contractació per a realitzar les millores del programa. 
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Quant a l’explotació i l’anàlisi dels indicadors proporcionats per ALUMBRA. S’han dut 

a terme les descàrregues dels indicadors (consultes, pacients, derivacions i espera 

estructural) de tots els centres i departaments, i s’ha efectuat el 100 % de l’explotació 

d’aquestes dades. S’estan estudiant les dades COVID-19 que afecten els pacients 

drogodependents. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 % 

 

 

Programa 411.30 “Administració de recursos humans” 

Execució: 77,27 % 

PROGRAMA 41130 ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS HUMANS 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Implementar els continguts del Pla d’ordenació d’RH (PORH), 
d’acord amb els objectius plantejats per a l’exercici 2021. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 Adequar les plantilles del Servei Valencià de Salut. 71,85 

OBJECTIU 1.3 Garantir l’aplicació del protocol de mobilitat de les treballadores per 
violència de gènere. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 Augmentar la presència de dones en llocs de direcció donen l’SVS. 95,38 

OBJECTIU 2.1 
Publicar les convocatòries corresponents a les OPO de 2017, 2018 i 
2019 d’acord amb els compromisos del Pla d’estabilitat en l’ús de la 
conselleria. 

45,00 

OBJECTIU 2.2 Elaborar i aprovar les OPO de 2020, d’acord amb la taxa de 
reposició corresponent. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 Consolidar les convocatòries públiques dels llocs de direcció en 
situació de nomenament provisional. 

15,00 

OBJECTIU 3.1 
Gestionar la representació, la participació i la negociació col·lectiva 
amb les organitzacions sindicals en compliment de l’Estatut bàsic 
d’empleat públic. 

100,00 

OBJECTIU 3.2 Completar la constitució dels òrgans d’avaluació de la carrera 
professional. 

0,00 

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 pendents de solució en matèria de 
personal. 

100,00 

OBJECTIU 4.3 Donar suport als departaments de salut en matèria de gestió d’RH i 
assessorament jurídic. 

100,00 

 

 

Objectiu 1.1. Implementar els continguts del Pla d’ordenació d’RH (PORH), d’acord amb els 

objectius plantejats per a l’exercici 2021 

 

Indicador 1. Publicar el Pla anual 2021 del PORH 

 

El Pla anual 2021 va ser aprovat per la Resolució de 16 d’abril de 2021, de la 

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica el Pla anual de gestió 
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2021, relatiu al Pla d’ordenació de recursos humans 2019-2021, i es va publicar en la web de 

la Conselleria, i amb això es compleix el que estava previst.  

 

Indicador 2. Elaborar els descriptors de llocs de treball tipus (DPTT) corresponents a 

categories professionals majoritàries 

 

El dia 9 de gener de 2020 es va constituir el grup de treball previst en el PORH per a 

elaborar els DPTT, i es van haver de suspendre els treballs el març de 2020 per l’aparició de 

la pandèmia de la COVID-19 el mateix més. No obstant això, durant l’exercici 2021 s’han 

représ els grups de treball i s’han elaborat el 100 % dels previstos. 

 

Indicador 3. Elaborar propostes per al Pla de formació anual 2021 

 

S’ha elaborat el Pla de formació anual 2021, i s’ha incorporat la modalitat de 

l’autoformació com a part del procés d’immersió en el qual s’ha desenvolupat un curs 

d’autoformació per a “infermeria de crítics”. Així mateix, s’ha iniciat un altre grup de treball 

amb el personal de recepció d’Atenció Primària. 

 

 

Objectiu 1.2. Adequar les plantilles del Servei Valencià de Salut 

 

L’objectiu establit per a l’indicador relatiu a l’adequació de les plantilles de l’SVS, de 

conformitat amb les necessitats assistencials condicionades i la disponibilitat pressupostària, 

s’ha complit en un 43,7 %. En aquest sentit, cal destacar que el compliment de l’objectiu 

d’increment marcat està condicionat de manera important per l’autorització de creació de 

llocs per la conselleria competent en matèria d’hisenda. 

 

L’indicador 2. Tramitar els expedients de modificació de plantilles de personal estatutari 

segons les necessitats assistencials 

 

El nombre d’expedients tramitats de modificació de plantilla que possibiliten la seua 

variació, tant a escala de creació com de reconversió i amortització de llocs de treball, ha 

ascendit a un total de 235, sense perjudici que la seua resolució no es corresponga amb el 

100 % dels expedients tramitats, sinó que siga un poc inferior, a causa del fet, ja exposat, 

que la resolució d’aquests expedients depén del fet que els aprove la conselleria competent 

en matèria d’hisenda, i no s’han autoritzat íntegrament els expedients que manquen de 

finançament iniciats pels diferents departaments de salut. 

 

 

Objectiu 1.3. Garantir l’aplicació del protocol de mobilitat de les treballadores per violència 

de gènere 
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El protocol de mobilitat a les treballadores víctimes de violència de gènere s’aplica a 

totes les treballadores que ho sol·liciten, ja que són elles les que activen el protocol i 

sol·liciten el canvi de centre, la reducció de jornada o l’adaptació horària. En aquest cas, el 

protocol s’ha aplicat al 100 %, ja que la totalitat de les peticions relatives als casos 

presentats, tant per les mateixes interessades o a través d’altres comunitats autònomes, 

s’han resolt al 100 %. 

 

 

Objectiu 1.4. Augmentar la presència de dones en llocs de direcció donen l’SVS 

 

Respecte del nombre de dones que ocupen càrrecs directius (suma de llocs de 

direcció i alts càrrecs), hem obtingut un 95,38 % de l’objectiu marcat inicialment.  

 

Sobre un total de 221 càrrecs directius de les institucions sanitàries públiques, 

actualment comptem amb 113 llocs ocupats per dones, i així es compleix el principi de 

presència equilibrada de dones i homes en els nomenaments i les designacions dels càrrecs 

de responsabilitat que exigeix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes. 

 

 

Objectiu 2.1. Publicar les convocatòries corresponents a les OPE de 2017, 2018 i 2019, 

d’acord amb els compromisos del Pla d’estabilitat en l’ús de la Conselleria 

 

Després de la parada imposada durant l’any 2020 per la situació de pandèmia que 

estem vivint, durant l’any 2021 s’han publicat les convocatòries corresponents a les OEP dels 

anys 2017 (estabilització i taxa de reposició), 2018 (estabilització i taxa de reposició) i 2019 

només estabilització.  

 

En total s’han publicat 124 convocatòries, amb 11.851 places, a les quals s’han 

inscrit un total de 165.153 opositors. Únicament han quedat per convocar els processos 

selectius de set categories professionals, amb un total de 83 places per oferir.  

 

Aquestes places són tant per a oferta ordinària com per a oferta de 

consolidació/estabilització del personal. En concret, 216 places s’han oferit per a consolidació 

de funcionaris i 8.409 per a estabilització de personal estatutari. 

 

Indicador 1. Publicar els concursos de trasllats previs a l’OPE de 2017, 2018 i 2019 

 

Pel que fa a aquest indicador, no s’ha pogut complir, ja que s’estan executant les 

OPO de 2017, 2018 i 2019. 

 

Indicador 2. Desenvolupar la plataforma informàtica per a l’ús de suport digital en el procés 

de gestió de les OPO 



379 

 

La plataforma s’està utilitzant perfectament, i s’ha arribat al 90 % del percentatge 

que estava previst (50 %). 

 

Atés el desenvolupament de la plataforma informàtica, tots aquests processos s’han 

desenvolupat mitjançant inscripció telemàtica. Així mateix, una vegada publicades les llistes 

provisionals, la presentació d’al·legacions i la documentació justificativa també es realitza 

informàticament a través de la plataforma.  

 

 

Objectiu 2.2. Elaborar i aprovar les OPO de 2020, d’acord amb la taxa de reposició 

corresponent 

 

Aquest objectiu s’ha complit. A més, el desembre de 2021 es va publicar el Decret 

d’aprovació de l’OEP 2021, amb un total de 2.076 places oferides. 

 

 

Objectiu 2.3. Consolidar les convocatòries públiques dels llocs de direcció en situació de 

nomenament provisional 

 

L’execució d’aquest objectiu està molt per davall del que es preveu. Dels 221 llocs de 

càrrecs directius de les institucions sanitàries públiques, al llarg de 2021 s’han resolt 11 

convocatòries de provisió pel procediment de lliure designació, i els llocs adjudicats amb 

caràcter definitiu ascendeixen a 120, per la qual cosa finalment s’ha reduït considerablement 

el nombre de llocs amb nomenament provisional. No obstant això, la pandèmia ha obligat a 

alentir el procés de convocatòries públiques dels llocs de direcció. A això cal afegir que s’ha 

publicat la convocatòria de 10 llocs més, la resolució dels quals està en tràmit. 

 

 

Objectiu 3.1. Gestionar la representació, la participació i la negociació col·lectiva amb les 

organitzacions sindicals en compliment de l’Estatut bàsic d’empleat públic 

 

Durant l’any 2021 es va realitzar la gestió, la participació i la negociació col·lectiva 

amb les organitzacions sindicals, en diverses convocatòries de les taules sectorials, tècniques 

o de les comissions, amb un total de 50 reunions. 

 

 

Objectiu 4.1. Millorar l’eficiència en els processos de gestió de recursos humans i en la 

tramitació d’assumptes de personal 

 

Indicador 1. Tramitar i resoldre els expedients disciplinaris 

 

El total d’expedients gestionats en matèria disciplinària durant l’exercici 2021 s’eleva 

a 180, dels quals 86 han sigut d’assumptes disciplinaris varis (denúncies, sancions altres 
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serveis de salut, inhabilitacions penals) i 94 d’expedients disciplinaris incoats. Adopció de 

mesures cautelars. 

 

Indicador 2. Tramitar i resoldre els procediments de gestió de personal 

 

En l’execució d’aquest indicador, cal assenyalar que resulta necessari distingir entre 

la gestió de personal inscrit en el Registre de personal de l’Administració de la Generalitat i la 

gestió de personal sanitari adscrit als serveis centrals i territorials les funcions dels quals no 

estiguen atribuïdes a altres serveis. 

 

En el primer cas, el Servei de Gestió de Personal assumeix la gestió del personal 

funcionari públic que presta serveis en aquesta Conselleria, segons la relació de llocs de 

treball, que ascendeix a un total de 1.005. Aquesta funció suposa una càrrega de treball 

considerable, atés que, diàriament, s’estan tramitant comissions de serveis, preses de 

possessió i cessaments, tant de funcionaris de carrera com de funcionaris interins 

d’urgències, convocatòries de lliure designació, entre altres. 

 

En el segon cas, el Servei de Gestió de Personal tramita i proposa la resolució de tots 

els assumptes del personal de gestió sanitària adscrit als serveis centrals i territorials les 

funcions del qual no siguen atribuïdes a altres serveis, en relació amb una plantilla de 1.355 

llocs que, al llarg d’un any, comporta una elevada càrrega de treball considerant el nombre 

de funcionaris que integren el Servei. 

 

El que s’ha exposat fins ara correspon a la gestió ordinària del Servei, que s’ha 

alterat per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es pot afirmar que ha 

suposat un increment substancial de la càrrega de treball d’aquest servei, que, en condicions 

ordinàries, ja és per si bastant elevada. 

 

 

Objectiu 4.2. Reduir el nombre de litigis en matèria de personal pendents de solució 

 

El nombre de recursos i reclamacions resoltes en 2021 s’ha elevat a 1.541: 

 

a) En matèria de règim jurídic de personal: 781 

b) En matèria de compatibilitats i convenis: 229 

c) En matèria de situacions administratives: 531 

 

La resolució de reclamacions i recursos continua sent una de les parcel·les més 

importants de l’activitat del servei, amb una variabilitat que està en funció tant de l’activitat 

legislativa i reglamentària que concerneix el personal estatutari, funcionari i laboral de gestió 

sanitària, com de la doctrina jurisprudencial, i serveix per a homogeneïtzar la interpretació i 

l’aplicació de les normes en el conjunt dels departaments de Salut de la Conselleria. 
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Cal destacar la continuïtat, encara que en una quantia inferior respecte de l’any 

2020, en les incidències i els 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 gestionar directament la 

mateixa 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, i es preveu un 

increment significatiu en la quantia d’aquests recursos a la vista de les nombroses 

convocatòries que actualment s’estan substanciant en aplicació de les ofertes d’ocupació 

referides. 

 

S’ha continuat la tramitació de recursos en matèria de reconeixement de la 

declaració de fixesa en la relació d’ocupació, per part de personal temporal al servei de 

l’Administració, que encadena al llarg de diversos anys una successió de nomenaments 

temporals de diversa naturalesa i duració. 

 

Així mateix, cal destacar l’increment sostingut (445 en 2020 i 490 en 2021), en el 

nombre d’expedients de tramitació de la prolongació del personal de gestió sanitària en la 

situació de servei actiu, després d’arribar a l’edat reglamentària de jubilació (algun dels quals 

acaben en seu judicial), que requereixen una tramitació prèvia que abasta des del 

requeriment dels informes preceptius (examen de salut, necessitats organitzatives, etc.) fins 

a les reunions de la Comissió de Valoració per a l’estudi i la concessió de les sol·licituds 

presentades. 

 

S’observa, així mateix, una estabilització 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 es poden substanciar, a través de l’institut de la responsabilitat 

patrimonial. 

 

 

Objectiu 4.3. Donar suport als departaments de salut en matèria de gestió de recursos 

humans i assessorament jurídic 

 

En el compliment d’aquest objectiu s’han elaborat informes jurídics de diferent tipus, 

amb un total de 727: 

 

a) En matèria de règim jurídic de personal: 130. 

b) En matèria de compatibilitats, comissió mixta, informacions prèvies i altres: 88 

c) Tramitació d’expedients judicials en matèria de règim jurídic de personal i 

compatibilitats: 129 

d) Tramitació d’assumptes diversos, aliens i Post-95: 380. 
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Cal destacar que aquest assessorament inclou tant l’emissió d’informes jurídics per 

escrit com l’assessorament verbal, telefònic i via correu electrònic als departaments de salut, 

sindicats, col·legis professionals i, fins i tot, al mateix personal de gestió sanitària adscrit a 

aquesta conselleria. 

 

Entre els informes de complexitat especial destaquen els emesos a conseqüència dels 

processos de reversió. 

 

Els efectes en matèria de personal que se susciten a conseqüència de la reversió del 

Departament de Salut de La Ribera, i els conflictes consegüents que genera la subrogació del 

personal laboral a conseqüència de la successió d’empreses que la mateixa reversió va portar 

aparellada en el seu dia. 

 

Continuant amb la mateixa temàtica, cal destacar que en data 15 d’octubre de 2021 

es va produir l’extinció del contracte de gestió de serveis públics per concessió del 

Departament de Salut de Torrevieja subscrit entre la Conselleria de Sanitat i Torrevieja 

Salut, Unió Temporal d’Empreses, Llei 18/82, i es va revertir la gestió de l’assistència 

sanitària integral de l’esmentat departament de salut a la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública. Amb aquest fi, es va publicar el Decret 164/2021, de 8 d’octubre, del Consell, 

de regulació en matèria de personal dels efectes de l’extinció del contracte de gestió de 

servei públic per concessió del Departament de Salut de Torrevieja. 

 

Com a passos previs a aquest procés de reversió i a conseqüència d’aquest una 

vegada finalitzat, s’ha substanciat un elevat nombre d’informes i treballs preparatoris, que 

han suposat un increment significatiu respecte de l’activitat ordinària del Servei. 

 

Així mateix, han tingut una incidència important els treballs preparatoris tendents a 

determinar els efectes en matèria de personal derivats de l’extinció del contracte de gestió 

de serveis públics per concert per a la pràctica de tècniques de diagnòstic per imatge subscrit 

amb l’UTE Erescanner Salut. Procés de reversió que ha finalitzat amb el Decret 200/2021, de 

10 de desembre, del Consell, de regulació en matèria de personal dels efectes d’aquesta 

extinció. 

 

Una part també essencial de l’activitat d’aquest Servei és la resolució de les 

sol·licituds de compatibilitat, en compliment de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, àmbit en el qual la 

litigiositat es presenta de manera molt residual, però que suposa un volum molt elevat 

d’expedients 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 l’elaboració consegüent dels informes jurídics pertinents, així com la pertinent aplicació i 

execució en aquest àmbit de la normativa en matèria de transparència. 
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En tot cas, ha de matisar-se que els informes elaborats per aquest servei no 

responen únicament a sol·licituds dels departaments de salut, sinó que també procedeixen 

en moltes ocasions dels centres de salut pública i altres centres directius 

extradepartamentals i de la resta de serveis de la Direcció General de Recursos Humans en 

matèria de personal de gestió sanitària. 

 

Programa 412.22 “Assistència sanitària” 

Execució: 76,29 % 

PROGRAMA 41222 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Ampliar i millorar la xarxa sanitària pública de la Comunitat 
Valenciana. 

0,00  

OBJECTIU 1.3 

Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes, tant 
de medicina com d’infermeria, sobretot en Atenció Primària, 
disposen de temps suficient per a garantir la qualitat i el 
tracte humanitzat en l’atenció als pacients. 

0,00  

OBJECTIU 2.1 Millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials. 66,67  

OBJECTIU 2.2 
Fomentar la incorporació de les alternatives a l’hospitalització 
convencional als circuits d’atenció integrada en els 
departaments. 

121,15  

OBJECTIU 2.3 
Desenvolupar i actualitzar protocols i guies d’actuació 
conjunta entre tots els nivells assistencials per a millorar 
resultats clínics i costos. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 Actualitzar, adequar i potenciar la cartera de serveis i el 
catàleg de prestacions dels centres sanitaris. 

100,00  

OBJECTIU 4.2 Oferir una cartera de serveis sanitaris a la població basada 
en l’equitat. 

60,00  

OBJECTIU 4.3 Implementació de cases de parts en els centres hospitalaris 
de la Comunitat Valenciana. 

0,00  

OBJECTIU 5.1 

Optimitzar l’activitat assistencial departamental 
d’intervencions quirúrgiques, de realització de primeres 
proves diagnòstiques i terapèutiques i de consultes d’atenció 
especialitzada. 

85,79  

OBJECTIU 5.2 Incrementar l’assignació pressupostària del Programa 
d’autoconcert. 

0,00  

OBJECTIU 6.1 Optimitzar el temps i els recursos de personal hospitalari 
mitjançant l’enviament d’SMS de citació. 

0,00  

OBJECTIU 7.1 Oferir atenció sanitària d’urgència durant les 24 hores. 120,51  

OBJECTIU 8.1 
Subscriure convenis amb ajuntaments per a contribuir al 
finançament de les despeses de manteniment de consultoris 
municipals. 

100,00  

OBJECTIU 9.2 
Millora i ampliació de l’atenció domiciliària, fonamentalment 
per part d’equips d’atenció primària i d’unitats d’hospital a 
domicili. 

88,76  

OBJECTIU 10.1 
Mantindre i potenciar el desenvolupament de programes de 
donació i trasplantaments d’òrgans i teixits a la Comunitat 
Valenciana. 

107,01  

OBJECTIU 14.2 
Desenvolupar les diferents eines que han d’incorporar-se als 
sistemes d’informació assistencial en relació amb l’estratègia 
de cronicitat. 

71,43  

OBJECTIU 16.2 Millorar la coordinació sanitària i social dins dels 
departaments de salut. 

117,93  

OBJECTIU 17.1 Millorar l’atenció de la demanda telefònica urgent. 100,00  

OBJECTIU 17.2 

Preparar l’estructura física i funcional de CICU València per a 

la transformació en CICU d’àmbit autonòmic CICU-CV 
unificant la resposta a urgències i emergències a tota la 
Comunitat Valenciana. 

100,00  
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PROGRAMA 41222 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 17.3 

Adequar els recursos humans a la nova configuració CICU-CV 
augmentant la plantilla de personal locutor CICU i 
incorporant-hi personal d’infermeria i tècnics en 
documentació clínica. 

53,57  

OBJECTIU 17.4 

Renovar i augmentar els terminals de ràdio digital de la 
xarxa de comunicacions d’emergències (Comdes) de la 
Generalitat Valenciana per a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. 

100,00  

OBJECTIU 17.5 Realitzar cursos de formació per al personal del CICU. 100,00  

OBJECTIU 17.6 Millorar el temps de resposta a les emergències sanitàries i 
assegurar la continuïtat assistencial. 

100,00  

OBJECTIU 17.7 Implantar la història clínica electrònica d’emergències 
sanitàries. 

100,00  

OBJECTIU 18.1 
Mantindre i augmentar la formació conjunta amb altres 
òrgans implicats en la resposta a catàstrofes, mitjançant la 
realització de simulacres. 

100,00  

OBJECTIU 18.2 Augmentar i millorar la formació en plans d’emergències per 
als casos de catàstrofes. 

100,00  

OBJECTIU 18.3 Implantar un nou sistema de gestió de catàstrofes i accidents 
de múltiples víctimes. 

100,00  

OBJECTIU 18.4 
Augmentar les mesures d’autoprotecció per als professionals 
que intervinguen en incidents de seguretat pública en els 
accidents de múltiples víctimes. 

100,00  

OBJECTIU 19.1 
Executar la segona fase del Pla REMOT per als punts 
d’atenció continuada dels quals depenen municipis 
considerats zones rurals remotes. 

100,00  

OBJECTIU 20.1 Seguiment i anàlisi de l’atenció prestada en els diferents 
àmbits assistencials. 

102,64  

OBJECTIU 21.1 
Implementació i ús d’indicadors de resultats en salut com a 
instrument d’avaluació dels processos assistencials més 
prevalents. 

97,19  

OBJECTIU 22.1 Desenvolupament i implantació d’indicadors amb l’objectiu 
d’estandarditzar l’ús dels sistemes d’informació 

130,81  

OBJECTIU 22.2 
Potenciar l’accés a la informació i els quadres de 
comandament per mitjà de les eines d’explotació de la 
informació basades en Alumbra. 

66,67  

OBJECTIU 23.3 
Normalització dels catàlegs d’anàlisis clíniques dels diferents 
laboratoris dels hospitals de la xarxa pública, utilitzant 
l’última versió disponible de LOINC. 

100,00  

OBJECTIU 23.4 Normalització dels catàlegs propis més rellevants mitjançant 
estàndards de terminologies. 

40,00  

OBJECTIU 23.5 Disposar de les bases de dades de Taxonomies NIC-NOC-
NANDA. 

0,00  

OBJECTIU 28.1 
Finalitzar la integració dels departaments de salut en 
concessió administrativa en el sistema d’informació 
corporativa Alumbra. 

114,29  

OBJECTIU 29.1 Capacitar els pacients per a l’autocura. 50,00  

OBJECTIU 30.1 Potenciar el Banc de Llet de la Comunitat Valenciana. 50,00  

OBJECTIU 31.1 Promoure la donació de plasma mitjançant afèresi amb la 
finalitat d’aconseguir l’autosuficiència en derivats plasmàtics. 

100,00  

OBJECTIU 32.1 Avaluació del Pla de millora de la humanització en les unitats 
d’atenció a crítics a la Comunitat Valenciana. 

100,00  

OBJECTIU 33.1 Exercici efectiu dels drets i les garanties de la dignitat de la 
persona en el procés d’atenció al final de la vida. 

20,00  

OBJECTIU 34.1 Elaborar i establir noves fórmules organitzatives integradores 
de la prestació assistencial. 

100,00  

OBJECTIU 35.1 Elaborar i desenvolupar un marc estratègic per a l’atenció 
primària i comunitària. 

100,00  

OBJECTIU 36.2 Actualitzar la cartera de serveis de les unitats de suport a 
l’atenció primària. 

100,00  
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PROGRAMA 41222 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 36.3 Impulsar l’elaboració i aplicació de protocols assistencials 
homogenis en les unitats de suport a l’atenció primària. 

100,00  

OBJECTIU 37.1 Establir i regular oficines funcionals de coordinació i gestió 
assistencial. 

0,00  

OBJECTIU 38.1 Actualitzar, elaborar i implantar estratègies, plans, 
programes i protocols assistencials. 

100,00  

OBJECTIU 39.1 Planificar, organitzar i actualitzar funcionalment les 
infraestructures assistencials. 

50,00  

 

 

Objectiu 1.1. Ampliar i millorar la xarxa sanitària pública de la Comunitat Valenciana 

 

La situació excepcional sanitària ha impossibilitat la creació de nous hospitals de dia i 

d’unitats de peu diabètic, impossibilitant el compliment dels indicadors establits i la 

consecució de l’objectiu. 

 

 

Objectiu 1.3. Adoptar les mesures necessàries perquè les consultes, tant de medicina com 

d’infermeria, sobretot en Atenció Primària, disposen de temps suficient per a garantir la 

qualitat i el tracte humanitzat en l’atenció als pacients 

 

Es pretén ampliar el temps de consulta per pacient per a l’atenció mitjançant el 

desenvolupament d’agendes d’infermeria, però no ha sigut possible desenvolupar-les en 

consulta d’infermeria d’atenció primària a causa dels requeriments sanitaris especials que ha 

provocat la crisi de la COVID-19. 

 

 

Objectiu 2.1. Millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials 

 

La coordinació com a element fonamental en la millora de l’assistència sanitària 

impulsa l’anàlisi de la situació actual i l’elaboració de protocols de coordinació entre els 

diferents nivells assistencials. 

 

 

Objectiu 2.2. Fomentar la incorporació de les alternatives a l’hospitalització convencional als 

circuits d’atenció integrada en els departaments 

 

El seguiment d’aquest objectiu es realitza mitjançant el còmput del nombre de visites 

en hospitals de dia. En 2021, el nombre de visites ha estat per damunt de les estimades 

inicialment, i s’ha arribat a una execució del 121,15 %. 
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Objectiu 2.3. Desenvolupar i actualitzar protocols i guies d’actuació conjunta entre tots els 

nivells assistencials per a millorar resultats clínics i costos 

 

En el compliment d’aquest objectiu s’implementa un protocol integral d’atenció 

sanitària a les agressions sexuals 

 

 

Objectiu 4.1. Actualitzar, adequar i potenciar la cartera de serveis i el catàleg de prestacions 

dels centres sanitaris 

 

La cartera de serveis té com a fi l’accessibilitat a les prestacions incloses en aquesta 

per a qualsevol ciutadà de la Comunitat Valenciana, de manera equitativa en tots els 

departaments de salut i seguint les necessitats en salut de la població. 

 

Se sotmet la cartera a una anàlisi en cadascun dels departaments de salut estudiant 

l’oferta assistencial i les potencials necessitats de cada departament, actualitzant, adequant i 

potenciant així la cartera de serveis i el catàleg de prestacions dels diferents centres 

sanitaris. 

 

 

Objectiu 4.2. Oferir una cartera de serveis sanitaris a la població basada en l’equitat 

 

En el compliment d’aquest objectiu es practiquen interrupcions voluntàries 

d’embaràs, segons l’article 14 de la Llei 2/2010, en tres dels departaments de salut de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 5.1. Optimitzar l’activitat assistencial departamental d’intervencions quirúrgiques, 

de realització de primeres proves diagnòstiques i terapèutiques i de consultes d’atenció 

especialitzada 

 

S’implementa el quadre de comandaments específic per al control quirúrgic 

centralitzat i s’obtenen dades percentuals d’indicadors sobre estades mitjanes, altes 

quirúrgiques, estades preoperatòries, ràtios de llits, trasllats i altres indicadors que ajuden a 

l’increment de l’eficiència de l’activitat assistencial. 

 

 

Objectiu 7.1. Oferir atenció sanitària d’urgència durant les 24 hores 

 

La planificació efectuada ha pogut respondre sense cap mena d’incidència o problema 

als increments que s’han produït en el requeriment d’atenció a urgències, emergències o 

incidents sanitaris multisectorials. 
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L’atenció sanitària d’urgències i les emergències en l’àmbit extrahospitalari es 

planifica prenent com a referència les xifres d’incidents sanitaris multisectorials, urgències 

mèdiques ateses en CICU (Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències), consultes 

mèdiques ateses en CICU i emergències mèdiques ateses en CICU històriques.  

 

L’atenció sanitària urgent suposa un volum important en les prestacions que el 

sistema públic ofereix les 24 hores del dia. Es redueix el percentatge d’urgències ingressades 

i queda en un 13,5 %, que continua reflectint l’ús inapropiat de les urgències hospitalàries.  

 

 

Objectiu 8.1. Subscriure convenis amb ajuntaments per a contribuir a finançar les despeses 

de manteniment de consultoris municipals 

 

Se signen els convenis pertinents entre la Generalitat i els ajuntaments per al 

finançament dels costos de manteniment associats als consultoris de propietat municipal i 

s’aconsegueix l’objectiu establit. 

 

 

Objectiu 9.2. Millora i ampliació de l’atenció domiciliària, fonamentalment per part d’equips 

d’atenció primària i d’unitats d’hospital a domicili 

 

El pes de l’hospital a domicili als hospitals d’aguts continua creixent i supera 

novament els objectius previstos. 

 

El nombre de visites programades a domicili s’incrementa també, i es millora 

l’atenció domiciliària en els casos més complexos en els quals es considera que el lloc 

terapèutic més adequat per al pacient és el domicili. 

 

 

Objectiu 10.1. Mantindre i potenciar el desenvolupament de programes de donació i 

trasplantaments d’òrgans i teixits a la Comunitat Valenciana 

 

En la Comunitat s’han realitzat 516 trasplantaments d’òrgans en 2021, i es manté 

aproximadament el volum establit en anys anteriors. 

 

La taxa de donants per milió de població se situa en 50,3 processos per milió 

d’habitants. 

 

 

Objectiu 14.2. Desenvolupar les diferents eines que han d’incorporar-se als sistemes 

d’informació assistencial en relació amb l’estratègia de cronicitat 
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El grau d’implantació del nivell Kaiser en els diferents mòduls d’Alumbra continua 

creixent, i permet explotar informació per nivells de cronicitat en pacients. 

 

 

Objectiu 16.2. Millorar la coordinació sanitària i social dins dels departaments de Salut 

 

Amb la dotació d’accés del personal mèdic de la CIPI es permet una millora en la 

coordinació sanitària. S’aconsegueix així un compliment de 117,93 % en l’objectiu 

augmentant l’assistència de treballadors socials en Atenció Primària. 

 

 

Objectiu 17.1 Millorar l’atenció de la demanda telefònica urgent 

 

Per a això s’ha realitzat la implantació d’un nou model de classificació de la demanda 

sanitària amb el suport de la intel·ligència artificial, fet que possibilita la millora de l’atenció 

telefònica urgent. 

 

 

Objectiu 17.2. Preparar l’estructura física i funcional de CICU València per a la transformació 

en CICU d’àmbit autonòmic CICU-CV, unificant la resposta a urgències i emergències a tota 

la Comunitat Valenciana 

 

La necessitat d’unificar la resposta a urgències i emergències a la Comunitat 

s’aconsegueix mitjançant la unificació física i funcional en un sol CICU Comunitat Valenciana.  

 

Per a això es renova l’estructura del CICU València en CICU Comunitat Valenciana i 

s’actualitza funcionalment per a possibilitar la gestió de les urgències i emergències. 

 

 

Objectiu 17.4. Renovar i augmentar els terminals de ràdio digital de la xarxa de 

comunicacions d’emergències (Comdes) de la Generalitat Valenciana per a la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública 

 

Vista la importància d’aquest element per a la bona resposta sanitària, es renova la 

flota de terminals de ràdio digital Tetra del Servei d’Emergències Sanitàries. Es contracta 

paral·lelament un servei de manteniment de terminals Tetra que permet a la Conselleria 

tindre els dispositius de radi operatius en tot moment.  

 

Així mateix, es forma el personal sanitari en l’ús de la xarxa de comunicació COMDES 

de la Generalitat. 
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Objectiu 17.5. Realitzar cursos de formació per al personal del CICU 

La formació és un element clau en la resposta ràpida dels professionals del Centre 

d’Informació i Coordinació d’Urgències. Per això, es du a terme una formació contínua per al 

personal del CICU en la gestió de l’activitat habitual, codis i catàstrofes que permet que la 

resposta es realitze de la forma més eficaç i eficient possible. 

 

 

Objectiu 17.6. Millorar el temps de resposta a les emergències sanitàries i assegurar la 

continuïtat assistencial 

 

S’ha aconseguit aquest objectiu en el 100 % a través de la millora de la distribució 

de recursos d’emergències per a l’optimització de la gestió de recursos mòbils. S’elabora 

també un informe anual de retards assistencials en les respostes a emergències sanitàries 

analitzant els diferents codis activats i fent una anàlisi creuada amb la informació reflectida 

en els informes hospitalaris. 

 

 

Objectiu 17.7. Implantar la història clínica electrònica d’emergències sanitàries 

 

S’ha implantat un sistema d’història clínica electrònica per a les emergències 

sanitàries extrahospitalàries que permet una millora significativa en el tractament de dades 

necessàries per a la resposta. 

 

 

Objectiu 18.1. Mantindre i augmentar la formació conjunta amb altres òrgans implicats en la 

resposta a catàstrofes, mitjançant la realització de simulacres 

 

Tenint en compte el paper que té la formació i la importància de la interrelació dels 

diferents òrgans implicats en la resposta a catàstrofes, es du a terme un augment de la 

formació conjunta amb altres òrgans implicats en la resposta a catàstrofes, mitjançant la 

realització de simulacres. 

 

 

Objectiu 18.2. Augmentar i millorar la formació en plans d’emergències per als casos de 

catàstrofes 

 

Com a aspecte fonamental, s’incentiva la realització de cursos de formació sobre 

l’aplicació del Pla territorial d’emergències de la Comunitat Valenciana en diferents estaments 

de la Conselleria de Sanitat. 

 

 



390 

 

Objectiu 18.3. Implantar un nou sistema de gestió de catàstrofes i accidents de múltiples 

víctimes 

 

La gestió d’accidents amb múltiples víctimes requereix un alt grau de gestió 

possibilitat per la dotació a CICU i a les unitats SAMU i SVB dels elements tecnològics 

necessaris per a utilitzar correctament del nou sistema informàtic de gestió dels accidents de 

múltiples víctimes. Això es completa amb la formació al personal CICU i de SAMU i SVB per a 

la utilització del nou sistema informàtic de gestió dels accidents de múltiples víctimes. 

 

 

Objectiu 18.4. Augmentar les mesures d’autoprotecció per als professionals que intervinguen 

en incidents de seguretat pública en els accidents de múltiples víctimes 

 

Per a assegurar l’autoprotecció correcta dels professionals, es dota els vehicles 

d’accidents de múltiples víctimes amb material d’autoprotecció per als assistencials que 

intervinguen en incidents de seguretat pública. 

 

 

Objectiu 19.1. Executar la segona fase del Pla REMOT per als punts d’atenció continuada dels 

quals depenen municipis considerats com a zones rurals remotes víctimes i coordinació 

d’emergències 

 

Es realitza un total de quinze cursos de formació per al personal assistencial dels 

punts d’atenció continuada de les zones rurals remotes de la segona fase del Pla REMOT, el 

contingut dels quals se centre en l’atenció a emergències: suport vital, politraumatitzats, 

síndromes coronàries agudes, ictus, accidents de múltiples. 

 

Així mateix, es dota els punts d’atenció continuada de les zones rurals remotes de 

material per a la resposta inicial a pacients en emergències que requerisquen un suport vital 

avançat. 

 

 

Objectiu 20.1. Seguiment i anàlisi de l’atenció prestada en els diferents àmbits assistencials 

 

Es potencia l’anàlisi de l’atenció prestada als pacients en atenció primària i 

especialitzada a través dels indicadors implantats en ALUMBRA amb dades significatives 

sobre la derivació a especialitzada i els nivells de cronicitat detectats. 

 

 

Objectiu 21.1. Implementació i ús d’indicadors de resultats en salut com a instrument 

d’avaluació dels processos assistencials més prevalents 

 



391 

 

S’implementa l’ús d’indicadors en els processos assistencials més prevalents obtenint 

dades rellevants sobre: taxes de cesàries, fractures de maluc intervingudes, taxa de 

mortalitat hospitalària, entre altres. Les dades d’execució apunten a un augment en la taxa 

de cesàries i en la de mortalitat hospitalària i a una disminució en la resta. 

 

 

Objectiu 22.1. Desenvolupament i implantació d’indicadors amb l’objectiu d’estandarditzar 

l’ús dels sistemes d’informació 

 

La implantació d’indicadors obté una resposta positiva amb una consecució de 

l’objectiu del 130,81 % i se superen el nombre d’accessos, tant en els mòduls d’atenció 

primària (126,65 %) com en els d’especialitzada (134,97 %). L’ús continuat d’aquests 

sistemes d’informació permet una millora significativa tant en la gestió com en la investigació 

sanitària. 

 

 

Objectiu 22.2. Potenciar l’accés a la informació i quadres de comandament per mitjà de les 

eines d’explotació de la informació basades en Alumbra 

 

En compliment d’aquest objectiu, es possibilita l’increment de processos integrats en 

ALUMBRA, i es potencia així una millora d’accés a la informació. En aquest sentit, cal 

assenyalar que s’ha produït un increment del 33,33 % en el nombre de processos integrats 

en ALUMBRA; no obstant això, la formació planificada en aquesta matèria no ha pogut dur-se 

a terme per la situació sanitària viscuda, que ha impossibilitat el desenvolupament 

d’aquesta. 

 

 

Objectiu 23.3. Normalització dels catàlegs d’anàlisis clíniques dels diferents laboratoris dels 

hospitals de la xarxa pública, utilitzant l’última versió disponible de LOINC 

 

S’ha aconseguit l’execució de l’objectiu incorporant l’última versió del catàleg 

normalitzat LOINC en tres hospitals de la xarxa pública sanitària. 

 

 

Objectiu 28.1. Finalitzar la integració dels departaments de salut en concessió administrativa 

en el sistema d’informació corporativa Alumbra 

 

S’ha aconseguit la integració total d’informació dels departaments en concessió 

administrativa, possibilitant una millora significativa en el tractament de dades que queda 

reflectida en el grau d’execució aconseguint l’objectiu (114,29 %) en relació amb les 

previsions.  
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Objectiu 29.1. Capacitació dels pacients per a l’autocura 

 

S’ha dut a terme la publicació del Programa d’educació terapèutica en diabetis de la 

Comunitat Valenciana, però no així la implantació del programa d’educació terapèutica en 

diabetis en atenció primària tal com estava previst, per la qual cosa la consecució d’aquest 

objectiu es queda en el 50 %.  

 

 

Objectiu 30.1. Potenciar el Banc de Llet de la Comunitat Valenciana 

 

El seguiment del compliment d’aquest objectiu es basa en dos indicadors. El primer 

és el relatiu a l’increment de litres de llet donada, que, si bé augmenta progressivament i 

mostra un increment del 7 % en els litres de llet donada, aquest percentatge s’ha quedat per 

davall de les previsions. No obstant això, sí que s’ha aconseguit rebaixar el percentatge de 

llet caducada, que ha quedat situat en un 1,59 % del total de litres. 

 

 

Objectiu 31.1. Promoure la donació de plasma mitjançant afèresi amb la finalitat 

d’aconseguir l’autosuficiència en derivats plasmàtics. 

 

S’ha registrat un percentatge d’augment molt per damunt dels límits marcats, tant 

en el nombre de donants de plasma mitjançant afèresis (40,3 %) com en l’autosuficiència en 

el factor IX i alfa-1 (87,2 %). 

 

Objectiu 32.1. Avaluació del Pla de millora de la humanització en les unitats d’atenció a 

crítics en la Comunitat Valenciana 

 

S’ha dut a terme, tal com estava previst, l’Estudi l’avaluació del Pla de millora de la 

humanització en les unitats d’atenció a crítics. 

 

Objectiu 33.1. Exercici efectiu dels drets i les garanties de la dignitat de la persona en el 

procés d’atenció al final de la vida 

 

El grau d’exercici efectiu dels drets i les garanties pot considerar-se baix a causa de 

múltiples factors. Únicament s’ha dut a terme un curs de formació i adquisició d’habilitats per 

al personal sanitari en l’atenció al pacient al final de la vida enfront dels cinc que s’havien 

estimat. 

 

 

Objectiu 34.1. Elaborar i establir noves fórmules organitzatives integradores de la prestació 

assistencial 
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Per a aconseguir aquest objectiu s’ha realitzat una anàlisi prèvia de necessitat de 

creació de noves unitats i xarxes assistencials i s’ha impulsat la creació d’unitats i xarxes 

assistencials allà on s’ha detectat la necessitat. 

 

 

Objectiu 35.1. Elaborar i desenvolupar un marc estratègic per a l’atenció primària i 

comunitària 

 

Per a desplegar correctament el marc estratègic per a l’atenció primària i 

comunitària, s’ha realitzat una anàlisi de la situació de l’atenció primària i comunitària i s’ha 

implantat una política progressiva de recursos humans que garantisca l’efectivitat i la qualitat 

en l’atenció primària. 

 

S’ha planificat i s’ha implantat també una política pressupostària progressiva que 

garantisca el desenvolupament de l’estratègia, impulsant la realització de tècniques de 

diagnòstic i tractament i promovent progressivament la realització de cirurgies menors en 

centres d’Atenció Primària.  

 

Així mateix, s’ha elaborat el catàleg de prescripció de proves diagnòstiques per a 

l’atenció primària. 

 

 

Objectiu 36.2. Actualitzar la cartera de serveis de les unitats de suport a l’atenció primària 

 

En el compliment d’aquest objectiu, s’ha dut a terme una anàlisi i actualització de la 

cartera de serveis de les diferents unitats de suport a l’atenció primària. 

 

 

Objectiu 36.3. Impulsar l’elaboració i aplicació de protocols assistencials homogenis en les 

unitats de suport a l’atenció primària 

 

S’ha analitzat la necessitat d’elaborar i, si és el cas, implantar protocols assistencials 

homogenis entre les unitats de suport a l’atenció primària, i permetre així l’homogeneïtzació 

dels protocols assistencials. 

 

 

Objectiu 38.1. Actualitzar, elaborar i implantar estratègies, plans, programes i protocols 

assistencials 

 

S’ha realitzat un estudi sobre les estratègies, els plans, els programes i els protocols 

assistencials que cal actualitzar, elaborar i implantar. 
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Així mateix, s’han actualitzat, elaborat i implantat l’estratègia, el pla, el programa i el 

protocol assistencial en els protocols que presentaven la necessitat. 

 

 

Objectiu 39.1. Planificar, organitzar i actualitzar funcionalment les infraestructures 

assistencials 

 

S’ha realitzat una ampliació i una millora de la funcionalitat en les infraestructures 

sanitàries públiques de la Comunitat Valenciana que ho necessiten, fet que permet una 

millora sanitària.  

 

 

 

Programa 412.28 “Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada” 

Execució del programa: 53,20 % 

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 la inclusió social de les persones 
amb problemes de salut mental de manera equitativa i 
potenciant les xarxes assistencials. 

100,00  

OBJECTIU 7.3 Adequar el nombre de professionals dels equips interdisciplinaris 
en els serveis de salut mental. 

34,50  

OBJECTIU 8.1 Avaluar la Xarxa de Salut Mental d’acord amb l’instrument 
d’avaluació de l’OMS de qualitat i drets. 

0,00  

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. 

0,00  

OBJECTIU 10.1 Establir un mecanisme o procediment de coordinació efectiva. 0,00  

OBJECTIU 11.1 Avançar cap a les transferències en matèria d’SM penitenciària. 0,00  

OBJECTIU 12.1 
Millorar la coordinació i establir actuacions conjuntes amb altres 
conselleries i altres administracions públiques implicades en els 
processos de salut mental. 

100,00  

OBJECTIU 13.1 
Elaborar intervencions de promoció dirigides a la població en 
general i col·lectius vulnerables en col·laboració amb altres 
agents implicats. 

100,00  

OBJECTIU 13.2 
Elaborar intervencions de prevenció a la població en general i 
col·lectius vulnerables en col·laboració amb altres agents 
implicats. 

0,00  

OBJECTIU 14.1 Millorar els sistemes d’informació i la seua utilització per a la 
planificació, l’avaluació i l’atenció en salut mental. 

100,00  

OBJECTIU 15.1 
Erradicar l’estigma en la població general, els 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 i els usuaris i les 
famílies, incloent-hi l’avaluació i la planificació dels serveis. 

75,00  

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. 

75,00  
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PROGRAMA 41228 SALUT MENTAL I ATENCIÓ SANITÀRIA DE 

MITJANA I LLARGA ESTADA   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 20.1 
Desenvolupar en els serveis de salut mental una estratègia que 
tinga com a objectiu eliminar, o, si no pot ser, disminuir al 
mínim, l’ús de la coerció en la pràctica assistencial. 

100,00  

OBJECTIU 21.1 

Dotar l’atenció primària amb els 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. 

0,00  

 

 

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 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través de l’indicador relatiu al nombre 

de dispositius sanitaris integrats funcionalment que atenen persones amb problemes de salut 

mental per departament. En 2021 s’ha integrat un dispositiu per cadascun dels 24 

departaments, fet que suposa haver aconseguit el 100 % d’execució en relació amb les 

previsions. 

 

 

Objectiu 7.3. Adequar el nombre de professionals dels equips interdisciplinaris en els serveis 

de salut mental 

 

El compliment de l’objectiu se segueix a través de dos indicadors que mesuren les 

unitats de Salut Mental que compten amb infermeria i treballador social, i les visites 

domiciliàries registrades en els SIA. El primer ha arribat a una execució del 69 % sobre el 

que estava pressupostat, però el segon no ha registrat execució a causa de les 

conseqüències de la pandèmia per COVID-19 majoritàriament. 

 

 

Objectiu 8.1. Avaluar la Xarxa de Salut Mental d’acord amb l’instrument d’avaluació de l’OMS 

de qualitat i drets 

 

Aquest objectiu ha acusat també els efectes de la pandèmia, i això s’ha reflectit en la 

seua no execució.  

 

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 
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Per motius de la crisi sanitària no s’ha aconseguit cap dels objectius previstos en els 

seus sis indicadors de seguiment, basats en l’existència dels programes TDAH, TCA, 

Patologia dual i trastorn de personalitat, i en la incorporació de la perspectiva de gènere en 

els programes, protocols, plans, etc. 

 

 

Objectiu 10.1. Establir un mecanisme o un procediment de coordinació efectiva 

 

Aquest objectiu pretén establir un procediment o un mecanisme de coordinació 

efectiva a partir de dues estratègies que no s’han pogut posar en marxa bàsicament a causa 

de la crisi sanitària: 

 

1a. Crear una plataforma de coordinació estable que incloga els àmbits de totes dues 

conselleries relacionats amb la salut mental, incloent-hi drogodependències, tuteles, menors 

i serveis socials de base. 

 

2a. Elaborar una modalitat d’accés als dispositius de la VICIPI basada en les 

necessitats, comarcalitzada, flexible i reflectida en un document. 

 

 

Objectiu 11.1. Avançar cap a les transferències en matèria de salut mental penitenciària 

 

Aquest objectiu persegueix avançar cap a les transferències en matèria de salut 

mental (SM) penitenciària, a partir de dues estratègies que no s’han pogut posar en marxa 

degut bàsicament a la crisi sanitària: 

 

1a. Elaborar un calendari per a la transferència de l’atenció a l’SM penitenciària. 

2a. Crear comités de coordinació de casos en cada presó amb els equips d’SM i SS 

que corresponguen. 

 

 

Objectiu 12.1. Millorar la coordinació i establir actuacions conjuntes amb altres conselleries i 

altres administracions públiques implicades en els processos de salut mental 

 

L’objectiu s’ha complit al 100 % sobre la base de l’existència de comissions de 

coordinació en les quals participen les conselleries. 

 

 

Objectiu 13.1. Elaborar intervencions de promoció dirigides a la població en general i 

col·lectius vulnerables en col·laboració amb altres agents implicats 

 

Les previsions en aquest objectiu s’han complit al 100 % amb la realització del total 

de les activitats pressupostades de promoció en població general i a col·lectius vulnerables. 
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Objectiu 13.2. Elaborar intervencions de prevenció dirigides a població general i col·lectius 

vulnerables en col·laboració amb altres agents implicats 

 

Les accions que cal dur a terme per a aconseguir aquest objectiu es referien a la 

prevenció en l’àmbit escolar i laboral i a l’existència d’un pla de prevenció del suïcidi i maneig 

de la conducta suïcida, però no s’han dut a terme a causa de la crisi sanitària de la COVID-

19. 

 

 

Objectiu 14.1. Millorar els sistemes d’informació i la seua utilització per a la planificació, 

l’avaluació i l’atenció en salut mental 

 

S’ha aconseguit el 100 % d’aquest objectiu mitjançant l’existència d’un sistema 

d’informació específic en salut mental i la disponibilitat de les dades per a utilitzar-lo. 

 

 

Objectiu 15.1. Erradicar l’estigma en la població general, professionals sanitaris i no sanitaris 

i l’autoestigma en col·laboració amb altres agents implicats 

 

De les tres estratègies previstes per a assolir aquest objectiu, només una no s’ha 

realitzat, la relativa a la posada en marxa de campanyes informatives contra l’estigma. Les 

altres dues que sí que s’han dut a terme són: 

 

1a. Participació amb les associacions de persones usuàries i familiars en campanyes 

de lluita contra l’estigma. 

2a. Existència de protocols i procediments de la xarxa sanitària orientats a respectar 

els drets de les i els usuaris i respectar l’estigma. 

 

 

Objectiu 16.1. Crear mecanismes per a la participació de les i els usuaris i les famílies, 

incloent-hi l’avaluació i la planificació dels serveis 

 

La creació de mecanismes per a la participació es basa en: 

 

-La inclusió d’usuaris i usuàries en els grups de treball i comissions de salut mental, 

que s’ha executat en un 50 % en relació amb el que estava previst. 

 

-L’existència en la pàgina web d’informació referent a drets, obligacions, recursos i 

prestacions en salut mental accessible a usuaris i familiars, que s’ha complit segons les 

estimacions inicials del pressupost. 
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Objectiu 17.1. Potenciar línies estratègiques d’investigació 

 

El seguiment en el compliment d’aquest objectiu es realitza a través de l’indicador 

que mesura el nombre d’investigacions i publicacions en els serveis de salut mental 

pressupostades, i l’accessibilitat a dades per a la investigació, tots dos executats al 100 % 

del que estava previst. 

 

 

Objectiu 18.1. Elaborar un pla d’acció de formació específica per a la formació continuada en 

matèria de salut mental 

 

L’elaboració del pla d’acció s’ha realitzat, de mitjana, en un 75 % del que preveien 

els seus quatre punts: 

 - Existència d’un programa específic de salut mental per a la formació 

continuada. 

- Existència de programes específics en salut mental per a professionals 

sanitaris i no sanitaris, relacionats amb la salut mental. 

- Inclusió d’activitats formatives efectuades per pacient “actiu/expert” en el 

programa de formació continuada. 

- Curs de formació en salut mental i violència de gènere, que és l’única acció 

no duta a terme. 

 

 

Objectiu 20.1. Desenvolupar en els serveis de salut mental una estratègia que tinga com a 

objectiu eliminar, o, si no pot ser, disminuir al mínim, l’ús de la coerció en la pràctica 

assistencial 

 

Sobre aquest punt cal indicar que s’ha desenvolupat aquesta estratègia mitjançant la 

creació d’una comissió d’avaluació i seguiment per a uns serveis mentals lliures de coerció i 

l’elaboració de definicions operatives de les intervencions contra la voluntat dels pacients 

ingressats en centres sanitaris. 

 

 

Objectiu 21.1. Dotar l’atenció primària amb els 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 

 

S’havia previst elaborar un pla de formació específic per a personal sanitari amb 

l’objectiu d’adquirir els coneixements i les habilitats que servisquen per a afrontar situacions 

que puguen donar opció a restringir la llibertat i la capacitat de decisió de pacients amb 

malaltia mental, però no s’ha aconseguit a causa de la situació excepcional de la crisi 

sanitària. 
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Programa 411.20 “ Administració economicofinancera” 

Execució: 45,91 % 

PROGRAMA 41120 ADMINISTRACIÓ ECONOMICOFINANCERA 
  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Millorar l’eficiència en l’ús dels recursos econòmics que es 
destinen a la prestació de serveis sanitaris. 

89,76  

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. 50,00  

OBJECTIU 2.2 
Càlcul i elaboració d’estadístiques, indicadors i quadres de 
comandament per al seguiment i l’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. 

55,00  

OBJECTIU 4.1 Elaborar les liquidacions definitives de les concessions sanitàries. 75,00  

OBJECTIU 5.1 Revisió i adaptació a les noves polítiques sanitàries, reduint el 
recurs a proveïdors externs. 

100,00  

OBJECTIU 5.2 
Millorar el sistema de validació de la informació sobre prestacions 
assistencials de proveïdors externs prèviament a la facturació i el 
pagament. 

100,00  

OBJECTIU 6.1 Modernitzar les infraestructures sanitàries públiques del sistema 
sanitari públic valencià. 

41,18  

OBJECTIU 6.2 Homogeneïtzar els serveis generals no assistencials de la xarxa de 
centres sanitaris. 

12,50  

OBJECTIU 6.3 Gestionar i executar el Pla d’inversions en infraestructures 
sanitàries per al període 2016-2020. 

100,00  

OBJECTIU 6.4 Implantació de mesures per al control d’execució i modernització 
de l’execució dels serveis generals no assistencials. 

38,89  

OBJECTIU 7.1 Optimitzar els consums energètics dels immobles, reduint la seua 
demanda i/o fent les instal·lacions més eficients. 

10,00  

OBJECTIU 7.2 Minimitzar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle CO₂. 0,00  

OBJECTIU 7.3 Implantació progressiva d’instal·lacions basades en energies 
renovables o amb certificat de garantia d’origen (GdO). 

0,00  

OBJECTIU 7.4 Planificació de les inversions necessàries per a aconseguir el 
compliment dels objectius de 2030 i 2050. 

0,00  

OBJECTIU 7.5 Auditoria i certificació energètica d’immobles. 0,00  

OBJECTIU 7.6 Supervisió i gestió contínua dels consums d’energia i aigua. 0,00  

OBJECTIU 7.7 Control intel·ligent de les instal·lacions i infraestructures. 0,00  

 

 

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 no financer de la Generalitat, el 90,35 % de 

la facturació dels proveïdors a la Generalitat, el 43 % de les taxes que es recapten en la 

Generalitat, i la que té més projectes que són eixos fonamentals en el finançament a càrrec 

de fons europeus, així com l’empresa amb més treballadors de la Comunitat Valenciana. Tot 
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això, d’una manera o d’altra, es coordina des de la Direcció General d’Eficiència i Règim 

Econòmic.  

 

Aquesta sotssecretaria escomet una àmplia tasca administrativa que consisteix en la 

comptabilització, la gestió i l’emissió de nombrosos informes econòmics en l’àmbit de la 

Conselleria, en tots els capítols de despesa del pressupost.  

 

Els indicadors de seguiment que mesuren els assoliments en aquest objectiu, set en 

total, s’han executat en la major part dels casos per damunt del que estava previst a causa 

de la gran activitat de gestió que es duen a terme les diferents unitats administratives. 

 

Així, les actuacions de seguiment, anàlisi, avaluació de la gestió pressupostària i 

econòmica i les conduents a elaborar instruccions per a reduir les tasques de conciliació 

sorgides amb el nou sistema de cotització de liquidació directa (SLD) de la TGSS s’han 

complit, en relació amb les previsions, al 90 % i al 100 %, respectivament, i la facturació de 

les taxes per assistència sanitària i per subministraments de productes hematològics s’ha 

executat molt per damunt de les expectatives inicials. 

 

 

Objectiu 1.2. Optimitzar la gestió dels recursos econòmics dels departaments de salut, 

Objectiu 1.3. Millorar el sistema de control de costos sanitaris, i Objectiu 2.2. Càlcul i 

elaboració d’estadístiques, indicadors i quadres de comandament per al seguiment i l’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, del 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, que té com a aplicació de suport el SIE (Sistema d’Informació Econòmica). 

 

Així mateix, mensualment s’elaboren els quadres de comandament per al seguiment 

de la despesa real per departaments de salut que contenen informació detallada procedent 

de diverses fonts sobre la despesa en els capítols I, II i IV, i que es difonen a tots els òrgans 

directius de la Conselleria, així com a tots els departaments. 

 

També es calculen i es 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. 

 

Actualment s’està treballant en nous indicadors economicosanitaris amb l’objectiu de 

facilitar una compra sanitària eficient i afavorir l’homogeneïtzació de preus en tots els 

departaments.  
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En l’àmbit de l’estadística oficial, anualment es fa la recollida de dades i es calculen 

els resultats de l’estadística de despesa sanitària pública, que es remeten al Ministeri de 

Sanitat per a la seua integració en l’estadística d’àmbit nacional. 

 

 

Objectiu 4.1. Elaborar les liquidacions definitives de les concessions sanitàries 

 

S’han mantingut les reunions prèvies per a efectuar les liquidacions en tres 

liquidacions anteriors a 2013 i tres posteriors a 2013, si bé se n’efectuarà la liquidació 

efectiva durant el 2022. Això és deu a l’alta litigiositat que es manté amb les empreses 

concessionàries que demoren el procediment de liquidació amb múltiples recursos, 

al·legacions, etc.  

 

 

Objectiu 5.1. Revisió i adaptació a les noves polítiques sanitàries, reduint el recurs a 

proveïdors externs 

 

En el compliment d’aquest objectiu, s’han elaborat els quatre documents i informes 

econòmics de prestacions externes que estaven previstos.  

 

 D’altra banda, la utilització de l’aplicació CONCERTS per al seguiment de l’acció dels 

proveïdors externs ha tingut com a resultat l’augment del nombre d’empreses proveïdores, 

així com del nombre de prestacions que es realitzen, que es reflecteixen en l’aplicació. 

 

En relació amb la resta d’objectius del programa pressupostari, amb execució molt 

baixa o nul·la, cal assenyalar que les accions previstes s’han realitzat a un ritme inferior al 

desitjat, o no s’han arribat a realitzar, a causa de les conseqüències de la pandèmia. No 

obstant això, en 2022 aquesta situació canviarà amb l’aprovació del Pla Créixer.  

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

A la vista dels resultats aconseguits en l’execució dels indicadors de seguiment dels 

objectius establits per la Conselleria per a l’exercici 2021, pot dir-se que s’han aconseguit 

aquests objectius globalment, si bé no en totes les àrees competencials desenvolupades per 

mitjà dels diferents programes.  

 

El 86,67 % dels 18 programes ha registrat una execució per damunt del 100 %, de 

manera que s’han superat les expectatives que hi havia en el moment d’elaborar-se el 

pressupost (gràfic 2). El 16,67 % d’aquests, corresponent a tres programes, s’ha situat entre 

el 88 % i el 100 % d’execució en relació amb les previsions, mentre que quatre dels 
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programes, el 22,22 % del total, ha registrat una execució per davall del de les previsions 

(gràfic 2). 

 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons els trams d’execució dels 

objectius d’aquests. 

22,22%

16,67%
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100%

 

 

L’anàlisi per centres gestors ens porta a concloure que sis han aconseguit una 

execució per damunt del 100 % en relació amb el que estava previst en el pressupost. En el 

gràfic 3 pot observar-se que un, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, ha 

desbordat les previsions (888,40 % d’execució), a causa de l’evolució registrada en un dels 

programes que gestiona, el 412.10, Centres de Salut Pública, tal com s’ha exposat en les 

pàgines anteriors. Mostren també execucions elevades, per damunt del 100 %, els centres 

gestors següents: la Sotssecretaria de la Conselleria, la Direcció General d’Investigació i Alta 

Inspecció Sanitària, la Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructures, la Direcció 

General de Recursos Humans, la Direcció General d’Assistència Sanitària, la Secretaria 

Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, la Direcció General de Farmàcia i 

Productes Sanitaris i la Direcció General de Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al 

Pacient. 

 

Altres dos centres gestors s’han aproximat a les estimacions inicials, i registren un 

percentatge d’execució lleugerament per damunt del 94 %. És el cas de la Direcció General 

de Farmàcia i Productes Sanitaris i de la Secretaria Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia 

Sanitària. Els segueix, amb una execució per davall del 80 %, la Direcció General de 
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Recursos Humans (77,27 %), i amb un resultat en execució molt per davall de les seues 

previsions se situa la Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructures (45,91 %). 

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 2021 

 

 

 

L’avaluació general de resultats dels programes pressupostaris de la Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, segons els indicadors a 31 de 

desembre de 2021, pot qualificar-se de molt positiva, segons l’evolució registrada en 

assoliment dels seus objectius sobre la base dels indicadors disponibles, i s’ha aconseguit un 

percentatge mitjà d’execució del 150,41 %, superior al 130,90 % obtingut en l’exercici 2020.  

 

L’execució no ha sigut homogènia entre els diferents programes pressupostaris, i s’ha 

registrat una certa dispersió en el grau d’aquesta, que va des del 75,48 % d’execució del 

programa Direcció i serveis generals fins al 387,34 % del programa Ordenació i promoció 

comercial i artesana (vegeu el gràfic 1). I s’observa que 6 dels 11 programes de la secció 

superen el 100 % d’execució de resultats, 4 se situen en la franja de compliment que va del 

80 al 100 % i, finalment, només 1 programa ha registrat una execució per davall del 80 %. 

Aquests resultats per programes pressupostaris confirmen la valoració general en el 

compliment dels objectius preestablits per a la secció 11 en la Llei de pressupostos de 2021 

com a molt positiva. Aquest rànquing és molt similar a l’obtingut en 2020, en què igualment 

es van situar 6, 3 i 2 programes en els grups de classificació esmentats. 

 

Gràfic 1. Grau d’execució dels programes pressupostaris 
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Segons el grau d'execució aconseguit i prenent com a unitat d'anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució  igual o superior al 100 % 

 

En aquest grup hi ha 6 dels 11 programes pressupostaris de la secció 11: el programa 

761.10 Ordenació i promoció comercial i artesana, amb un percentatge d’execució del 387,34 

% (185,82 % en 2020); el programa 322.50 Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, 

amb un percentatge d’execució del 282,94 % (143,19 % en 2020); el programa 315.10 

Condicions de treball i administració de les relacions laborals, amb un percentatge d’execució 

del 162,93 % (274,39 % en 2020); el programa 615.10 Planificació i previsió econòmica, amb 

un percentatge d’execució de 128,94 % (81,53 % en 2020); el programa 722.20 Política 

industrial, amb un percentatge d’execució del 136,59 % (134,12 % en 2020), i el programa 

322.55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social, amb un percentatge 

d’execució de 112,22 % (112,68 % en 2020). 

 

Respecte de l’exercici anterior, entra en aquest grup el programa 615.10 Planificació i 

previsió econòmica, mentre que ix el programa 762.10 Comerç exterior. 

 

 

• Programes amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al 100 % 

 

En aquest grup hi ha el programa 731.10 Energia i mines, amb un percentatge 

d’execució del 98,44 %; el programa 551.10 Elaboració i difusió estadística, amb un 

percentatge d’execució del 96,92 %; el programa 443.10 Protecció persones consumidores i 

qualitat de béns i serveis, amb un percentatge d’execució del 88,88 %, i el programa 762.10 

Comerç exterior, amb un percentatge d’execució del 83,87 %. 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 %  

 

En aquest grup se situa el programa 721.10 Direcció i serveis generals, amb una 

execució del 75,48 % (69,15 % en 2020). Cal destacar que, malgrat tindre un grau d’execució 

baix, aquest programa millora considerablement els resultats obtinguts en 2020. 

 

Com a conclusió, comparant aquests resultats amb els de l’exercici anterior, cal 

assenyalar que la totalitat dels programes de la Conselleria milloren els resultats respecte de 

l’anterior període de programació o, almenys, mantenen un resultat similar. L’excepció la 

constitueix el programa 315.10 Condicions de treball i administració de les relacions laborals, 

que redueix el nivell d’execució, però que, malgrat això, arriba a un percentatge d’execució 

molt elevat. 
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Des de la perspectiva de l’impacte de gènere de l’execució dels programes, el resultat 

de la valoració de l’anàlisi del grau de rellevància de gènere amb criteris de transversalitat, 

rellevància funcional i capacitat d’impacte reflecteix que dos d’aquests es classifiquen amb 

rellevància alta (721.10 Direcció i serveis generals i 315.10 condicions de treball i administració 

de les relacions laborals), quatre amb rellevància mitjana (322.55 Promoció de l’emprenedoria, 

Cooperativisme i economia social, 615.10 Planificació i previsió econòmica, 762.10 Comerç 

exterior, 761.10 Ordenació i promoció comercial i artesana), i tres amb rellevància baixa 

(551.10 Elaboració i difusió estadística, 722.20 Política industrial i 443.10 Protecció de 

persones consumidores i qualitat de béns i serveis).  

 

Referent a això, i en relació amb els indicadors dels programes que formen part de 

l’Informe d’impacte de gènere del pressupost (IIGP), cal ressaltar que en el programa 721.10 

Direcció i serveis generals els indicadors inclosos en l’objectiu per a fomentar la igualtat en 

l’àmbit de la contractació presenten dificultats en el disseny que es traslladen al procés 

d’execució, raó per la qual estan en procés de revisió; en el programa 315.10 Condicions de 

treball i administració de les relacions laborals es presenten nivells de compliment molt elevats 

en els indicadors inclosos en l’IIGP, amb lleugeres variacions respecte de l’any anterior, si bé 

no s’ha presentat desagregació per sexe per a la valoració; en el programa 322.55 Promoció 

de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social ha millorat encara més l’execució de 

l’indicador d’impacte de gènere que inclou (ajudes concedides per raó de l’ocupació de dones); 

també el programa 615.10 Planificació i previsió econòmica continua presentant compliments 

elevats amb lleugeres variacions en un cas; el programa 762.10 Comerç exterior té un 

compliment elevat, si bé l’indicador 7.1.1, malgrat elevar el compliment efectiu en números 

absoluts, presenta un percentatge menor per tindre un objectiu total molt ambiciós; el 

programa 761.10 Ordenació i promoció comercial i artesana ha aconseguit millorar el 

compliment de tots els objectius de manera sobrada; i finalment, els programes 722.20 Política 

industrial i 443.10 Protecció de persones consumidores i qualitat de béns i serveis presenten 

resultats dispars, en el primer cas de millora general, i en el segon amb presència de 

percentatges baixos, si bé cal precisar que en aquest cas resulta favorable que siga així des 

de la perspectiva de gènere. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

 

Programa 761.10 “Ordenació i promoció comercial i artesana” 

Execució: 387,34 % 

PROGRAMA 76110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL I 

ARTESANA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Generar un ecosistema favorable a l’emprenedoria en el comerç. 392,33  
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PROGRAMA 76110 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ COMERCIAL I 

ARTESANA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Desenvolupar un model comercial de proximitat eficient i modern 
al servei dels consumidors que actue com a factor de reequilibri 
territorial, respectant l’exercici de llibertat d’empresa. 

86,07  

OBJECTIU 2.2 Potenciació de les funcionalitats dels espais comercials urbans. 293,33  

OBJECTIU 2.3 
Promoure projectes basats en la competitivitat entre pimes 
comercials i artesanes que promoguen la prestació de serveis 
conjunts. 

463,67  

OBJECTIU 2.4 
Garantir a les persones consumidores un proveïment de qualitat, 
independentment de la grandària o la posició de la ciutat on 
residisquen. 

660,00  

OBJECTIU 3.1 Valorar l’artesania com a economia identitària. 284,64  

OBJECTIU 4.1 
Establir models i pautes d’actuació responsable i de qualitat en 
el comerç. 

164,56  

OBJECTIU 5.1 
Incrementar la potencialitat de l’empresa per mitjà de la 
utilització sistemàtica de la innovació i els intangibles. 

83,75  

OBJECTIU 5.2 
Apostar per la inversió en el talent i la millora de la qualificació 
de les i els comerciants com a eina de competitivitat. 

600,00  

OBJECTIU 6.1 
Ordenació del sector artesà i comercial ajudant persones 
emprenedores a la seua incorporació. 

526,00  

OBJECTIU 6.2 
Millorar els sistemes bàsics de competitivitat en els sectors 
comercial i artesà de la Comunitat Valenciana. 

208,40  

OBJECTIU 6.3 Modernització del comerç minorista en l’àmbit rural. 70,00  

OBJECTIU 7.1 
Afavorir l’ús de les noves tecnologies i les plataformes digitals 
per part del petit comerç, a través d’ajudes i accions de formació 
i divulgació. 

1.588,00  

OBJECTIU 10.1 Fomentar la formació de l’empresariat de la venda no sedentària. 2,00  

 

 

Objectiu 1.1 Generar un ecosistema favorable a l’emprenedoria en el comerç 

 

Indicador 1. Programes formatius específics per a emprenedors en comerç 

 

Desenvolupament de programes específics en emprenedoria en comerç que trasllade 

el valor dels actius intangibles, la innovació i la creativitat. L’alumnat referit deriva de les 

activitats formatives organitzades en el marc del Conveni PIC (Pla d’innovació i sostenibilitat 

comercial) amb el Consell de Cambres. En 2021 el nombre d’alumnes formats ha superat en 

un 17 % les previsions. 

 

Indicador 2. Posada en funcionament d’espais formatius compartits 

 

Creació d’espais de formació compartida, utilitzant recursos públics municipals. Se 

subvencionen als ajuntaments, entre altres coses, la celebració de jornades tècniques o 

congressos generats des de les AFIC (agències per al foment de la innovació comercial) per al 

coneixement i l’impuls del sector. Es consideren subvencionables les despeses externes en 

promoció, el lloguer d’equipament informàtic o audiovisual i conferenciants. Les dades 

s’extrauen de la resolució de concessió de subvencions pels conceptes esmentats. El nombre 
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d’aules posades en funcionament ha arribat a un nombre molt per damunt del que es preveia 

(99 davant de les 10 previstes). 

 

Indicador 3. Locals recuperats per a l’activitat comercial. Nous comerços 

 

Correspon al nombre de persones beneficiàries reals de subvencions de l’article 18.2.a 

de l’Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.  

 

Es tracta de nous comerços dins de la línia denominada “Emprenem comerç” per a 

donar suport a la implantació d’una activitat comercial en un local en què s’haja dut a terme 

una activitat econòmica amb anterioritat. En aquest cas, l’execució ha quedat en valors 

inferiors als estimats (56 nous comerços davant de 80). 

 

 

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 Pla territorial sectorial de comerç de la Comunitat Valenciana 

 

El Consell, pel Decret 215/2020, de 29 de desembre, va aprovar el Pla d’acció territorial 

sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana. 

 

Indicador 2. Actuacions inspectores per a la comprovació del compliment normatiu 

 

Computa les inspeccions que ha dut a terme el Servei d’Inspecció del Comerç, 

Artesania i Consum, de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, a través dels seus 

serveis territorials en les tres províncies. 

 

La tornada a l’activitat, després de les restriccions i els tancaments d’establiments 

provocats per la COVID-19 durant l’any 2020, ha propiciat la reactivació progressiva del sector 

i s’han realitzat 505 actuacions inspectores; no obstant això, l’execució d’aquest indicador és 

inferior a la prevista. 

 

 

Objectiu 2.2 Potenciació de les funcionalitats dels espais comercials urbans 

 

Després de la crisi patida a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, en la qual 

es va deixar sense efecte part de les ajudes destinades a aquesta finalitat, s’aprecia una 

reactivació del sector i un augment de les inversions en la millora i l’adaptació dels espais 
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comercials urbans i el seu entorn, fet que queda reflectit en els dos indicadors que mesuren el 

compliment d’aquest objectiu, i s’han superat àmpliament els valors previstos. 

 

Indicador 1. Actuacions en urbanisme comercial 

 

Recull la renovació de mercats municipals mitjançant la introducció o la millora 

d’equipament o instal·lacions, inversions en modernització o creació d’equipaments comercials 

col·lectius com ara mercats municipals, per a millorar l’eficiència mediambiental que 

repercutisquen directament en l’activitat comercial, l’adaptació d’àrees contigües als mercats 

municipals o les àrees de concentració comercial i l’adaptació de les infraestructures 

necessàries per a l’exercici de la venda no sedentària. 

 

Indicador 2. Actuacions de millora d’establiments comercials col·lectius 

 

Comprén, d’una banda, ajudes a les agrupacions de professionals del comerç en 

mercats municipals la qualitat en la gestió dels quals haja reconegut prèviament un organisme 

públic, per a l’execució de funcions de gerència i renovació o millora d’equipament o 

instal·lacions que repercutisquen directament en l’activitat comercial i, d’altra banda, les 

actuacions de renovació o reforma de mercats municipals (fixos o de venda no sedentària), 

així com adaptacions de l’àrea confrontant d’aquests mercats 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 

 

Indicador 1. Potenciar la gestió col·lectiva i la prestació de serveis dels centres comercials 

urbans 

 

El valor aconseguit (112 unitats tècniques de gestió) respon a les sol·licituds 

presentades pel sector del comerç i l’artesania respecte d’actuacions que fomenten la 

col·laboració en la gestió d’espais comercials urbans, l’organització de certàmens o 

manifestacions firals d’àmbit local i la cooperació participativa entre comerciants que promoga 

models de gestió compartits dels espais comercials urbans i que promoguen un model de 

compra de proximitat, sostenible i solidària. 

 

Indicador 2. Actuacions de promoció del comerç local 

 

Reflecteix les ajudes aprovades per a despeses corrents dels agents del sector 

comercial i artesà per la promoció del comerç i l’artesania, i constitueix una dada variable en 

funció de les peticions que es realitzen en cada anualitat. El seu valor ha superat en un 74 % 

les estimacions inicials. 
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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 

l’impuls de xarxes tècniques de proximitat que proporcionen serveis basats en el coneixement 

de l’entorn de la seua ciutat, fet que proporciona un alt valor afegit. L’indicador recull, d’una 

banda, la continuïtat del personal tècnic preexistent (agències per al foment de la innovació 

comercial) i, d’una altra, les noves peticions i altes en la Xarxa d’Agents d’Innovació Comercial. 

El valor aconseguit suposa una execució de les previsions d’un 97 %. 

 

 

Objectiu 2.4 Garantir a les persones consumidores un proveïment de qualitat, 

independentment de la grandària o la posició de la ciutat on residisca 

 

El compliment d’aquest objectiu es realitza mitjançant el 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 la realització d’accions promocionals del comerç i 

l’artesania locals en les àrees comercials urbanes i a l’elaboració d’estudis en mercats 

municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai de concentració comercial, per a 

aconseguir un funcionament viable. 

 

 
Objectiu 3.1 Valorar l’artesania com a economia identitària 

 

El nombre de documents de qualificació artesana (DCA) tramitats pel Centre 

d’Artesania de la Comunitat Valenciana (renovacions i altes noves), mesura el compliment 

d’aquest objectiu, i en 2021 ha augmentat considerablement, fins a quasi triplicar les 

previsions. 

 

A pesar que les restriccions de mobilitat i aforament a conseqüència de la COVID-19 

han provocat la disminució del nombre de fires celebrades i dels assistents a aquestes, s’ha 

produït un augment enorme en el nombre de documents de qualificació artesana tramitats, a 

conseqüència de les noves ajudes convocades pel Decret 3/2021, del Consell, de 12 de febrer, 

de mesures extraordinàries en matèria d’artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada 

de la pandèmia de la COVID-19. Amb aquestes ajudes, s’ha pretés donar suport a les artesanes 

i artesans de la Comunitat Valenciana, garantint el manteniment de l’activitat i la continuïtat 

dels oficis tradicionals artesans vinculats directament al món de la festa i sostenint la viabilitat 

econòmica d’aquestes empreses. 
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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 

 

Es va crear en 2018 un nou referencial d’excel·lència de mercats municipals: Ordre 

11/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 

i Treball, per la qual es regula el procediment de concessió del reconeixement de l’eficiència i 

excel·lència dels mercats municipals de la Comunitat Valenciana: mercats excel·lents (DOGV 

17/07/2018). 

 

Es mantenen els tres mercats reconeguts com a mercats excel·lents, el de Sant Roc 

d’Alcoi, el municipal d’Ibi i el mercat de Vinaròs, en els quals ha augmentat el nombre de 

parades que els integren, que han passat de 96 a 103 (no inclou llocs que tenen activitat 

econòmica complementària però no comercial). Cap altre mercat ha sol·licitat el reconeixement 

de mercat excel·lent. 

 

Indicador 2. Promoure actuacions que reduïsquen la petjada ecològica en els comerços 

 

Actualment no hi ha instruments d’acreditació de comerços en la reducció de la petjada 

ecològica. 

 

Indicador 3. Sol·licitants d’ajudes que disposen de pla d’igualtat vigent i visat pel centre 

directiu de l’Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i 

acreditació d’haver presentat l’informe anual d’avaluació de resultats davant aquest organisme 

 

S’han complit àmpliament els objectius per damunt del que es preveia, i s’ha arribat a 

151 empreses sol·licitants que disposen de pla d’igualtat vigent. 

 

Indicador 4. Sol·licitants d’ajudes que disposen d’un certificat, un distintiu o un reconeixement 

empresarial en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, emés per una 

administració pública. 

 

S’han superat àmpliament les expectatives del valor previst, amb 30 empreses 

sol·licitants que disposen de certificat o reconeixement empresarial en matèria d’igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones emés per una administració pública. 

 

Indicador 5. Sol·licitants d’ajudes que disposen de protocol vigent per a erradicar l’assetjament 

sexual, moral o psicològic en l’àmbit laboral. 

 

S’han complit els objectius previstos amb 14 empreses sol·licitants que disposen de 

protocol per a erradicar de l’assetjament sexual, moral o psicològic en l’àmbit laboral. 
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Indicador 6. Sol·licitants d’ajudes que disposen de protocol vigent per a erradicar les situacions 

de violència de gènere. 

 

S’han complit els objectius previstos amb 14 sol·licitants que disposen de protocol per 

a erradicar situacions de violència de gènere. 

 

 

Objectiu 5.1 Incrementar la potencialitat de l’empresa a través de la utilització sistemàtica de 

la innovació i els intangibles.  

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través de la implementació del programa 

Avalem Comerç en el comerç de proximitat: Innovació aplicada als establiments comercials 

que contribueix a l’emprenedoria empresarial i a la millora de la competitivitat de la pime 

comercial. L’objectiu s’ha complit per davall de la previsió, amb un total de 335 ajudes 

concedides, enfront de les 400 previstes. 

 

Es consideren 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 de comerç electrònic en línia. 

 

 

Objectiu 5.2 Apostar per la inversió en el talent i la millora de la qualificació de les i els 

comerciants com a eina de competitivitat 

 

En l’àmbit d’aquest objectiu es realitzen estudis i investigacions sobre el sector 

comercial. 

 

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum ha donat suport a l’elaboració 

d’estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en espais urbans de 

concentració comercial per a analitzar la situació de partida i les necessitats actuals i futures 

per a determinar les inversions i les accions que s’han de dur a terme amb la finalitat 

d’aconseguir un funcionament viable. 

 

 El Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la 

Comunitat Valenciana elabora l’Informe anual de la distribució comercial detallista a 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 de la distribució comercial 

valenciana 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 
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formats comercials. Així mateix, s’analitzen el consum i els factors que influeixen en la seua 

evolució. Per a elaborar l’informe s’utilitzen i es contrasten fonts d’informació diverses que 

utilitzen metodologies diferents els resultats de les quals mostren algunes diferències i 

provoquen divergències en el procés d’actualització de les dades del sector i en la periodicitat 

de les fonts contrastades. 

 

També s’elaboren altres informes, com ara l’Informe sobre consum i sostenibilitat, 

l’Informe de la distribució comercial detallista de la Comunitat Valenciana 2021, Tendències 

de consum i oportunitats de negoci o Radiografia del comerç minorista. 

 

 

Objectiu 6.1 Ordenació del sector artesà i comercial ajudant persones emprenedores a la seua 

incorporació 

 

Aquest objectiu ha estat condicionat per l’evolució de la crisi econòmica provocada per 

la COVID-19, que ha suposat l’adaptació de les convocatòries previstes inicialment a la realitat 

encara incerta durant l’any 2021, fet que s’ha traduït en una convocatòria específica de 

mesures extraordinàries en matèria d’artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de 

la pandèmia de la COVID-19, i això ha ocasionat que molts artesans hagen sol·licitat la 

renovació o el reconeixement de l’acreditació com a artesà, per la qual cosa aquest indicador 

s’ha complit molt per damunt de qualsevol previsió.  

 

Indicador 1. Nous artesans/anes reconeguts amb DCA 

 

El document de qualificació artesana és un document d’obtenció voluntària i caràcter 

gratuït que acredita artesans i empreses artesanes. Les previsions inicials han sigut 

sobrepassades àmpliament a conseqüència de la convocatòria d’ajudes en matèria d’artesania 

convocades pel Decret 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en 

matèria d’artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-

19, destinades a garantir el manteniment de l’activitat i de la continuïtat dels oficis tradicionals 

artesans de la Comunitat Valenciana vinculats directament al món de la festa i a donar suport 

a la viabilitat econòmica de les empreses afectades per la crisi econòmica generada. 

 
Indicador 2. Nous comerciants ajudats  

 

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum ha donat suport a l’obertura 

d’establiments comercials de nova titularitat i ha fomentat estudis de viabilitat, factibilitat 

comercial, distribució, i disseny del nou establiment comercial. L’indicador que informa del 

nombre de beneficiaris als quals s’ha donat suport presenta un valor per davall de les 

previsions. 
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Objectiu 6.2 Millorar els sistemes bàsics de competitivitat en els sectors comercial i artesà de 

la Comunitat Valenciana 

 

L’assoliment d’aquest objectiu es mesura a través del nombre d’empreses beneficiàries 

(pimes i micropimes) a les quals s’ha ajudat amb la finalitat d’incentivar l’adaptació de les 

empreses comercials i artesanes a les noves tendències del sector comercial, incidint en 

aspectes tecnològics, de qualitat, d’atenció al client i de respecte al medi ambient, 

imprescindible per a tindre èxit en el desenvolupament de l’activitat. L’indicador s’ha executat 

molt per damunt de les previsions a causa de les noves ajudes convocades per a pal·liar els 

efectes de la COVID-19. 

 

 

Objectiu 6.3 Modernització del comerç minorista en l’àmbit rural 

 

L’indicador que mesura el seguiment d’aquest objectiu informa de les ajudes a 

inversions en equipament per a l’establiment comercial en l’àmbit rural (inclou aplicacions 

informàtiques i de creació d’una pàgina web) dirigides a establiments situats o que 

s’implantaran en els municipis de la Comunitat Valenciana de menys de 1.000 habitants. 

Aquest indicador ha registrat una execució per davall del que es preveia, malgrat observar-se 

una recuperació respecte de l’exercici anterior. 

 

 

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 efectuades 

 

Les accions deriven de les activitats proposades pel Conveni PIC amb el Consell de 

Cambres. Les accions que es fomenten són l’elaboració i la divulgació de guies i manuals sobre 

modernització i digitalització i l’execució de tallers, jornades i esdeveniments de caràcter 

singular dirigits al comerç, l’artesania i els agents sectorials per a impulsar la transformació 

digital. El nombre d’accions dutes a terme està molt per damunt dels valors previstos 

inicialment. 

 

Indicador 2. Accés al comerç en línia 

 

Es consideren subvencionables les aplicacions informàtiques, les despeses derivades 

de la creació d’una pàgina web (sempre que estiga vinculada a l’establiment) i les que tinguen 

puntuació en qualsevol dels ítems següents: geolocalització, comerç electrònic, web, xarxes 

socials, comerç per Internet. 

 

A conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i de les mesures imposades per a 

contindre l’expansió del virus, com el tancament obligatori dels comerços considerats no 
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essencials, s’ha produït un increment de l’interés per les noves tecnologies i la digitalització 

del comerç, el qual s’ha mantingut al llarg de 2021, per a aconseguir mantindre un comerç de 

proximitat modern i adaptat a les noves necessitats dels consumidors, fet que s’ha reflectit en 

una execució de l’indicador molt per damunt de les previsions. 

 

 

Objectiu 10.1 Fomentar la formació de l’empresariat en la venda no sedentària 

 

Les micropimes de venda no sedentària a penes han presentat peticions d’ajudes per 

a inversions en l’adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació 

d’equipament de fred per al transport i la venda de productes d’alimentació, per la qual cosa 

s’ha estat molt lluny de complir les expectatives previstes. 

 

 

Programa 322.50 “Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació”  

Execució: 282,94 % 

PROGRAMA 32250 SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I 

FORMACIÓ 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

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 la perspectiva territorial, sectorial, social i 

de gènere d’aquestes. 

160,87  

OBJECTIU 1.2 
Desenvolupament de la garantia juvenil entre els i les joves 
valencians i altres actuacions de xoc en el marc del pla Avalem 
Joves. 

1.159,28  

OBJECTIU 1.3 

Oferir serveis d’orientació professional personalitzats i de valor als 
demandants d’ocupació, amb atenció especial als col·lectius amb 
més dificultats d’inserció laboral; potenciar l’oferta de serveis a les 
empreses i la captació d’ofertes, i, en general, millorar els processos 
d’intermediació laboral del SERVEF. 

127,17  

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, així com 
permetre’ls compatibilitzar la formació amb la pràctica professional 
en el lloc de treball, mitjançant la formació en alternança amb 
l’ocupació. 

92,60  

OBJECTIU 3.1 
Potenciar una millor coordinació i participació entre els agents 
implicats en el mercat laboral. 

107,69  

OBJECTIU 3.3 
Conéixer l’impacte econòmic i social de les polítiques actives 
d’ocupació desenvolupades en l’àmbit del Sistema Valencià 
d’Ocupació. 

50,00  

 

 

Objectiu 1.1. Augmentar les oportunitats d’ocupació i l’estabilitat d’aquesta, especialment 

entre els col·lectius amb més dificultats en l’àmbit laboral, per mitjà de les polítiques actives 

d’ocupació de la Generalitat, potenciant la perspectiva territorial, sectorial, social i de gènere 

d’aquestes 

 



416 

 

En primer lloc, cal destacar l’extraordinari esforç pressupostari efectuat per Labora a 

fi de contribuir a la recuperació econòmica derivada de la situació sanitària. En aquest sentit, 

resulta definitori el fet que el pressupost de foment d’ocupació passara de 175 milions d’euros 

a 313. 

 

Aquest increment es va produir per l’obertura de les noves línies S1020 Ajudes al 

sector hostaler, d’allotjament i restauració, agències de viatge, activitats artístiques, 

recreatives i d’oci COVID-19 i la línia S1025 Ajuda actuacions a les platges COVID-19, que va 

suposar un increment del pressupost d’uns 86 milions d’euros no previstos inicialment, així 

com per la redistribució de fons de la Conferència Sectorial de 2021. 

 

Igualment, resulta rellevant la posada en marxa de diferents actuacions amb la finalitat 

específica de contribuir a la dinamització del mercat ordinari de treball, especialment dirigides 

als col·lectius de persones desocupades que afrontaven més dificultats d’inserció laboral, fet 

que s’aguditzava en un context de crisi econòmica derivada de la pandèmia.  

 

D’altra banda, la convocatòria del programa EMDONA en col·laboració amb les entitats 

locals per a contractar dones desocupades constitueix una iniciativa que complementa la 

política horitzontal d’atenció a les dones i que, a més de contribuir a la millora individual de 

l’ocupabilitat de les participants, permet visibilitzar les capacitats d’un col·lectiu afectat per 

deficiències estructurals del mercat laboral. 

 

Tot això ha conduït al fet que el nombre de contractacions impulsades, que és 

l’indicador que mesura el compliment d’aquest objectiu, haja sigut finalment un 61 % més alt 

que el previst inicialment. 

 

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 resulta afectat per múltiples factors externs. Una empresa no contracta perquè hi 

haja 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 

hem pogut comprovar amb la pandèmia— pot resultar alterada per situacions imprevisibles. 

En definitiva, la determinació inicial dels indicadors en aquesta mena 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. 

 

1) Nombre de contractes indefinits subvencionats  

 

S’observa un increment significatiu del nombre de contractes de caràcter indefinit. 

Aquest increment pot respondre, en primer lloc, al fet que en 2021 les restriccions derivades 

de la situació sanitària van anar relaxant-se, de manera que l’activitat econòmica va 

experimentar una reactivació que necessàriament es va traslladar a la dinàmica del mercat de 
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treball. En segon lloc, cal ressaltar el notable increment de les dotacions previstes inicialment 

per als programes de contractació indefinida inicial, que va arribar a duplicar la previsió inicial. 

  

2) Nombre de contractes convertits a indefinits 

 

L’increment respecte de la previsió inicial pot justificar-se per motius anàlegs als 

expressats en relació amb l’indicador anterior. En aquest cas, la dotació prevista inicialment 

va experimentar un increment notable, i va arribar a duplicar la dotació inicial. Finalment, cal 

considerar que les mesures administratives per a mantindre l’ocupació (cas dels ERTO) exigien 

mantindre les plantilles afectades durant un període posterior a la suspensió dels contractes. 

Referent a això, cal presumir que les ajudes a la conversió van facilitar a l’entitat ocupadora 

el compliment d’aquesta obligació en reduir la càrrega salarial. 

 

3) Nombre de contractes subvencionats 

 

Contribueix a justificar l’increment respecte de la previsió inicial el fet que Labora va 

efectuar diferents convocatòries en l’àmbit de l’ocupació pública en col·laboració amb entitats 

locals, tendents a mitigar els efectes de la destrucció d’ocupació que s’estava produint en el 

sector privat a conseqüència de la situació sanitària. 

 

Referent a això, cal destacar en particular el cas del programa d’incentius a la 

contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat 

Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la 

Comunitat Valenciana (Programa ECOVID 2021), que va ser impulsat en el marc dels fons 

estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia, i que va tindre per finalitat 

incrementar l’ocupabilitat de les persones desocupades a través de pràctica professional, al 

mateix temps que es dotava les entitats locals amb mitjans humans addicionals que els 

permeteren realitzar actuacions específiques en l’àmbit de les seues competències, i 

proporcionar-los així més capacitat de resposta davant de la conjuntura derivada de la 

incidència de la COVID-19 en el seu territori. Aquest programa va incrementar en un 50 % la 

dotació prevista inicialment. 

 

Finalment, cal destacar la publicació d’un nou programa dirigit a la contractació de 

dones per entitats locals, per a dur a terme obres o serveis d’interés general o social. En 

constatar-se una major incidència en la desocupació femenina, aguditzada per les mesures 

tendents a pal·liar la crisi sanitària, es va fer necessari adoptar mesures tendents a reduir una 

bretxa que deixa les dones en situació de vulnerabilitat especial. Aquesta situació de 

desequilibri entre la desocupació masculina i la femenina s’incrementa en els municipis més 

xicotets, on les possibilitats limitades que brinda el mercat laboral redueixen encara més les 

possibilitats que tenen les dones de trobar un lloc de treball. 

 

4) Nombre de llocs de treballadors ajudats en CEE 
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Les dotacions inicials destinades als centres especials d’ocupació (CEE) han 

experimentat un increment notable al llarg de l’exercici 2021, fet que ha permés finançar tant 

noves contractacions produïdes al llarg de l’exercici com els costos i les noves contractacions 

produïdes durant els mesos de novembre i desembre del mateix any, ja que en 2020 les 

dotacions no van ser prou per a finançar els costos i les contractacions de tot l’exercici. A més, 

en 2021 s’han anat incorporant als seus llocs de treball molts treballadors procedents d’ERTOS. 

 

5) Nombre de contractes de treballadors en situació o risc d’exclusió social en empreses 

d’inserció 

 

Ací també les dotacions inicials destinades a finançar els costos salarials dels 

treballadors en risc d’exclusió, així com les dels seus tècnics i encarregats de suport, han 

experimentat un increment notable al llarg de l’exercici 2021, fet que ha permés finançar els 

costos de noves contractacions, l’increment de costos salarials per la pujada de l’SMI, així com 

l’existència d’una nova empresa d’inserció qualificada. A més, en 2021 s’han anat incorporant 

als seus llocs de treball alguns treballadors procedents d’ERTO. 

 

 

Objectiu 1.2. Desenvolupament de la garantia juvenil entre la joventut valenciana 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 en els cursos de 2021 és lleugerament superior (8.360) 

al de 2020 (8.107). També ha augmentat lleugerament la proporció de les dones joves 

participants sobre el total: 53 % en 2021, 50 % en 2020. 

 

Indicador 2. Contractacions de persones joves sense experiència laboral ajudades 

 

Labora va dur a terme diverses actuacions tendents a mitigar els efectes de la 

pandèmia en el col·lectiu de joves dins del mercat de treball, tant en l’àmbit privat (fomentant 

la contractació indefinida i en pràctiques) com en el públic (amb programes específics). 

 

Les dotacions inicials en l’àmbit privat van arribar a triplicar-se respecte de les 

previsions inicials, fet que justifica l’increment de contractacions. D’altra banda, en l’àmbit 

públic es van impulsar programes específics, com el de contractació de persones desocupades 

menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, finançat igualment amb 

fons estructurals dins de la resposta de la Unió Europea a la crisi. Així mateix, es va impulsar 

un altre programa per a contractar persones desocupades menors de trenta anys a fi que 

realitzaren diferents actuacions a les platges per la COVID-19, l’objectiu del qual era vetlar per 

la seguretat de les persones usuàries de les platges sobre la base del compliment de mesures 

de distanciament social, neteja i higienització, així com de comunicació i informació. 
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Indicador 3. Accions d’orientació professional dirigides a persones joves inscrites en l’SNGJ 

 

El personal tècnic d’orientació dels Espai Labora assisteix els joves inscrits com a 

demandants d’ocupació respecte de la inscripció en la plataforma del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil. Una vegada d’alta, se’ls ofereix participar en un itinerari personalitzat 

d’inserció, començant pel diagnòstic individualitzat i l’elaboració del perfil a fi d’identificar les 

seues habilitats, les seues competències, la seua formació i experiència, els seus interessos, 

la seua situació familiar i les possibles oportunitats professionals. 

 

Aquest itinerari incorpora, com a mínim: 

 

• La identificació d’alternatives professionals a Espanya, la resta de la Unió Europea i en 

l’àmbit internacional. 

• La identificació d’un itinerari formatiu, mitjançant la proposta de les accions de 

formació i/o acreditació d’experiència laboral o formació no formal. 

• La identificació de les actuacions de cerca activa d’ocupació a realitzar acordades de 

comú acord amb l’usuari. 

 

 

Objectiu 1.3. Oferir serveis d’orientació professional personalitzats i de valor als demandants 

d’ocupació, amb atenció especial als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral; potenciar 

l’oferta de serveis a les empreses i la captació d’ofertes, i, en general, millorar els processos 

d’intermediació laboral de Labora 

 

Indicador 1. Candidats remesos a entrevista d’oferta d’ocupació en empreses 

 

Una de les activitats principals de Labora 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 bé rebudes a través d’esdeveniments de difusió (portal de Labora, xarxes 

socials, fires d’ocupació, entre altres). 

 

En els Espai Labora presten servei 45 persones prospectores-orientadores, que fan 

accions de prospecció empresarial amb la finalitat de localitzar les necessitats d’ocupació, així 

com de captació d’ofertes d’ocupació, amb el propòsit d’adequar els processos d’orientació a 

les necessitats del mercat, dins del Programa operatiu de l’FSE de la Comunitat Valenciana 

2014-2020. 

 

A més, la gestió de l’oferta d’ocupació via telemàtica a través del portal de GVAJobs 

és cada vegada més utilitzada per les empreses. 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 empreses i demandants d’ocupació. 
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Labora assessora i dona suport al teixit empresarial, així com a les persones 

demandants d’ocupació, i fa un seguiment i un 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. 

 

El nombre de candidats remesos a entrevista d’oferta d’ocupació en empreses durant 

el 2021 ha sigut de 133.562, xifra que suposa un 82,5 % respecte de les previsions. 

 

Indicador 2. Itineraris d’inserció laboral fets a demandants d’ocupació 

 

En el model de servei públic de Labora, l’orientació laboral és un dels pilars fonamentals 

de l’atenció personalitzada que es du a terme en els Espai Labora de la Comunitat. Mitjançant 

aquesta atenció es pot respondre a les necessitats d’ocupació de les persones, ajudar-les a 

prendre una decisió sobre la seua formació i el seu objectiu professional, gestionar la seua 

trajectòria laboral i proveir de possibles candidatures les diferents actuacions que, en matèria 

de formació i ocupació, s’ofereixen des de Labora. 

 

L’element central de l’orientació el constitueix el diagnòstic i l’atenció personalitzada, 

entesa aquesta com escoltar i atendre les necessitats de les persones amb el reforç de la 

metodologia de l’itinerari personalitzat i l’acompanyament durant el seu desenvolupament. 

 

El servei d’orientació laboral és un servei integral que té per finalitat millorar 

l’ocupabilitat de les persones, promoure la seua carrera professional i facilitar l’accés al mercat 

laboral. Està format per accions d’informació i accions d’orientació. 

 

Per a l’elaboració i el seguiment d’itineraris individualitzats i personalitzats, en els Espai 

Labora de la Comunitat hi ha, a més dels 120 llocs de treball d’orientador laboral per a 

l’ocupació creats en el 2018 amb caràcter estructural, altres 65 llocs de tècnics per al 

desenvolupament de funcions en relació amb el subsidi extraordinari per desocupació (SED), i 

136 orientadors laborals a l’empara del Pla de xoc per l’ocupació jove i Reincorpora’t 2019-

2021. 

 

El nombre d’aquests itineraris en 2021 s’ha elevat a 43.308, una xifra una mica 

superior a les previsions, en concret un 8,3 %. 

 

Indicador 3. Serveis d’orientació professional oferits a demandants 

 

A les persones inscrites com a demandants d’ocupació en els Espai Labora se’ls ofereix 

la participació en aquelles accions i mesures d’informació, acompanyament, motivació i 

assessorament que, tenint en compte les seues circumstàncies personals i professionals, 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. 
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En els Espai Labora, amb l’objectiu d’oferir serveis d’orientació adequats al perfil de la 

persona inscrita com a demandant d’ocupació, s’utilitzen dos qüestionaris: un qüestionari de 

valoració de l’ocupabilitat i un qüestionari d’avaluació de competències. Tots dos es formalitzen 

en moments diferents de la intervenció: el qüestionari de valoració de l’ocupabilitat s’ompli 

quan es realitza l’entrevista en què es recapten dades del seu historial formatiu i professional, 

a diferència del qüestionari d’avaluació de competències, que s’utilitza abans i/o durant el 

desenvolupament de l’itinerari personalitzat d’inserció. 

 

Aquests qüestionaris es complementen amb un informe sobre factors d’ocupabilitat 

(que inclou dades de la demanda, junt amb altres sobre la proactivitat del demandant en la 

cerca d’ocupació) i amb un formulari de recollida de dades personalitzada que realitza 

l’orientador/a en l’entrevista de diagnòstic, en la qual es contrasten les dades obtingudes en 

els qüestionaris. 

 

Indicador 4. Llocs de treball gestionats en GVAJobs 

 

Després posar-lo en marxa, el servei de gestió de l’oferta d’ocupació via telemàtica a 

través del portal de GVAJobs és utilitzat cada vegada més per les empreses, 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 més visibilitat dels llocs oferits, dona una imatge de 

transparència en tot moment i facilita més publicitat, i, per tant, més participació dels possibles 

candidats i candidates. 

 

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 

empreses i demandants d’ocupació. 

 

Labora assessora i dona suport al teixit empresarial, així com a demandants 

d’ocupació, fa un seguiment i un control de les ofertes i 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.  

 

Per a facilitar la participació de les persones interessades en les ofertes de Labora, 

totes les ofertes publicades en GVAJobs es publiquen 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. A més, hi ha un protocol de 

gestió de candidatures. 

 

El nombre de llocs de treball gestionats en GVAJobs ha sigut de 24.025, un 80 % del 

que s’havia estimat per a 2021. 
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Indicador 5. Serveis prestats a persones amb dificultats d’inserció laboral 

  

Els serveis públics d’ocupació han de prestar una atenció prioritària als col·lectius que 

hagen d’afrontar dificultats especials d’accés al mercat de treball, adoptant actuacions 

específiques adequades per a aquests. 

  

Les actuacions que impulsa Labora tenen per objectiu proporcionar una atenció integral 

mitjançant itineraris individualitzats i personalitzats dirigits a aquests col·lectius, entre els 

quals destaquen les persones desocupades de llarga duració, menors de 30 anys, majors de 

45 anys, majors de 55 anys, les dones i les persones perceptores de rendes d’inserció. 

  

A aquestes persones, des dels Espai Labora o des de les entitats col·laboradores en 

matèria d’orientació, se’ls ofereix la participació en projectes integrats en els quals es 

programen accions de diagnòstic de l’ocupabilitat, orientació, assessorament, cerca activa 

d’ocupació, formació i altres que s’estimen necessàries per a facilitar la seua inserció laboral. 

 

Els serveis prestats durant el 2021 en aquest àmbit han quasi triplicat les estimacions 

inicials. 

 

 

Objectiu 2.1. Millorar la qualificació de les persones, tant desocupades com ocupades, per 

mitjà d’una formació que les capacite per a l’exercici qualificat de les professions i l’accés a 

l’ocupació, així com permetre’ls compatibilitzar la formació amb la pràctica professional en el 

lloc de treball, mitjançant la formació en alternança amb l’ocupació 

 

En 2021, encara que ha persistit la crisi sanitària de la COVID-19 s’ha apreciat una 

millora respecte de 2020, de manera que resulta previsible que s’arriben a aconseguir els 

objectius previstos quant a la participació en les accions formatives per a l’ocupació. No obstant 

això, encara no és possible determinar l’abast d’aquesta participació en els cursos 

corresponents a l’any de programació 2021, ja que la gran majoria encara no han finalitzat i 

en molts casos ni tan sols han començat (especialment en el cas d’accions formatives per a 

persones treballadores ocupades). 

  

Respecte de la participació de les dones, en pràcticament tots els programes de 

Formació Professional per a l’Ocupació se n’observa un increment i més presència percentual, 

fet que ha de permetre augmentar-ne l’ocupabilitat i reduir la bretxa de gènere en l’àmbit 

laboral. En el programa d’accions formatives per a persones treballadores ocupades, les dones 

representen el 64 % (en 2020, el 61 %). En les accions formatives dirigides prioritàriament a 

persones desocupades, el percentatge de participació femenina va ser del 60 % (en 2020, el 

53 %). En els programes mixtos d’ocupació-formació, les dones han representat el 59 % (en 

2020, ja eren el 61 %). 
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La xifra total actual de participants és de 38.587; no obstant això, és previsible que el 

nombre total de participants siga superior quan hagen iniciat i finalitzat totes les accions 

finançades amb càrrec al pressupost de 2021. Això afecta principalment el programa de 

formació dirigit prioritàriament a persones ocupades. En altres programes, com el dirigit 

prioritàriament a persones desocupades, en què tots els cursos de 2021 ja han començat, el 

nombre definitiu de participants no variarà molt: s’havia previst que el nombre de participants 

en accions formatives per a persones desocupades corresponent a l’any de programació 2021 

fora de 23.338, i ara el número estaria en 23.191 (el 99,4 %). 

  

 En tot cas, la xifra global és bastant superior a la de 2020 (24.929), fet que suposa 

un increment notable. De manera que la xifra final de participants corresponents a l’any de 

programació 2021 s’acostarà a la previsió inicial (53.549) o podrà superar-la. En aquests 

moments ja s’hauria complit globalment aquesta previsió en el 72 %. 

  

Per sexes, d’aquestes 38.587 persones, el 61 % van ser dones (23.438) i 15.149 

homes. És especialment significativa la presència de la dona en les accions formatives dirigides 

prioritàriament a persones ocupades (64 %), o en el programa de formació en línia en 

competències transversals: d’un total de 6.790 persones participants, només 1.759 van ser 

homes (74 % de dones). 

 

 

Objectiu 3.1. Potenciar una millor coordinació i participació entre els agents implicats en el 

mercat laboral 

 

Per a assolir aquest objectiu es dona suport als acords territorials per l’ocupació. La 

subvenció als projectes experimentals que desenvolupen els pactes i els acords territorials per 

l’ocupació i el desenvolupament local s’ha mantingut estable respecte de convocatòries 

anteriors. 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. 

 

En l’exercici 2021 es va publicar la convocatòria d’ajudes anticipada i la convocatòria 

extraordinària de les subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria 

d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, amb una dotació total de 6 

milions d’euros, i s’han concedit ajudes a 28 pactes i acords territorials per a executar projectes 

experimentals en matèria d’ocupació i desenvolupament local en l’àmbit de la Comunitat 

Valenciana. Aquests projectes es desenvolupen des del passat 1 d’abril de 2021 i finalitzaran 

el 31 de març de 2022. 

 

 

Objectiu 3.3 Conéixer l’impacte econòmic i social de les polítiques actives d’ocupació 

desenvolupades en l’àmbit del Sistema Valencià d’Ocupació 
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Amb aquesta finalitat es realitzen estudis sobre avaluació. S’ha aconseguit el 50 % 

l’objectiu proposat, ja que s’ha dut a terme un estudi sobre l’avaluació de l’impacte de les 

polítiques actives d’ocupació de Labora des de la perspectiva de gènere.  

  

Dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència, s’inclou el component 23.12 

IPA, destinat a accions que afavorisquen la transversalitat de gènere en les polítiques 

públiques. Per a això, primer es requereix fer un diagnòstic d’igualtat de les polítiques 

públiques que comprendria una planificació del diagnòstic, la recollida i anàlisi d’informació i 

els resultats i les propostes. 

  

Sobre la base d’això, Labora va contractar una auditoria sobre les polítiques actives 

d’ocupació desenvolupades per Labora en el període 2018 a 2020 des de la perspectiva de 

gènere. Els resultats d’aquesta avaluació, que al seu torn serviran de base per a elaborar un 

pla de transversalitat de gènere en les polítiques d’ocupació de Labora, permetran dissenyar 

polítiques més efectives en matèria de gènere en futurs exercicis.  

 

 

Programa 315.10 “Condicions de treball i administració de les relacions laborals” 

Execució: 162,93 % 

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 del treball de la dona i altres col·lectius amb dificultats 
d’inserció sociolaboral. 

621,56  

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). 

125,31  

OBJECTIU 1.3 
Control del compliment dels plans de recol·locació en supòsits 
d’extincions col·lectives de contractes de treball. 

0,00  

OBJECTIU 1.4 
Control de l’execució de les competències sobre gestió del patrimoni 
de la Generalitat destinat a l’oci i el temps lliure dels treballadors i 
treballadores. 

200,00  

OBJECTIU 2.1 
Planificació i validació, en el seu àmbit funcional, en coordinació 
amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, de l’actuació de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

112,50  

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. 

146,40  

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. 

97,56  

OBJECTIU 3.1 

Fomentar l’actuació dels òrgans implicats en la participació 
institucional (Consell Tripartit per al Desenvolupament de les 
Relacions Laborals i la Negociació Col·lectiva, Mesa de Diàleg Social, 
Tribunal d’Arbitratge Laboral, etc.), d’acord amb el que es disposa 
en la Llei de la Generalitat de participació i col·laboració institucional 
de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la 
Comunitat Valenciana. 

113,33  

OBJECTIU 3.2 
Fomentar la col·laboració institucional, mitjançant actuacions 
sectorials i intersectorials, en la millora de l’ocupació, d’acord amb 
el que es preveu en la Llei de la Generalitat de participació i 

120,83  
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PROGRAMA 31510 CONDICIONS DE TREBALL I 

ADMINISTRACIÓ DE LES RELACIONS LABORALS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i 
empresarials representatives a la Comunitat Valenciana. 

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, per mitjà del Registre d’organitzacions sindicals i 
empresarials. 

80,00  

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. 

0,00  

OBJECTIU 4.1 Desenvolupar i executar el Pla d’acció contra els riscos laborals. 64,00  

OBJECTIU 4.2 

Vetlar per la protecció de les treballadores i treballadors, així com 
per la seua seguretat i salut en el treball, tant contra riscos genèrics 
com específics, tant en el sector privat com en el públic, incloent-
hi, si és el cas, la perspectiva de gènere. 

110,34  

OBJECTIU 4.3 
Desenvolupar l’estratègia de Seguretat i Salut Laboral de la 
Comunitat Valenciana. 

633,33  

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. 

38,89  

OBJECTIU 5.1 
Fomentar les actuacions relacionades amb el treball autònom a la 
Comunitat Valenciana. 

205,75  

OBJECTIU 6.1 

Incorporar els procediments que permeten modernitzar la gestió de 
les actuacions atribuïdes a la Direcció General de Treball i Benestar 
Laboral, per tal de facilitar la transparència i el dret de lliure accés 
a la informació i promoure i fomentar la participació ciutadana. 

100,00  

 

L’exercici 2021 ha tornat a ser un any atípic, atesa la continuïtat de la pandèmia 

provocada per la COVID-19, que ha afectat singularment l’economia de la Comunitat 

Valenciana i el seu mercat de treball, donada la composició empresarial i sectorial d’aquesta, 

en la qual tenen gran pes les microempreses i les petites i mitjanes empreses i les activitats 

vinculades amb el turisme i el comerç.  

 

La normativa adoptada per a fer front a la situació d’emergència sanitària, econòmica 

i social provocada per la pandèmia ha suposat un increment exponencial dels àmbits en què 

ha sigut necessària la tasca de gestió i fiscalització atribuïda a la Direcció General de Treball, 

Benestar i Seguretat Laboral.  

 

Cal destacar per damunt de tot l’elevadíssim volum d’expedients de regulació 

d’ocupació tramitats per les autoritats laborals de la Conselleria (quasi 15.000), que contrasta 

amb la mitja prepandèmia de 300-400, fet que ha obligat a un enorme esforç dels escassos 

recursos humans dels serveis territorials de treball i de la mateixa Direcció General per a poder 

executar de manera ordenada i controlada tots aquests expedients, amb la inestimable 

col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
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Així mateix, resulta oportú destacar l’incident informàtic patit pel Ministeri de Treball i 

Economia Social en els mesos de juny a agost de 2021, que n’ha afectat el funcionament 

normal i ha impossibilitat l’ús ordinari dels seus sistemes d’informació, les aplicacions i els 

equips informàtics, i això ha afectat múltiples aspectes de l’àmbit laboral, entre aquests els 

vinculats a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així, han resultat afectades directament 

les seues actuacions de comprovació en l’adopció de les mesures derivades de l’actuació 

inspectora, així com la tramitació i la instrucció dels procediments sancionadors i liquidatoris 

en l’ordre social, i això ha obliga la direcció de l’organisme a ampliar els terminis de les 

actuacions inspectores per un període equivalent al de la duració de la incidència tècnica, així 

com a revisar els objectius col·lectius fixats per a 2021 al 80 % dels valors establits inicialment 

per als indicadors d’ocupació aflorada, recaptació de quotes de Seguretat Social i salaris 

recuperats, i al 90 % de la resta dels indicadors. 

 

A continuació s’analitzen els indicadors més rellevants. 

 

 

Objectiu 1.1. Administració de les relacions laborals, corregint i afavorint la supressió de 

segregacions i discriminacions en l’àmbit laboral, i revaloració del 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 Reial decret 463/2020, es van establir com 

a prioritàries les actuacions inspectores en matèria d’ERTO 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 ERTO aprovats, així com les relatives a la vigilància i la protecció 

dels drets dels treballadors en la relació laboral, en el marc de la COVID-19, la vigilància de la 

clàusula de salvaguarda de l’ocupació i l’exigència de devolució de les exoneracions de quotes 

de Seguretat Social per a casos d’incompliment, i, finalment, la vigilància, la detecció i la 

correcció dels incompliments empresarials en relació amb les mesures de salut pública 

establides per l’autoritat sanitària per a la lluita contra la COVID-19, en l’àmbit dels centres de 

treball (art. 7é de la Llei 2/2021), i per a això es va habilitar la ITSS mitjançant el Reial decret 

llei 26/2020, habilitació que ha mantingut la Llei 2/2021.  

 

Totes aquestes actuacions en relació amb la COVID-19 s’han hagut de conciliar amb 

les actuacions ordinàries planificades en matèria de prevenció de riscos laborals (investigació 

d’accidents de treball i malalties professionals, control de condicions materials de seguretat en 

el treball en els diferents sectors de l’activitat, amb atenció especial als més problemàtics des 

del punt de vista de la sinistralitat laboral, com la construcció i la indústria manufacturera), en 

matèria d’ocupació i relacions laborals (amb atenció especial a les condicions de jornada i el 

seu control i salaris i la seua recuperació, així com a la igualtat de gènere) i amb les actuacions 
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programades en matèria de Seguretat Social (inscripció d’empreses, enquadrament i altes de 

treballadors, control de la recaptació de quotes i del frau en matèria de prestacions) i 

d’economia irregular (treball no declarat, tant nacional com estranger), sense oblidar els 

assumptes d’origen pregat (denúncies), ni les peticions d’actuació inspectora procedents 

d’altres organismes (entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, jutjats i 

tribunals). 

 

Malgrat les diferents dificultats tècniques que s’han produït durant l’exercici, entre les 

quals destaca el ja esmentat incident informàtic que va patir l’Organisme Estatal Inspecció de 

Treball i Seguretat Social (OEITSS), en els mesos de juny a agost de 2021, el nombre 

d’actuacions en matèria sancionadora mostra un compliment del 156,70 % respecte dels valors 

previstos, fet que demostra la dedicació i l’esforç especial dut a terme pel personal assignat a 

aquestes tasques. 

 

Indicador 2. Gestió i seguiment dels procediments sancionadors tramitats per infraccions de 

l’ordenament laboral competència de la Generalitat 

 

Malgrat els problemes tècnics assenyalats anteriorment, el nombre de procediments 

sancionadors tramitats per infraccions de l’ordenament laboral competència de la Generalitat 

ha aconseguit un nivell de compliment del 137,50 % respecte dels valors previstos. Durant el 

2021, les autoritats laborals de la Comunitat Valenciana han resolt un total de 2.200 

expedients sancionadors, que corresponen a 1.232 infraccions en matèria de l’ordre social, 

964 infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals i 4 infraccions en matèria d’ocupació. 

L’import total de les sancions imposades va ser de 6.803.122,95 €. 

 

Així mateix, durant el 2021 els òrgans competents de la Comunitat Valenciana han 

resolt un total de 403 recursos d’alçada. 

 

Indicador 3. Coneixement, mediació i control de les declaracions de vagues, tancaments 

patronals i conflictes col·lectius. Establiment de serveis essencials mínims en casos de vagues 

que afecten serveis públics 

 

Atesa la progressiva recuperació de l’activitat laboral ordinària de les empreses, amb 

caràcter general s’ha produït un increment de les situacions de conflicte col·lectiu en les 

empreses, si bé la convocatòria efectiva de vagues que han requerit l’establiment de serveis 

essencials mínims no ha arribat a la xifra prevista inicialment. 

 

Indicador 4. Tramitació dels procediments de regulació d’ocupació, realitzant actuacions de 

mediació a instància de les parts interessades, canalitzant mesures de suport a les 

treballadores i treballadors afectats 

 

Durant el 2021, la pandèmia ha continuat afectant de manera significativa el conjunt 

de l’activitat productiva de la Comunitat Valenciana, fet que va determinar l’aplicació de nous 
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expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Si bé durant l’exercici 2020 es van 

registrar en el nostre àmbit territorial més de 69.000 expedients de regulació d’ocupació 

(fonamentalment ERTO), durant el 2021 se n’han registrat un total de 14.949, que han afectat 

109.820 persones treballadores, xifra significativament molt superior a la dels anys 

prepandèmia, en què la mitjana d’expedients de regulació d’ocupació que van tramitar les 

autoritats laborals de la Comunitat ascendia a 300-400 expedients. 

 

Indicador 5. Tramitació, amb caràcter previ a la via judicial, dels procediments de conciliació, 

a través del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC), de les demandes individuals i 

col·lectives sorgides en la relació de treball. 

 

La reactivació progressiva de l’activitat productiva a la Comunitat durant el 2021 ha 

suposat també un increment de les reclamacions individuals presentades per les persones 

treballadores durant aquest any. Així, davant de la previsió inicial de 25.000 actes de 

conciliació en els tres SMAC de la Conselleria, la xifra final d’actes de conciliació va superar els 

35.000. 

 

Cal destacar que la Conselleria ha modificat substancialment durant l’exercici 2021 

l’aplicació informàtica de registre de paperetes de conciliació davant de l’SMAC, fet que ha 

facilitat als ciutadans l’accés a aquest i ha permés un control i un seguiment dels milers d’actes 

de conciliació efectuats. 

 

 

Objectiu 1.2 Autorització i control de les empreses de treball temporal (ETT). Així com els 

registres pertinents per al control de les competències atribuïdes en aquest àmbit 

 

Indicador 1. Gestió i control autoritzacions ETT 

 

Els objectius previstos quant al nombre d’actuacions en funció de la demanda no s’han 

aconseguit a conseqüència de la situació laboral derivada de la pandèmia, atés que l’activitat 

econòmica no va arribar a la situació prepandèmia. 

 

Indicador 3. Gestió dels registres autonòmics d’empreses acreditades en el sector de la 

construcció, convenis col·lectius, menors, depòsit d’estatuts, etc. 

 

La recuperació progressiva de l’activitat econòmica i laboral ha suposat un increment 

significatiu respecte de les previsions realitzades per al 2021, ja que s’ha passat de les 4.500 

actuacions programades a més de 8.200. 

 

 

Objectiu 1.3 Control del compliment dels plans de recol·locació en supòsits d’extincions 

col·lectives de treball 
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Dels 14.494 expedients de regulació d’ocupació registrats durant el 2021, 145 van ser 

expedients d’extinció, i atés que els plans de recol·locació només afecten els expedients 

d’acomiadament col·lectiu quan la mesura afecta més de 50 persones treballadores, no s’ha 

efectuat durant el 2021 cap seguiment d’aquests. 

 

 

Objectiu 1.4 Control de l’execució de les competències sobre gestió del patrimoni de la 

Generalitat destinat a l’oci i el temps lliure dels treballadors i treballadores 

 

El nombre d’actuacions realitzades en l’àmbit d’aquest objectiu ha duplicat les 

previsions, i destaca, a més, l’elaboració i la publicació de l’Ordre 5/2021, de 23 de juny, de 

la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es 

modificava l’ordre anterior de 1998, que establia el règim de funcionament i estades de les 

residències de temps lliure de la Generalitat Valenciana. Amb aquesta s’ha tractat de preveure 

mesures extraordinàries en situació de crisi sanitària o altres de caràcter imprevisible, per tal 

de garantir la compatibilitat entre el funcionament normal de les residències i la protecció 

adequada de la salut de les persones, siguen clients o treballadors. 

 

 

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 (ITSS) 

 

Indicador 1. Elaboració, control i seguiment de les accions específiques en matèria de 

pràctiques discriminatòries en les relacions laborals, en el marc del conveni amb la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social 

 

El nombre de requeriments duts a terme per la ITSS amb vista a garantir el compliment 

de les obligacions empresarials i el respecte dels drets dels treballadors en matèria de 

condicions de treball ha suposat el 146,40 % sobre el valor previst. Ha de tindre’s en compte 

que el total d’actuacions dutes a terme amb vista a garantir el compliment d’aquestes 

obligacions empresarials va ascendir a 3.882, de les quals la majoria han sigut en matèria de 

jornada i salaris, i la resta per al control de la conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

 

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 

 

L’indicador que permet el seguiment d’aquest objectiu fa referència al nombre 

d’accions específiques de control i seguiment sobre ocupació estable, qualitat en les relacions 

laborals i prevenció de males pràctiques, d’acord amb el que determine el conveni amb el 

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. L’execució duta a terme (22.099 accions) 

ha possibilitat que es compliren quasi íntegrament els objectius proposats.  
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Cal destacar en aquest apartat l’execució de la primera fase del Pla de xoc de lluita 

contra el frau en la contractació laboral 2021. En el període gener-desembre de 2021, s’han 

aconseguit 8.101 transformacions (més del 100 % de l’objectiu anual assignat de 6.355 

contractes transformats). 

 

 

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, etc.) 

 

Al servei d’aquest objectiu es du a terme el seguiment i el control dels processos 

electorals amb la finalitat d’acreditació de la representació sindical i empresarial. Malgrat la 

recuperació progressiva de l’activitat laboral, la celebració de processos electorals per a 

determinar els representants de les persones treballadores en les empreses —la convocatòria 

dels quals correspon exclusivament a les organitzacions sindicals o/i a les mateixes persones 

treballadores— es va alentir respecte de les previsions inicials, i va arribar al 80 % de les 

previstes inicialment. 

 

  

Objectiu 3.4 Desenvolupar i impulsar l’Observatori del Treball Decent 

 

Cal assenyalar que durant l’exercici 2021 no s’ha convocat cap sessió de l’Observatori. 

 

 

Objectiu 4.1 Desenvolupar i executar el Pla d’acció contra els riscos laborals 

 

En el compliment d’aquest objectiu cal assenyalar que s’han executat totes les 

actuacions programades quant al desplegament i l’execució del Pla d’acció contra els riscos 

laborals, en coordinació amb l’INVASSAT i la ITSS. 

 

Quant a les actuacions previstes per a intervindre amb la competència que corresponga 

en cada cas en les activitats de l’INSHT, la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, 

comunitats autònomes, organismes i institucions públiques i privades, en l’àmbit de la salut i 

seguretat en el treball, només s’han desenvolupat un 28 % de les previstes, ja que en aquest 

cas es depén fonamentalment de les convocatòries que realitza el MITES. 

 

 

Objectiu 4.2. Vetlar per la protecció de les treballadores i treballadors, així com per la seua 

seguretat i salut en el treball, tant contra riscos genèrics com específics, tant en el sector 

privat com en el públic, incloent-hi, si és el cas, la perspectiva de gènere 
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Indicador 1. Vigilància i control, en coordinació amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 

del compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals 

 

Han pogut complir-se el 167,62 % dels objectius proposats, amb un total de 30.865 

actuacions en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Indicador 2. Tramitació i gestió dels expedients sancionadors derivats de les anteriors 

actuacions en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals 

 

Durant el 2021, s’han tramitat un total de 1.230 expedients sancionadors en matèria 

de prevenció de riscos laborals, xifra que suposa el 61,50 % del valor previst, i que ha donat 

lloc a un total de 964 infraccions sancionades. 

 

Indicador 3. Impulsar la realització d’actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals 

amb enfocament de gènere per part de les entitats sindicals i empresarials representatives en 

el Consell General de l’INVASSAT 

 

El seguiment en el compliment d’aquest objectiu es basa en el nombre de convenis 

subscrits i altres actuacions. El resultat final (1.834) reflecteix que s’han complit les previsions 

per damunt lleugerament dels valors previstos inicialment. 

 

 

Objectiu 4.3. Desenvolupar l’Estratègia de seguretat i salut laboral a la Comunitat Valenciana 

 

En el desenvolupament d’aquest objectiu es realitzen les actuacions pertinents de 

suport a les entitats sindicals i empresarials en el compliment de l’Estratègia de seguretat i 

salut laboral. Durant el 2021, una vegada represa una gran part de l’activitat econòmica i 

laboral, les previsions inicials han sigut superades per aquesta realitat, i han arribat a registrar-

se 1.900 actuacions, molt per damunt de les 300 que hi havia previstes. 

 

 

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 

 

En el compliment d’aquest objectiu s’executen dos indicadors. El primer està relacionat 

amb la gestió dels expedients d’acreditació de serveis de prevenció aliens, i les resolucions 

sobre l’acreditació, la suspensió, la revocació i la baixa, si és el cas, de l’activitat, que, durant 

el 2021, no ha registrat execució, ja que no consta que s’hagen instat nous expedients 

d’acreditació de serveis de prevenció aliens. 

 

Quant al segon dels indicadors, que mesura el nombre de les actuacions realitzades 

per a gestionar l’autorització d’ens auditors de sistemes de prevenció de les empreses, i 
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resoldre sobre l’acreditació, la suspensió, la revocació i les baixes, el valor d’execució no ha 

arribat a aconseguir el valor que estava previst, i s’ha quedat en el 78 % de les previsions. 

 

 

Objectiu 6.1 Incorporar els procediments que permeten modernitzar la gestió de les actuacions 

atribuïdes a la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per tal de facilitar la 

transparència i el dret de lliure accés a la informació i promoure i fomentar la participació 

ciutadana 

 

L’assoliment d’aquest objectiu es basa en el desenvolupament de l’administració 

electrònica en els procediments administratius, en coordinació amb altres conselleries de 

l’Administració de la Generalitat, sense perjudici del manteniment de l’accés a aquests per 

altres suports. 

 

Cal assenyalar que s’han complit íntegrament les previsions inicials. S’ha dut a terme, 

en col·laboració amb la DGTIC, la millora de les diferents aplicacions pròpies relacionades amb 

les competències de la Direcció General com a autoritat laboral (e-sMAC, REGULA, MASTIN-

SANCIONS, etc.). Així mateix, s’ha realitzat un seguiment continu per a actualitzar i, si és el 

cas, crear tràmits GUC específics en matèries de l’àmbit competencial d’aquest centre directiu. 

 
 

 

Programa 615.10 “Planificació i previsió econòmica”  

Execució: 128,94 % 

PROGRAMA 61510 PLANIFICACIÓ I PREVISIÓ ECONÒMICA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impuls a la planificació estratègica del model econòmic de 
desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana 

100,00  

OBJECTIU 1.2 
Promoció, difusió i comunicació als agents econòmics i socials dels 
documents estratègics per a transformar el model productiu de la 
Comunitat Valenciana. 

200,00  

OBJECTIU 2.1 

Promoció de l’economia sostenible, a través del finançament 
d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les 
empreses socials i del bé comú, de l’economia feminista i altres 
economies. 

136,67  

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. 

91,67  

OBJECTIU 3.2 

Elaboració d’informes econòmics de caràcter temàtic, sectorial, 
territorial o de predicció econòmica que, per iniciativa pròpia o que 
requereixen les diferents àrees del Consell, estan encaminats a 
conéixer millor els factors d’especialització productiva i la 
conjuntura i les perspectives de l’economia de la Comunitat 
Valenciana. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 
Gestió rigorosa i àgil dels mediadors/ores d’assegurances com a 
administració tuteladora de l’esmentat col·lectiu a la Comunitat 
Valenciana. 

124,28  

OBJECTIU 5.1 
Elaboració i edició d’informes sobre l’evolució de l’economia 
valenciana des del vessant de l’impacte de la pandèmia. 

150,00  
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 Els objectius programats per la Direcció General d’Economia Sostenible per a l’exercici 

2021 s’han satisfet plenament. Així, s’ha ampliat el radi d’acció de les ajudes a l’economia 

sostenible i del bé comú, i s’ha aconseguit un creixement gradual en els beneficiaris d’aquestes 

ajudes, que contribueix a la promoció dels valors de l’ètica empresarial, de la responsabilitat 

social empresarial i del bé comú en el conjunt de l’economia valenciana. 

 

 A això s’ha unit el manteniment de diferents convenis amb entitats públiques, 

bàsicament universitats públiques i privades, que igualment confirmen l’avanç en valors i 

l’expansió de l’economia sostenible amb rostre humà que promou el Consell per a l’economia 

valenciana des del primer Acord del Botànic. 

 

 Al costat d’aquests objectius de promoció de valors socials en el context econòmic 

valencià, cal subratllar que s’han aconseguit de la mateixa manera excel·lents resultats en els 

objectius vinculats a l’elaboració i la difusió d’informació econòmica de qualitat i d’aprofitament 

i aplicació a les necessitats de millora del coneixement dels principals engranatges que 

emmarquen el model econòmic valencià. En aquest sentit, s’ha mantingut la línia d’elaboració 

d’informes de conjuntura mensual i trimestral que faciliten el seguiment de l’economia 

valenciana, i a això s’ha unit el desenvolupament d’estudis de caràcter més estructural 

necessaris per a reorientar les polítiques públiques i per a reconéixer mancances, desafiaments 

i reptes que ha d’afrontar l’economia valenciana en l’espai competitiu actual. També s’han 

emprés treballs interns, infografies i estudis realitzats amb la col·laboració de tercers que 

tracten d’identificar l’impacte de la COVID-19 en les variables macroeconòmiques i 

microeconòmiques valencianes. Unit a això hi ha l’elaboració dels treballs conduents a estimar 

les prediccions de creixement de les variables macroeconòmiques del model valencià, d’acord 

amb els organismes estatals i internacionals, disposant ja d’un model de predicció que s’ha 

anat testant i consolidant i que en el futur s’espera ampliar, amb l’ajuda d’altres fonts 

estadístiques essencials, i aconseguir així obtindre estimacions del PIB valencià trimestral i en 

el futur arribar també a la sectorialització d’aquesta macromagnitud. 

 

 Així mateix, en el marc dels objectius del centre directiu esmentat, s’ha arribat al nivell 

estimat d’estudis i informes realitzats en atenció a peticions de tercers que es plantegen a la 

Direcció General d’Economia Sostenible de manera regular, tant des d’altres departaments del 

govern de la Generalitat com des d’altres centres directius de la mateixa Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.  

 

 Cal assenyalar que la immensa majoria dels treballs, estudis i informes realitzats, així 

com la concessió de les ajudes d’economia sostenible han tingut en compte, en tot moment, 

els principis del feminisme a fi de continuar treballant a favor de reduir tota mena de 

desigualtats, tant de gènere com les provocades per la distribució asimètrica de la riquesa que 

singularitza les economies actualment i que s’està agreujant i expandint des dels inicis de la 

crisi economicofinancera del 2008. Si bé és cert que l’activitat desenvolupada per la Càtedra 

d’Economia Feminista, que patrocina la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball, està treballant i exercint una gran labor en aquest sentit, i la Direcció General 



434 

 

d’Economia Sostenible tracta d’aplicar i interioritzar en les seues actuacions els resultats de la 

labor d’aquesta càtedra, fet que beneficia obertament les accions de la Conselleria en l’àmbit 

de l’economia feminista i de les atencions, de la igualtat i de l’equidistribució de la riquesa. Tot 

això es realitza sota el prisma dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, que 

són presents en totes les actuacions del Consell del Botànic. 

 

 Complementàriament a les activitats descrites anteriorment, la Direcció General 

d’Economia Sostenible ha mantingut la seua labor de supervisió dels mediadors d’assegurances 

i ha impulsat la creació d’un observatori per a millorar la coordinació, la formació i el 

desenvolupament professional dels mediadors a la Comunitat Valenciana.  

 

S’exposen a continuació aspectes destacats dels indicadors més rellevants. 

 

 

Objectiu 1.2 Promoció, difusió i comunicació als agents econòmics i socials dels estudis i els 

informes relatius a l’economia sostenible a la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Actuacions de difusió de l’economia sostenible en la Comunitat Valenciana 

 

 S’han ampliat les actuacions per a difondre tant les ajudes d’economia sostenible, com 

les accions de promoció d’aquesta, a fi d’anar normalitzant en el context de l’economia 

valenciana els valors de la sostenibilitat i les oportunitats que brinda l’economia social i del bé 

comú.  

 

 

Objectiu 2.1 Promoció de l’economia sostenible, a través del finançament d’actuacions de 

foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i del bé comú, de l’economia 

feminista i altres economies 

 

Indicador 1. Actuacions de promoció i foment de l’economia sostenible i de l’economia del bé 

comú finançades per mitjà de convocatòria pública de concurrència competitiva 

 

 Cal subratllar que s’han multiplicat per dos les sol·licituds d’ajudes de la convocatòria 

d’ajudes a la promoció de l’economia sostenible, fet que ratifica la consolidació i la 

conscienciació empresarial amb els valors de la sostenibilitat i del bé comú, així com l’ascens 

que s’està registrant en ajudes dirigides a valorar la responsabilitat social empresarial de les 

empreses, les associacions, les organitzacions no governamentals i altres ens econòmics 

valencians.  

 

Indicador 2. Convenis per al funcionament de les càtedres d’Economia del Bé Comú, d’Empresa 

i Humanisme, d’Economia Feminista, d’Economia Blava i d’Economia Valenciana; conveni amb 

Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica-SECOT; Conveni de desenvolupament de les 
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previsions macroeconòmiques de l’Economia Valenciana, i Conveni de resiliència comunitària i 

polítiques públiques relocalitzadores i transformadores 

 

 Durant l’exercici 2021 s’ha incrementat el nombre de convenis subscrits per la Direcció 

General d’Economia Sostenible, a fi d’atendre espais de competència que reclamaven 

determinats sectors de la societat valenciana. En aquest sentit, s’han formalitzat dos nous 

convenis: 

   

a) Conveni de resiliència comunitària i polítiques públiques relocalitzadores i 

transformadores. 

  

b) Conveni amb el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Indicador 3. Nombre d’actuacions desenvolupades dins de la Càtedra d’Economia Feminista 

 

 L’any 2021 s’han realitzat menys actuacions de les previstes, a causa de la necessitat 

d’ajustar la programació a les circumstàncies imposades per la pandèmia de la COVID-19. 

Malgrat això, les actuacions dutes a terme per la Càtedra d’Economia Feminista han permés 

mantindre els objectius i aconseguir uns resultats òptims en la promoció i la difusió de 

l’economia feminista i de les atencions, intensificant la participació de la càtedra en diferents 

iniciatives i fòrums d’anàlisis, investigació i reflexió acadèmica del feminisme en la seua 

extensió més àmplia. 

 

 

Objectiu 5.1 Elaboració i edició d’informes sobre l’evolució de l’economia valenciana des del 

vessant de l’impacte de la pandèmia 

 

Indicador 1. Elaboració ad hoc d’estudis, informes, infografies i/o altres documents sobre 

economia valenciana i COVID-19 

 

 Fruit de la demanda, tant de la mateixa Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, com d’altres ens externs, durant l’any 2021 s’ha hagut de 

realitzar un sobreesforç dirigit a recaptar, tractar i difondre informes i estudis sobre l’impacte 

que s’experimentava en el conjunt de l’economia valenciana, com a resultat de les restriccions 

i les limitacions imposades per la pandèmia, fet que ha portat a elaborar més quantitat 

d’informes econòmics, estadístics i d’investigació dels que es preveien al principi.  
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Programa 722.20 “Política industrial”  

Execució: 136,59 % 

PROGRAMA 72220 POLÍTICA INDUSTRIAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar la gestió, la modernització i la promoció de les àrees 
industrials de la Comunitat Valenciana. 

112,87  

OBJECTIU 1.2 
Millorar la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social i 

mediambiental dels sectors industrials de la Comunitat Valenciana. 
123,74  

OBJECTIU 1.3 
Incrementar la generació i el desenvolupament dels processos 
d’innovació en totes les funcions empresarials de les empreses 
industrials. 

140,00  

OBJECTIU 1.4 Incrementar els processos de transformació digital. 110,00  

OBJECTIU 1.5 Millora del posicionament en la cadena global de valor. 90,00  

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, l’ocupació i la indústria. 

190,00  

OBJECTIU 1.7 
Incrementar la cooperació empresarial i el desenvolupament de 
projectes estratègics intrasectorials i intersectorials. 

40,00  

OBJECTIU 1.8 
Incrementar l’establiment de plans d’igualtat entre dones i homes 
en les empreses industrials. 

353,33  

OBJECTIU 1.9 
Incrementar la composició equilibrada al càrrec de la presidència i 
als òrgans d’administració a les empreses i les associacions 
empresarials industrials. 

71,67  

OBJECTIU 2.1 

Desenvolupament d’accions destinades a millorar la planificació, 
l’impuls, l’assessorament, la coordinació, l’anàlisi, el control i 

l’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). 

85,95  

OBJECTIU 2.2 

Adequació i millora continua del marc legal d’actuació sobre la 
seguretat industrial, especialment sobre els equips, els aparells i 
les instal·lacions considerats de risc. Seguiment de les condicions 
del funcionament dels organismes de control. 

101,04  

OBJECTIU 2.3 

Aplicació de la legislació en matèria de metrologia legal, pel que fa 
al registre de control metrològic i les verificacions periòdiques i 
després de reparació o modificació dels equips i els aparells amb 
els quals s’efectuen les mesures. 

110,36  

OBJECTIU 2.4 Aplicació de la legislació en matèria d’inspecció tècnica de vehicles. 133,33  

OBJECTIU 2.5 
Control i millora dels procediments i el desenvolupament normatiu 
en matèria de seguretat industrial, vehicles i metrologia. 

250,00  

 

El nivell d’execució del programa ha superat el 100 %, i ha arribat al 119,9 %, si bé hi 

ha indicadors que s’han de millorar, sobretot els relacionats amb la igualtat de gènere en 

l’àmbit industrial. Fins hui no es disposa d’un diagnòstic rigorós de partida sobre la situació de 

la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes que hi ha en el context social de la 

política industrial, àmbit d’intervenció en què el programa pressupostari desenvolupa la seua 

activitat. De les dades que consten en els expedients tramitats en 2021, poques empreses 

afirmen tindre dones en l’òrgan d’administració; així mateix, en la convocatòria d’ajudes per a 

associacions sectorials vinculades a la indústria, el nombre de dones que consten com a 

presidentes de l’òrgan directiu és inferior al 50 %. 

 

S’exposen a continuació aspectes destacats dels indicadors més rellevants. 
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Objectiu 1.1 Impulsar la gestió, la modernització i la promoció de les àrees industrials de la 

Comunitat Valenciana 

 

El seguiment d’aquest objectiu es basa en tres indicadors relatius a les àrees industrials 

identificades i classificades, les entitats de gestió registrades en el registre autonòmic, els 

plans de mobilitat o d’emergències subvencionats.  

 

Segons la informació facilitada per l’IVACE, entitat que actualment té la competència 

de classificació de les àrees industrials, en la data de la Resolució del Consell, de 18 de 

desembre de 2020, per la qual es proposa provisionalment la classificació de les àrees 

industrials de la Comunitat Valenciana, es tenien 641 àrees industrials indexades i 171 

classificades, totes inicialment com a bàsiques. 

 

En relació amb entitats de gestió i modernització, s’han creat i registrat les referides a 

les àrees industrials següents: Parc Tecnològic, Polígon Nord Almussafes i Joan Carles I 

d’Almussafes a la província de València, EGM Cotes Baixes i EGM La Granadina San Isidro a la 

província d’Alacant, i EGM Sud 13 (Entre Ríos) Onda a la província de Castelló. 

 

 

Objectiu 1.2 Millorar la competitivitat i sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels 

sectors industrials de la Comunitat Valenciana 

 

El compliment d’aquest objectiu es basa en tres indicadors que mesuren el nombre 

d’empreses industrials que sol·liciten ajudes per a projectes d’inversió, el nombre d’aquestes 

que en reben i l’import dels projectes d’inversió subvencionats. 

 

La xifra de pimes industrials sol·licitants de les ajudes a la inversió va créixer en 

l’exercici 2021 respecte de l’exercici anterior, i va passar de 730 sol·licituds en 2020 a 853 en 

2021, un creixement de la demanda que indica el gran interés que aquestes ajudes generen 

en les empreses valencianes, malgrat la crisi econòmica generada per la pandèmia sanitària 

de la COVID-19. El nombre d’empreses que van rebre subvenció ha sigut de 629, i això genera 

una inversió induïda de més de 135 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 

 

El seguiment de l’objectiu es realitza a través del nombre d’associacions que sol·liciten 

ajudes amb aquesta finalitat. S’ha registrat un nivell elevat d’execució (140 %) que respon a 

l’increment notable de sol·licituds d’associacions vinculades als sectors industrials objecte de 

la convocatòria d’ajudes 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, 
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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 

 

Igual que en l’objectiu anterior, l’execució d’aquest es mesura pel nombre 

d’associacions que sol·liciten ajudes. En 2021 s’ha superat lleugerament l’estimació prevista 

de 10 associacions, i s’ha arribat a 11, 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 

 

El mesurament d’assoliments en aquest objectiu es basa igualment en l’indicador que 

mesura el nombre d’associacions que sol·liciten ajudes. En aquesta línia, i continuant aquest 

indicador la senda començada en 2020, han sigut 9 les associacions vinculades als sectors 

industrials objecte de la convocatòria, amb accions com ara 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. 

 

 

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, 

l’ocupació i la indústria 

 

L’execució de l’indicador de seguiment d’aquest objectiu (nombre d’associacions que 

sol·liciten ajudes) mostra un increment notable de sol·licituds d’associacions en relació amb el 

que es preveia (90 %) per a actuacions dirigides a millorar la formació en les empreses 

industrials mitjançant l’organització de jornades formatives obertes, la promoció de sistemes 

d’intercanvi d’informació sobre habilitats formatives i necessitats, la 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 
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En sentit contrari al que succeeix amb l’objectiu anterior, i en línia amb el que va 

ocórrer en l’exercici anterior, en aquest s’observa un descens en el nombre d’associacions que 

sol·liciten ajudes, i s’arriba a penes un 40 % del valor previst, perquè tan sols s’han rebut 4 

sol·licituds 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 start-ups. 

 

 

Objectiu 1.8 Incrementar l’establiment de plans d’igualtat entre dones i homes en les empreses 

industrials 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través de nombre d’empreses industrials 

que sol·liciten ajudes per a projectes d’inversió que tenen una certificació o un 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. 

 

En el present exercici sí que ha pogut mesurar-se aquest indicador, i s’han registrat 

53 empreses industrials enfront de les 15 previstes, xifra que suposa un 353,33 % d’execució. 

 

 

Objectiu 1.9 Incrementar la composició equilibrada en el càrrec de la presidència i dels òrgans 

d’administració de les empreses i associacions empresarials industrials 

 

El seguiment en el compliment d’aquest objectiu es basa en dos indicadors que 

mesuren, d’una banda, la representació de dones en l’òrgan d’administració de les empreses 

industrials, i, d’una altra, el nombre d’associacions industrials amb presidència exercida per 

dones. 

 

Respecte del primer indicador, el nivell d’execució aconseguit (43,3 %) sobre el valor 

estimat evidencia que encara queda molt de camí per recórrer en aquest camp. De les 853 

sol·licituds rebudes, només 13 empreses afirmen tindre dones en el seu òrgan d’administració, 

xifra que suposa un 1,52 % del total. 

 

Quant al segon indicador, la consecució del nivell d’execució estimat no oculta el fet 

que només 5 de les 14 entitats sol·licitants en la convocatòria d’ajudes per a associacions 

sectorials vinculades a la indústria tenen una dona com a presidenta de l’òrgan directiu, xifra 

que suposa un percentatge del 35,7 %. 

 

 

Objectiu 2.1 Desenvolupament d’accions destinades a millorar la planificació, l’impuls, 

l’assessorament, la coordinació, l’anàlisi, el control i l’avaluació de la seguretat industrial, així 

com la cultura de la seguretat industrial en les operacions productives i en la societat en 

general (instal·lacions domèstiques i industrials) 
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El tipus d’accions, i els indicadors corresponents (indicadors 1 a 5), que mesuren el 

desenvolupament d’aquest objectiu són jornades, congressos, campanyes o convenis de 

col·laboració. Durant el 2021 s’han celebrat 11 jornades de les 12 previstes, fet que suposa 

un grau elevat d’execució; es va celebrar l’octubre de 2021 el I Congrés de Seguretat Industrial 

a València, amb dos dies de duració, tal com s’havia previst; s’han dut a terme 7 de les 10 

campanyes previstes; s’han executat 6 convenis, un més del que es preveia, dels quals 5 eren 

per a la promoció de la seguretat industrial i 1 per a consulta de normes AENOR, i s’han 

realitzat els 3 plans extraordinaris d’inspecció que estaven previstos. 

 

També es fa un seguiment amb enfocament de gènere a través de dos indicadors: 

 

Indicador 6. Utilització de llenguatge no sexista en guies publicades per a promocionar la 

seguretat industrial 

 

 En el present exercici no s’han publicat noves guies diferents de l’any anterior. S’han 

mantingut les publicades. Aquesta actuació no ha sigut prioritària, atés que s’ha vist una 

necessitat d’aprofundir en la realització de cursos per a responsables de seguretat industrial. 

 

Indicador 7. Utilització de llenguatge no sexista en fullets informatius publicats per a 

promocionar la seguretat industrial 

 

S’ha adequat el contingut dels cursos respectant el llenguatge no sexista. 

 

 

Objectiu 2.2 Adequació i millora contínua del marc legal d’actuació sobre la seguretat 

industrial, especialment sobre els equips, els aparells i les instal·lacions considerades de risc. 

Seguiment de les condicions del funcionament dels organismes de control 

 

El mesurament d’aquest objectiu es realitza a través de dos indicadors que mesuren 

les reunions de coordinació, seguiment i control, i el nombre d’OC (organismes de control) per 

a seguiment. 

 

S’han mantingut les 10 reunions tècniques de seguiment i control previstes, mentre 

que el nombre d’OC per a seguiment ha arribat a 49. 

 

 

Objectiu 2.3 Aplicació de la legislació en matèria de metrologia legal, quant al registre de 

control metrològic i verificacions periòdiques, i després de la reparació o la modificació dels 

equips i els aparells amb què s’efectuen les mesures 

 

El mesurament d’aquest objectiu es realitza a través de dos indicadors que mesuren 

el nombre d’agents per a seguiment, i les reunions de coordinació seguiment i control.  
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El nombre d’agents en el camp de la metrologia legal també s’ha modificat a 141. 

S’han mantingut 6 reunions, nombre superior al previst. 

 

 

Objectiu 2.4 Aplicació de la legislació en matèria d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) 

 

El mesurament d’aquest objectiu es realitza a través de reunions de coordinació 

seguiment i control. 

 

Respecte del valor previst (5), s’han celebrat més reunions en matèria d’ITV, un total 

de 8. 

 

 

Objectiu 2.5 Control i millora dels procediments i desenvolupament normatiu en matèria de 

seguretat industrial, vehicles i metrologia 

 

El seu seguiment es basa en les reunions de coordinació seguiment i control. Durant 

el 2021 s’han mantingut fins a 30 reunions de coordinació de seguretat industrial, un nombre 

molt més elevat del que es preveia, pel fet que està en desenvolupament el programa Agilitza 

Indústria i principalment necessita coordinació i modificació de procediments i bases de dades 

dels procediments i tràmits específics d’indústria. 

 

 
Programa 322.55 “Promoció de l’emprenedoria, el cooperativisme i l’economia 

social” 

Execució: 112,22 % 

PROGRAMA 32255 PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA, 

COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Consolidar una cultura de l’emprenedoria a la Comunitat 
Valenciana, incentivant la formació i l’esperit emprenedor en els 
diferents nivells educatius. 

334,17  

OBJECTIU 1.2 
Elaborar programes de difusió social de l’emprenedoria i de 
l’esperit empresarial. 

164,67  

OBJECTIU 2.1 

Fomentar l’emprenedoria com a política transversal de la 
Generalitat, a través de l’execució del Pla estratègic en matèria 
d’emprenedoria de la Comunitat Valenciana per al període 2018-
2023. 

100,00  

OBJECTIU 2.2 Suport al Consell Valencià d’Emprenedoria 50,00  

OBJECTIU 3.1 
Impulsar el funcionament d’una plataforma informàtica integral 
que unisca tota la informació d’assessorament i suport a les 
persones emprenedores. 

40,00  

OBJECTIU 3.2 
Fomentar el desenvolupament d’accions de divulgació dels 
instruments que estan a la disposició dels emprenedors. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 
Promoure la participació en projectes i programes europeus i 
internacionals dirigits a fomentar l’emprenedoria. 

100,00  

OBJECTIU 4.2 
Impulsar, juntament amb la Universitat de València, la 
implementació de l’acció pilot Aula Emprén dins del projecte iEER. 

0,00  
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PROGRAMA 32255 PROMOCIÓ DE L’EMPRENEDORIA, 

COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.1 
Foment d’activitats que proporcionen suport i serveis avançats 
per a facilitar el creixement i la consolidació d’empreses a la 
Comunitat Valenciana. 

123,22  

OBJECTIU 6.1 
Promoció, foment i difusió de l’economia social a la Comunitat 
Valenciana. 

116,67  

OBJECTIU 6.2 
Creació, desenvolupament i consolidació de les empreses 
d’economia social a la Comunitat Valenciana. 

133,44  

OBJECTIU 6.3 Suport al Consell Valencià del Cooperativisme. 84,44  

 

L’execució global d’aquest programa durant l’exercici 2021 ha sigut del 112,22 % en 

relació amb el que es preveia, a causa principalment de l’increment notable de participació en 

les actuacions executades dins de l’Objectiu 1.1 a través de les cinc universitats públiques 

valencianes, així com al “suport a la informatització i la digitalització de les cooperatives i les 

societats laborals”, dins de l’Objectiu 6.2 Creació, desenvolupament i consolidació de les 

empreses d’economia social a la Comunitat Valenciana, que ha resultat molt superior al que 

es preveia, ja que ha arribat a més d’un 200 %.  

  

Des d’una perspectiva de gènere, cal assenyalar que el nombre de dones participants 

en els programes de foment de l’emprenedoria s’ha incrementat respecte de 2020 a 

conseqüència del major impuls a les actuacions durant l’exercici 2021 en comparació amb 

l’exercici anterior, afectat per les restriccions que va suposar la crisi sanitària provocada per 

la COVID-19. 

 

El nombre total de dones participants en els programes ha sigut de 1.404, distribuïdes 

entre: 

 

- El “campus de l’emprenedoria innovadora” vinculada a l’Objectiu 1.1, amb un 

total de 796. 

- “Suport a la reestructuració, la consolidació i el creixement empresarial” amb 

un total de 132 dones, i “Suport a l’emprenedoria juvenil per a la consolidació, creixement i 

relleu generacional empresarial Llamp Relleu”, en el qual va participar un total de 47 dones, 

tots dos programes vinculats a l’Objectiu 5.1. 

- “Suport a l’emprenedoria rural”, vinculada a l’Objectiu 1.2, en el qual va 

participar un total de 429 dones. 

 

A més, durant l’exercici 2021 es va implementar el programa LLAMP CV, de foment de 

l’emprenedoria sostenible i de triple impacte econòmic, mediambiental i social, en el qual va 

participar un total de 129 dones. 

 

Cal destacar que, en relació amb les “Ajudes concedides per a la contractació de 

dones”, dins de l’Objectiu 6.2, s’ha arribat a un grau d’execució del 164 %.  
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Sens dubte, el suport a les dones en els diferents programes de foment de 

l’emprenedoria i de contractació de dones en les societats cooperatives contribuirà a reduir les 

desigualtats entre homes i dones tant en l’àmbit personal com professional. 

 

A continuació, s’analitzen els aspectes més rellevants d’alguns dels objectius. 

 

 

Objectiu 1.1 Consolidar una cultura emprenedora, innovadora i sostenible a la Comunitat 

Valenciana, incentivant la formació i l’esperit emprenedor en els diferents nivells educatius 

 

En aquest objectiu, nou dels deu indicadors han superat el 100 % del nivell d’execució, 

fet que representa un grau d’execució global del 334,17 %, i destaca especialment l’increment 

del nombre d’equips d’estudiants formats per a desenvolupar projectes d’emprenedoria. 

 

 

Objectiu 1.2 Elaborar programes de difusió social de l’emprenedoria i de l’esperit empresarial 

 

 Destaca especialment l’important increment en el nombre d’esdeveniments de foment 

de l’ecosistema innovador i start-ups a la Comunitat Valenciana realitzats en col·laboració amb 

l’Associació Valenciana de Startups, entre els quals cal assenyalar huit tallers, la participació 

en el 4YFN Mobile World Congress, l’organització de l’esdeveniment South Summit, una 

trobada Tech Transfer entre centres tecnològics, incubadores, empreses i universitats, etc., 

amb 5.607 participants en total, d’aquests 1.962 dones. 

 

 

Objectiu 3.1 Impulsar el funcionament d’una plataforma informàtica integral que reculla tota 

la informació d’assessorament i suport a les persones emprenedores 

 

Si bé en aquest objectiu no s’ha pogut arribar al 100 % d’execució, sí que cal destacar 

que ha experimentat un creixement notable respecte de l’exercici anterior, d’un 12 % a un 40 

%. A més, es preveu que aquesta implementació evolucione fins a arribar al 100 % en el 

pròxim exercici mitjançant accions d’informació i motivació sobre l’ús de l’eina per les diferents 

entitats de l’ecosistema emprenedor valencià. 

 

 

Objectiu 4.2 Impulsar, junt amb la Universitat de València, la implementació de l’acció pilot 

Aula Emprén, dins del projecte iEER 

 

El valor nul assignat a aquest indicador deriva del fet que des de 2020 no s’executa 

cap actuació vinculada a aquest objectiu, atés que no hi ha cap línia que finance aquestes 

actuacions. Per aquesta raó, aquest objectiu ja s’ha suprimit per a l’exercici 2022. 
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Objectiu 6.2 Creació, desenvolupament i consolidació de les empreses d’economia social a la 

Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Foment de la creació d’empreses d’economia social i el seu desenvolupament 

 

En el foment de la creació d’empreses d’economia social, s’ha arribat a un valor del 

35,85 % d’execució, i es milloren així les dades en relació amb el 2020, en què, a causa de la 

situació de crisi generada per la pandèmia per la COVID-19, les cooperatives i les societats 

laborals van patir una recessió econòmica important. 

 

Indicador 2. Suport a la informatització i la digitalització de les cooperatives i societats laborals 

 

L’increment notable en l’execució d’aquest indicador ha sigut molt superior al que es 

preveia i ha arribat a més d’un 200 %, i això posa de manifest la importància d’incorporar al 

sector cooperatiu les tecnologies digitals en pro de la seua competitivitat, productivitat i 

visualització, fet que suposa un repte, però alhora una oportunitat clara per a créixer. 

 

Indicador 3. Gestió del Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana i del Registre 

administratiu de societats laborals 

 

S’ha tramitat un total de 4.096 expedients registrals, i s’ha arribat a un grau d’execució 

superior al que es preveia inicialment (132,13 %). 

 

Indicador 5. Ajudes concedides per raó de l’ocupació de dones 

 

El percentatge previst en aquestes ajudes (53 %) ha arribat al 87 %, amb la qual cosa 

s’ha arribat a un grau d’execució del 164 %. Cal assenyalar que el perfil d’edat d’aquestes 

dones ocupades s’ha situat principalment en la franja de 25 a 54 anys. 

 

 

 
Programes amb un grau d’execució superior al 80 % i inferior al 100 % 

 

 

Programa 731.10 “Energia i mines”  

Execució: 98,44 % 

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 la inversió en noves infraestructures energètiques de 

181,07  
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PROGRAMA 73110 ENERGIA I MINES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
generació, transport i distribució, avaluant-ne la necessitat, i tenint 
en compte les necessitats traslladades des de la demanda. 

OBJECTIU 1.3 

Ordenar i estendre les infraestructures de transport i distribució de 
gasos combustibles canalitzats per mitjà de la inversió a fi que 
arriben a tanta població com siga possible, permetent l’elegibilitat 
dels consumidors i consumidores per a un mateix ús final, i tenint 
en compte les necessitats traslladades des de la demanda. 

29,87  

OBJECTIU 1.4 

Incentivar la implantació de combustibles menys contaminants en 
les flotes de transport, per tal de crear la infraestructura adequada 
per al subministrament de combustible més sostenible 
mediambientalment. 

50,00  

OBJECTIU 1.5 
Millorar el coneixement de l’Administració i la societat de les 
infraestructures energètiques i la seua difusió aplicant les millors 
eines informàtiques disponibles. 

100,00  

OBJECTIU 2.1 

Fomentar la inversió en instal·lacions energètiques de tecnologies 
renovables, i que introduïsquen estalvi i eficiència 
energètica, incloent-hi la cogeneració, 
especialment les associades als sectors productius, i en particular 
per mitjà de l’autocosum, pel seu impacte sobre 
l’entorn i l’ocupació, i en la competitivitat d’aquests sectors 
productius, pel seu impacte sobre l’entorn i l’ocupació. 

100,00  

OBJECTIU 3.1 

Incidir favorablement en la intensitat energètica (energia 
necessària per a produir una unitat de PIB) de la Comunitat 
Valenciana, mitjançant el foment de l’ús de les tècniques d’estalvi 
i eficiència energètica. 

100,00  

OBJECTIU 4.1 

Fomentar l’aprofitament sostenible de recursos minerals naturals 
per mitjà de la ponderació i la conciliació dels interessos públics 
mediambientals, territorials, paisatgístics i miners, amb vista al 
subministrament de matèries primeres minerals per a activitats 
econòmiques bàsiques o estratègiques. 

116,67  

OBJECTIU 4.2 Millorar la seguretat en els sectors miner i pirotècnic. 108,33  

 

 

Objectiu 1.1 Impulsar el compliment dels objectius previstos en els instruments de planificació 

i programació vigents 

 

El seguiment es realitza mitjançant l’informe d’avaluació dels objectius establits en els 

instruments de planificació i programació vigents 

 

Durant els anys 2020 i 2021, a causa dels canvis en la normativa energètica, s’han 

incrementat enormement les sol·licituds d’instal·lacions d’energies renovables, per la qual 

cosa, en compliment de Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a 

accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per 

l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, s’ha anat avaluant el 

compliment d’objectius disposats en la planificació actual. 

 

 

Objectiu 1.2 Ordenar i estendre el subministrament elèctric per mitjà de la promoció i la 

inversió en noves infraestructures energètiques de generació, transport i distribució, avaluant-

ne la necessitat, i tenint en compte les necessitats traslladades des de la demanda 
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Indicador 1. Elaborar propostes de nova regulació per a adaptar a les modificacions recents de 

la legislació bàsica, buscant les màximes. Simplificació i agilitació administratives i amb una 

visió global de les diferents activitats del sector elèctric 

 

Després de la publicació en 2020 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de 

mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies 

renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, i la 

modificació, entre altres, del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel 

qual s’estableixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i 

distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, per a adaptar-lo als 

importants i continus canvis introduïts en la normativa del sector elèctric, entre altres, el Reial 

decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres 

àmbits per a la reactivació econòmica, durant l’exercici 2021 no s’han aprovat noves normes. 

 

Indicador 2. Elaborar el Programa anual per a l’Administració general de l’Estat (AGE) de la 

planificació que afecta la Comunitat Valenciana. Informe de proposta per a elaborar el 

Programa anual d’instal·lacions de la xarxa de transport per a la Comunitat Valenciana 

 

L’Administració general de l’Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes, 

elabora cada quatre anys una planificació energètica en què es defineix com serà el sistema 

elèctric a mitjà i llarg termini. Aquesta planificació identifica les necessitats de 

desenvolupament de les noves infraestructures necessàries per a garantir el subministrament 

elèctric, i considera els aspectes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica.  

 

Amb la publicació de l’Ordre TEC/212/2019, de 25 de febrer, es va iniciar el procés 

d’elaboració de la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica per al període 2021-

2026. La Direcció General d’Indústria, Energia i Mines va remetre una proposta de 

desenvolupament de la xarxa de transport d’energia elèctrica amb horitzó 2026 a la Comunitat 

Valenciana, amb informes recaptats d’altres conselleries (Territori i Medi Ambient) i 

considerant les propostes de la resta d’agents implicats (distribuïdors, promotors, etc.). 

Aquesta nova planificació serà un instrument de rellevància especial en la consecució dels 

objectius establits en el Pla nacional d’energia i clima. 

 

Durant el 2021, a causa dels canvis en la normativa energètica, s’han continuat 

avaluant les necessitats existents actualment d’infraestructures de xarxa de transport 

motivades, sobretot, de la implantació d’instal·lacions d’energia renovable.  

 

Indicador 5. Reunions de seguiment i coordinació amb els òrgans territorials 

 

L’elevat valor d’execució aconseguit en aquest indicador (20 reunions enfront de les 3 

previstes) respon al notable increment produït en les reunions amb els serveis territorials, a 

causa de la publicació del Decret llei 14/2020, així com a la resta de normativa del sector 
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elèctric, i també a l’augment significatiu de sol·licituds d’autoritzacions administratives 

d’instal·lacions renovables, cosa ha fet necessari continuar la labor de coordinació. 

 

 

Objectiu 1.3 Ordenar i estendre les infraestructures de transport i distribució de despeses 

combustibles canalitzades mitjançant la inversió a fi que arriben a com més població millor, 

fet que permetrà l’elegibilitat dels consumidors per a un mateix ús final, tenint en compte les 

necessitats traslladades des de la demanda 

 

La baixa execució d’aquest objectiu té l’origen en el fet que les autoritzacions per a 

executar instal·lacions de distribució de gas natural i altres gasos combustibles han tingut una 

disminució a causa del baix nombre de sol·licituds de les empreses distribuïdores, fet que 

s’explica per la política energètica que s’està impulsant en totes les institucions, en la qual els 

gasos combustibles d’origen fòssil tendeixen a no créixer i, per tant, no s’estenen les seues 

infraestructures de xarxa en la transició energètica. 

 

 

Objectiu 1.4. Incentivar la implantació de combustibles menys contaminants en les flotes de 

transport, per tal de crear la infraestructura adequada per al subministrament de combustible 

més sostenible mediambientalment 

 

La baixa execució en aquest objectiu es deu a la no execució d’un dels dos indicadors 

que mesuren els seus assoliments, el relatiu al control de les especificacions tècniques de 

combustibles líquids subministrats a la Comunitat Valenciana. 

 

Si bé es va licitar el contracte corresponent per a aquest servei en 2021, el concurs va 

quedar desert per falta de licitadors, per la qual cosa s’ha sotmés de nou a licitació en 2022. 

 

 

Objectiu 1.5 Millorar el coneixement de l’Administració i la societat de les infraestructures 

energètiques i la seua difusió aplicant les millors eines informàtiques disponibles 

 

Amb aquesta finalitat, estava previst elaborar en 2021 l’informe relatiu a la implantació 

d’un sistema cartogràfic amb unes certes infraestructures energètiques de la Comunitat 

Valenciana, i s’ha complit. 

 

S’ha creat en el visor cartogràfic de la GVA el node d’“Energia” i un subapartat de 

Renovables, en què s’estan cartografiant les instal·lacions d’energies renovables en tramitació, 

fet que constitueix una eina indispensable tant per als diferents òrgans de la Generalitat que 

han d’informar sobre aquestes com per a la resta d’administracions i interessats. 
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Objectiu 4.1 Fomentar l’aprofitament sostenible de recursos minerals naturals mitjançant la 

ponderació i la conciliació dels interessos públics mediambientals, territorials, paisatgístics i 

miners, amb vista al subministrament de matèries primeres minerals per a activitats 

econòmiques bàsiques o estratègiques 

 

Indicador 1. Elaboració de propostes de nova regulació per a l’ordenació del sector miner. 

 

S’ha elaborat un esborrany de l’Avantprojecte de llei de mineria sostenible de la 

Comunitat Valenciana. Aquest document s’ha sotmés a informació pública el juliol de 2021 i 

està en fase de valoració d’al·legacions per a la redacció d’un nou esborrany i per a la posterior 

remissió i sol·licitud d’informe als diversos departaments del Consell. 

 

Així mateix, s’ha elaborat i remés als òrgans territorials una instrucció sobre 

“dinamització i agilitació de procediments miners a què es refereix l’Ordre 14/2011, de 31 de 

març, de la conselleria competent en mineria”. 

 

Indicador 2. Reunions de seguiment i coordinació amb els òrgans territorials 

 

Al llarg del 2021 s’han mantingut set reunions de coordinació amb els òrgans 

territorials, en les quals s’han tractat, entre altres assumptes, l’agilitació de procediments 

administratius i la coordinació amb altres unitats administratives de la resta de conselleries 

competents en matèries que han de tindre’s en compte per a l’aprofitament sostenible dels 

recursos naturals com són les territorials, les ambientals i les paisatgístiques. Així mateix, 

s’han tractat temes en matèria d’inspecció, seguiment i control de treballs anuals d’explotació 

i de restauració, a més de projectes de voladures. 

 

Indicador 3. Actuacions de control del desenvolupament de labors d’explotació i de restauració 

de l’espai natural afectat per l’activitat minera 

 

Durant l’exercici 2021, s’han realitzat quaranta actuacions d’inspecció, seguiment i 

control, plans de labors, així com sobre projectes de voladures d’explotacions mineres.  

 

 

Objectiu 4.2 Millorar la seguretat en els sectors miner i pirotècnic 

 

Indicador 1. Reducció de la sinistralitat del sector respecte d’exercicis anteriors.  

 

La reducció prevista sobre l’exercici anterior, segons diferents índexs de sinistralitat 

en el treball, s’ha complit (reducció del 15 %). 
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Indicador 2. Reunions de seguiment i coordinació amb els òrgans territorials 

 

L’any 2021 s’han mantingut set reunions de coordinació i seguiment amb els serveis 

territorials en matèria de seguretat en les àrees de mineria i pirotècnia. Addicionalment, s’han 

mantingut també altres reunions amb cadascun dels tres serveis territorials sobre assumptes 

o expedients específics en matèria de la seua competència provincial, i amb això s’han complit 

àmpliament les previsions. 

 

 

Programa 551.10 “Elaboració i difusió estadística” 

Execució: 96,92 % 

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 l’anàlisi de la realitat demogràfica, 
socioeconòmica i cultural de la Comunitat Valenciana, així com per 
a la comparabilitat amb el seu entorn nacional i internacional. 

90,76  

 

Els objectius previstos en el programa 551.10 s’han aconseguit en la major part, en 

concret: 

 

- Els òrgans col·legiats en matèria estadística de la Comunitat Valenciana han 

celebrat les sessions anuals. 

 

- S’han elaborat i tramitat els documents preceptius de desenvolupament del Pla 

valencià d’estadística 2019-2022: proposta de programa anual d’activitats estadístiques 

corresponent a 2022 i proposta de balanç d’activitats realitzades per l’organització estadística 

de la Comunitat Valenciana de 2020. 

 

- S’han elaborat i difós a través del portal estadístic de la Generalitat els resultats 

estadístics de les operacions estadístiques programades per a executar-les durant l’exercici. 

 

- S’han recopilat i difós a través del portal estadístic de la Generalitat els 

resultats estadístics sobre la Comunitat Valenciana elaborats per altres fonts estadístiques que 

complementen els resultats elaborats per la direcció general competent en matèria estadística. 

 

- S’han elaborat i publicat productes estadístics de caràcter divulgatiu que 

compleixen l’objectiu d’acostar l’estadística pública valenciana a col·lectius diversos. 
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- S’ha facilitat, sistemàticament, el desglossament per sexe dels resultats, 

excepte en aquells en què la naturalesa o les característiques de l’estadística no ho permetia, 

seguint les orientacions del Pla valencià d’estadística 2019-2022 sobre l’eix transversal de 

gènere. Aquest desglossament permet visibilitzar la variable sexe en les estadístiques d’interés 

de la Generalitat. 

 

S’exposen a continuació aspectes destacats dels indicadors més rellevants. 

 

 

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 

 

A través d’aquest indicador es mesura l’elaboració de productes de difusió de resultats 

estadístics de caràcter conjuntural i estructural dels àmbits demogràfic, econòmic i social a 

executar per la Direcció General en la seua qualitat d’òrgan central d’estadística de la 

Comunitat Valenciana, en el marc del Programa anual d’activitats estadístiques per a l’exercici 

2021 de desenvolupament del Pla valencià d’estadística 2019-2022. 

 

S’ha executat el 99,17 % respecte de les previsions inicials, i l’única variació ha sigut 

que no s’han difós els resultats de l’estadística de pensions contributives del sistema de la 

Seguretat Social, ja que el conveni que instrumenta la cessió de les dades en què es basa 

aquesta estadística està en procés de tramitació. 

 

Cal destacar, entre els resultats elaborats i publicats durant el 2021, que s’han abordat 

indicadors que cobreixen tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, excepte el de Vida 

Submarina. Aquests indicadors s’elaboren en el marc de l’operació estadística indicadors de 

l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. 

 

Igualment, en el marc d’elaboració i difusió dels indicadors de confiança empresarial, 

el primer trimestre de 2021 inclou un mòdul d’opinió sobre l’impacte de la COVID-19 a fi de 

valorar el nivell d’activitat dels establiments una vegada transcorregut quasi un any de l’estat 

d’alarma, així com l’efecte en els canvis en el seu funcionament, les accions adoptades o l’ús 

del teletreball i sobre les mesures o les 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 
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Aquest indicador es mesura a través de les actualitzacions realitzades en el portal 

estadístic de la Generalitat de taules de principals resultats estadístics per a diferents àmbits 

territorials de la Comunitat Valenciana provinents d’operacions estadístiques elaborades per 

altres organismes productors d’estadística oficial. 

 

Aquestes actualitzacions formen part de les operacions estadístiques de recopilació 

Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana i Banc de dades territorial del Programa anual 

d’activitats estadístiques 2021 de desenvolupament del Pla valencià d’estadística 2019-2022, 

i les realitza la Direcció General en qualitat d’òrgan central d’estadística de la Comunitat 

Valenciana. 

 

En 2021 es preveia actualitzar les taules corresponents a 151 estadístiques de Dades 

bàsiques de la Comunitat Valenciana; no obstant això, han quedat pendent d’actualitzar 10 

estadístiques, pel fet que les fonts que les generen no han actualitzat els resultats en aquest 

any, i 5 estadístiques més perquè no s’ha pogut completar l’elaboració de les taules que 

s’havien de difondre. 

 

D’altra banda, la previsió d’actualització del Banc de dades territorial era de 51 

estadístiques, però no se n’han pogut difondre 6 per no estar finalitzada la preparació de les 

dades que calia incorporar-hi, i altres 4 pel fet que els resultats no han sigut publicats per les 

fonts responsables. 

 

Indicador 3. Elaboració i difusió de productes de divulgació estadística 

 

Aquest indicador informa del nombre de productes estadístics de caràcter divulgatiu 

que es publiquen en el portal estadístic de la Generalitat amb l’objectiu d’acostar l’estadística 

pública als diferents tipus d’usuaris. S’han elaborat els productes següents: 

 

- Últimes xifres. Amb la difusió de resultats d’operacions estadístiques elaborades per 

la Direcció General es prepara un document de promoció de la informació publicada, amb 

suport gràfic i tipogràfic, en què s’assenyalen les dades més significatives i rellevants de 

l’operació amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús i la comprensió correcta als usuaris. S’han difós 

115 documents d’últimes xifres: 88 relatius a estadístiques econòmiques, 8 a estadístiques 

demogràfiques i 19 a estadístiques socials. 

 

- Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana. Producte de caràcter anual que té per 

objecte oferir una visió sintètica de la Comunitat Valenciana. El nivell territorial que ofereix és 

de la Comunitat Valenciana, preveu un apartat per als municipis de més de 25.000 habitants 

i un apartat per a comarques. 

 

- Fitxes municipals. Producte de caràcter anual que ofereix, a partir d’una selecció de 

la informació que conté el Banc de dades territorial, una fitxa de cada municipi amb els seus 

indicadors estadístics principals. 
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- Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana, a 1 de gener de 2021, que presenta la 

relació d’entitats de població (col·lectives i singulars), nuclis i disseminats per a cada municipi 

amb els detalls de la població. 

 

- Noms i cognoms. Estadística de periodicitat anual que permet conéixer quins són els 

noms i els cognoms més freqüents en els diferents àmbits territorials de la Comunitat 

Valenciana, així com la distribució territorial d’un nom o un cognom concret. 

 

Indicador 4. Difusió de resultats d’operacions estadístiques desglossades per sexe en el portal 

estadístic de la Generalitat 

 

Aquest indicador informa del grau d’incorporació de la variable sexe en l’explotació 

estadística de les operacions estadístiques elaborades o recopilades per la Direcció General, 

sempre que la naturalesa o les característiques tècniques de l’estadística ho permeten. 

 

En relació amb les estadístiques elaborades, la variable sexe és present en 24 

operacions estadístiques, 9 operacions de l’àmbit demogràfic, 9 del social i 6 de l’econòmic. 

Entre aquests, cal assenyalar l’actualització 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. 

 

D’altra banda, les recopilacions de resultats d’operacions estadístiques preveuen la 

desagregació per sexe en 57 estadístiques. 

 

Indicador 5. Promoció i difusió estadística amb desglossament per sexe 

 

Els productes de divulgació estadística elaborats que contenen la desagregació per 

sexe són 37: últimes xifres d’operacions estadístiques la naturalesa de les quals permet 

desagregar per sexe, Dades bàsiques, Fitxes municipals i Noms i cognoms. 

 

 

Programa 443.10 “Protecció persones consumidores i qualitat de béns i serveis” 

Execució: 88,88 % 

PROGRAMA 44310 PROTECCIÓ PERSONES CONSUMIDORES I 

QUALITAT DE BÉNS I SERVEIS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Vetlar per la salut i la 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. 

83,45 
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OBJECTIU 1.2 

Fomentar el consum responsable i ètic des de la joventut, facilitant 
la informació, la formació i l’educació per a aconseguir un consum 
responsable, enfortint l’autonomia i la capacitat de decisió de les 
persones consumidores i conscienciant-les, al mateix temps, de les 
seues responsabilitats en les eleccions i els hàbits de consum, que 
han de basar-se no només en criteris estrictament econòmics, sinó 
també en criteris de racionalitat, sostenibilitat i responsabilitat 
social. 

101,33  

OBJECTIU 1.3 
Donar suport a l’associacionisme en matèria de consum, potenciant 
la seua eficàcia i capacitat de representació. 

118,18  

OBJECTIU 2.1 
Impulsar la resolució dels conflictes entre les persones consumidores 
i les empreses per mitjà de la mediació i l’arbitratge de consum. 

70,81  

OBJECTIU 3.1 
Crear xarxes i eines d’assessorament a les persones consumidores 
que permeten disposar en temps real d’informació i descentralitzen 
els serveis que presten de manera eficaç. 

98,81  

OBJECTIU 3.2 Impuls i suport a les OMIC. 60,71  

 

A continuació s’analitzen els indicadors considerats més rellevants en l’execució dels 

objectius d’aquest programa durant l’exercici 2021. 

 

 

Objectiu 1.1 Vetlar per la salut i la 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 

 

Indicadors 1 a 5. Relacionats amb campanyes, expedients sancionadors, actuacions 

inspectores, preses de mostres i xarxa d’alertes. 

 

Ha disminuït el nombre d’expedients de localització i retirada de productes perillosos. 

Per contra, s’ha mantingut el nombre d’actuacions inspectores, s’ha incrementat el nombre 

d’expedients sancionadors i s’ha retirat del mercat i destruït un nombre superior al de 2020, 

si bé aquest exercici no constitueix una referència vàlida per les limitacions a la mobilitat que 

van caracteritzar aquest exercici. 

 

Indicador 6. Denúncies rebudes. Denúncies rebudes en matèria de publicitat sexista 

 

S’observa que hi ha hagut una disminució de les denúncies presentades per les 

persones consumidores, malgrat un augment del consum. Es considera que un motiu d’això 

és la prohibició d’ofertes comercials de telefonia en 2020, així com una disminució d’ofertes 

personalitzades i els moviments de concentració empresarial en el sector. 

 

No s’han detectat ni s’han rebut denúncies de publicitat sexista que vulneren l’article 

3.1 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat. 
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Indicador 9. Nombre de fulls de reclamacions distribuïts 

 

La venda de blocs de fulls de reclamacions s’ha incrementat un 25,44 % respecte dels 

venuts en l’exercici 2020, malgrat no haver arribat a un compliment total dels objectius 

previstos. Una de les causes pot estar en l’increment de vendes per comerç electrònic, ja per 

a això no és necessari disposar de fulls de reclamacions. 

 

 

Objectiu 1.2 Fomentar el consum responsable i ètic des de la joventut, facilitant la informació, 

la formació i l’educació per a aconseguir un consum responsable, enfortint l’autonomia i la 

capacitat de decisió de les persones consumidores i conscienciant-les, al mateix temps, de les 

seues responsabilitats en les eleccions i els hàbits de consum, que han de basar-se no només 

en criteris estrictament econòmics, sinó també en criteris de racionalitat, sostenibilitat i 

responsabilitat social 

 

Indicador 1. Jornades del dia mundial de les persones consumidores 

 

Malgrat les mesures de distanciament imposades per la situació sanitària de la COVID-

19, s’ha pogut arribar a un compliment total de les accions programades per al 2021. Si bé ha 

calgut canviar-los el format, i la majoria s’han celebrat en línia (seminari web), i a través de 

les xarxes socials (campanya de conscienciació). 

 

Indicador 2. Jornades i accions divulgatives 

 

S’ha pogut complir íntegrament el que es preveia, i s’ha adaptat el format de la 

formació a les circumstàncies de cada moment. De les tres accions formatives, només una s’ha 

celebrat de manera presencial. L’objectiu d’aquestes accions formatives és que el personal de 

consum de les OMIC puga traslladar la formació rebuda als seus territoris d’acció. S’han atés 

totes les sol·licituds rebudes, amb independència del gènere de la persona sol·licitant. 

 

Indicador 3. Accions en centres educatius del concurs Consumópolis 

 

Es tracta d’un concurs escolar i la participació varia cada any en funció de l’interés del 

professorat en el tema proposat, i també de les activitats programades per cada centre 

educatiu, i és, per tant, un objectiu amb un índex de compliment molt variable. En el 2021 la 

participació ha sigut molt alta, dels 194 equips de tota la Comunitat inscrits inicialment, 

únicament 155 han participat en la fase autonòmica. Malgrat això, se supera la previsió inicial 

d’objectiu proposat. 
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Objectiu 1.3 Fomentar l’associacionisme en matèria de consum, potenciant l’eficàcia i la 

capacitat de representació 

Les previsions en aquest objectiu s’han pogut complir íntegrament, ja que s’ha ajudat 

totes les associacions de persones consumidores de la Comunitat Valenciana que han sol·licitat 

les ajudes. 

 

 

Objectiu 2.1 Impulsar la resolució dels conflictes entre les persones consumidores i les 

empreses per mitjà de la mediació i l’arbitratge de consum 

 

Indicador 1. Potenciar la mediació en matèria de consum en les juntes arbitrals 

 

El nombre de mediacions dutes a terme ha superat les previsions inicials, per la qual 

cosa es considera que s’han complit íntegrament i superat els objectius proposats. 

 

Indicador 4. Empreses i professionals adherits a l’arbitratge de consum. 

 

El grau de compliment depén de la voluntat de l’empresa perquè els conflictes que 

sorgisquen amb les persones consumidores es resolguen per la via de l’arbitratge i no per la 

judicial. Amb l’objectiu d’incentivar la seua adhesió, la convocatòria d’ajudes de la Direcció 

General valora l’adhesió a les juntes arbitrals de consum. El resultat durant l’exercici, segons 

el nombre d’empreses adherides, ha sigut un poc superior als valors estimats inicialment. 

 

 

Objectiu 3.1 Crear xarxes i eines d’assessorament per a les persones consumidores que 

permeten disposar en temps real d’informació i descentralitzen els serveis que presten de 

manera eficaç 

 

En aquest objectiu cal assenyalar, en relació amb les seus d’arbitratge virtual, que una 

de les mesures adoptades a conseqüència de la COVID-19 va ser reduir el nombre de persones 

que assistiren a les sales d’arbitratge, per la qual cosa sempre que ha sigut possible el col·legi 

arbitral o l’àrbitre no han estat físicament a la sala i s’han realitzat les audiències a través de 

videoconferència. 
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Programa 762.10 “Comerç exterior”  

Execució: 83,87 % 

PROGRAMA 76210 COMERÇ EXTERIOR  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Millorar el posicionament internacional de les empreses de la 
Comunitat Valenciana. 

130,10  

OBJECTIU 2.1 
Defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la 

Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat 
global 

0,00  

OBJECTIU 3.1 Afavorir l’expansió de les empreses valencianes. 6,30  

OBJECTIU 4.1 Fomentar la diversificació dels mercats. 157,00 

OBJECTIU 5.1 
Promoure la cooperació entre les pimes valencianes per a participar 
de manera agrupada en projectes d’internacionalització. 

0,00  

OBJECTIU 6.1 
Fomentar la contractació de personal especialitzat per a desplegar 
el pla de promoció internacional de l’empresa, fent efectiu el principi 
d’igualtat entre dones i homes millorar els recursos humans 

183,33  

OBJECTIU 7.1 
Afavorir la internacionalització de les empreses promogudes per 
dones 

59,22  

OBJECTIU 8.1 
Ajudar les empreses en la cerca de nous canals de comercialització, 
especialment en l’àmbit de la digitalització 

135,00  

 

L’execució del programa pressupostari 762.10 en els últims dos exercicis ha resultat 

molt afectada per les conseqüències del brot de COVID-19, que, a més de ser una emergència 

greu 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, d’una altra, es reduïa el consum. 

 

La convocatòria d’ajudes en què es basa la major part dels indicadors d’aquest 

programa pressupostari recull les accions i les despeses realitzades per les empreses 

valencianes des de l’1 de juliol de 2020 fins al 30 de juny de 2021. En aquest període hem 

estat immersos en cinc onades de la pandèmia de COVID-19, amb les conseqüències que se 

n’han derivat quant a anul·lació de la majoria de les fires comercials internacionals que es 

desenvolupen tant en territori espanyol i europeu com extraeuropeu, així com a les restriccions 

a la mobilitat. Tot això ha portat a una reordenació dels plans d’internacionalització de les 

empreses, fet que s’observa en el percentatge d’execució dels indicadors analitzats. 

 

La pandèmia també ha tingut conseqüències en els indicadors de gènere. Si ja per si 

mateixa la presència de les dones en el comerç internacional és molt inferior a la dels homes, 

en una situació d’incertesa comercial com la que s’ha viscut en aquest exercici, la dona 

s’enfronta a més obstacles, barreres culturals i estereotips. 

 

S’analitzen a continuació els indicadors més rellevants pels seus resultats. 

 

 

Objectiu 1.1 Millorar el posicionament internacional de les empreses de la Comunitat 

Valenciana 
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Per a assolir aquest objectiu se subvencionen diversos tipus d’accions: publicitat en mitjans 

estrangers, registre de marca, certificació i registre de productes, actuacions relacionades amb 

la pàgina web i elaboració de material promocional i participació en plecs de licitacions en 

mercats exteriors. 

 

El compliment, amb caràcter general, del 100 % d’aquests indicadors, i en alguns amb 

un percentatge fins i tot del doble, com el de “publicitat en mitjans estrangers”, reflecteix 

l’esforç més gran realitzat per les empreses en la part de promoció que no ha suposat un 

desplaçament als mercats exteriors. 

 

 

Objectiu 2.1 Defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat 

Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global 

 

El seguiment d’aquest objectiu es basa en l’indicador relatiu a la Comissió de Seguiment per a 

la Defensa dels Interessos dels Sectors Productius Valencians en els Acords Comercials de la 

UE amb Tercers Països. 

 

Durant l’exercici 2021, la Comissió de Seguiment no s’ha reunit amb caràcter col·legiat 

perquè els aspectes rellevants s’han tractat de manera particular amb els sectors afectats.  

  

S’han mantingut reunions setmanals amb l’ambaixada del Regne Unit a Madrid 

derivades de l’aplicació de les noves reglamentacions conseqüència del Brexit, de les quals 

s’ha donat trasllat puntualment a les associacions empresarials afectades representades en la 

comissió esmentada. 

 

En relació amb el conflicte que afecta el sector calçat derivat de l’amenaça per part 

dels EUA, d’imposició de nous aranzels a la importació a conseqüència de l’aplicació de la taxa 

Google, s’han mantingut reunions amb Castella-la Manxa per a adoptar una estratègia comuna. 

Així mateix, s’hi van implicar empreses espanyoles exportadores i empreses estatunidenques 

importadores de calçat, per a aconseguir la major participació en el procés d’audiència pública 

posat en marxa per la representació comercial dels Estats Units. 

 

 

Objectiu 3.1 Afavorir l’expansió de les empreses valencianes 

 

Aquest objectiu s’instrumentalitza mitjançant subvencions a accions a la participació 

en els certàmens firals internacionals a Espanya, a la Unió Europea i fora d’aquesta. 

 

És el que en major mesura ha acusat les conseqüències de les cinc onades de la 

pandèmia de COVID-19 que han ocorregut en el període comprés entre l’1 de juliol de 2020 i 

el 30 de juny de 2021. La majoria de les fires comercials internacionals que es desenvolupen 



458 

 

tant en territori espanyol com fora s’han suspés, per la qual cosa les previsions no s’han pogut 

complir. 

 

 

Objectiu 4.1 Fomentar la diversificació dels mercats 

 

Aquesta acció de foment es realitza mitjançant el suport a empreses per a projectes 

que diversifiquen accions de promoció en mercats. Com a resposta a la limitació d’altres tipus 

de promoció exterior, les empreses han diversificat en un nombre major les seues accions, per 

la qual cosa l’objectiu s’ha complit àmpliament (471 empreses enfront de les 300 previstes). 

 

 

Objectiu 5.1 Promoure la cooperació entre les pimes valencianes per a participar de manera 

agrupada en projectes d’internacionalització 

 

No hi ha hagut sol·licituds per a projectes presentats per empreses de manera 

agrupada. L’incompliment de les previsions demostra la dificultat que hi ha perquè les pimes 

valencianes treballen de manera conjunta aprofitant les sinergies que pot produir participar en 

projectes d’aquesta manera.  

 

La convocatòria preveu una valoració de 25 punts (sobre un total de 150) per als 

projectes que es presenten de manera agrupada, fet que suposa més dotació econòmica, 

perquè l’import el 85 % de la subvenció prové del preu/punt obtingut, però, encara que el 

centre directiu gestor de les ajudes ha tractat de promoure’l, no s’ha aconseguit estimular 

aquest objectiu, i menys en un any tan complicat per al comerç internacional com ha sigut 

l’exercici 2021. 

 

 

Objectiu 6.1 Fomentar la contractació de personal especialitzat per a desplegar el pla de 

promoció internacional de l’empresa, fent efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes 

 

El mesurament d’aquest objectiu es realitza sobre la base dels nous contractes de 

personal tècnic en comerç exterior. Aquest indicador s’ha complit amb escreix (183,33 %). Les 

empreses valencianes són conscients de la necessitat de comptar amb personal tècnic en 

comerç exterior en els departaments comercials. No obstant això, cal assenyalar que, des d’un 

enfocament de gènere, la valoració no és positiva. El nombre de contractes realitzats a homes 

és molt superior al de dones. En un context d’incertesa econòmica i sanitària com l’actual, la 

dona s’enfronta a més obstacles, barreres culturals i estereotips. 
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Objectiu 7.1. Afavorir la internacionalització de les empreses promogudes per dones 

 

El mesurament dels resultats en aquest objectiu es realitza mitjançant l’indicador 

relatiu al nombre d’empreses amb un percentatge igual o més alt de dones en càrrecs de 

direcció o executius de l’empresa o que disposen d’un pla d’igualtat visat en cas que legalment 

no siga exigible. 

 

El nombre de sol·licituds en 2021 ha sigut considerablement inferior al d’altres 

exercicis, principalment pel fet que moltes empreses han arribat al límit de minimis. Sobre 

aquest nombre, el percentatge d’empreses que internacionalitzen amb un percentatge igual o 

més alt de dones en càrrecs de direcció o que disposen d’un pla d’igualtat visat quan no és 

exigible continua sent molt baix. En positiu, cal destacar que s’ha passat d’un 6,4 % de 

l’exercici 2020 a un 10,5 % del total de sol·licituds subvencionades. 

 

 

Objectiu 8.1 Ajudar les empreses en la cerca de nous canals de comercialització, especialment 

en l’àmbit de la digitalització 

 

La consecució d’aquest objectiu, que s’instrumenta subvencionant accions de les 

empreses en matèria de publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats 

electrònics internacionals, també s’ha complit àmpliament. L’impacte de la COVID-19 ha sigut 

un accelerador de la transformació digital de les empreses. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució inferior al 80 % 

 
 

Programa 721.10 “Direcció i serveis generals” 

Execució: 75,48 %  

PROGRAMA 72110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Desenvolupament i racionalització de la legislació vigent. 113,33  

OBJECTIU 2.1 
Assistència i assessorament als òrgans superiors i directius i als 
serveis territorials de la Conselleria. 

122,58  

OBJECTIU 2.2 
Racionalització i modernització dels procediments de gestió i 
tramitació. 

170,00  

OBJECTIU 3.1 
Garantir i reposar l’existència d’una competència eficient en els 
mercats valencians. 

0,00  

OBJECTIU 3.2 
Promoure una difusió adequada de la competència entre els agents 
econòmics i socials, les associacions de consumidors i les persones 
usuàries i les institucions. 

0,00  

OBJECTIU 4.1 
Procurar millorar la regulació i l’actuació de les autoritats relatives a 
les condicions d’accés i exercici de l’activitat econòmica. 

140,00  

OBJECTIU 5.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de 
la Conselleria. 

41,78  

OBJECTIU 5.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació. 0,00  
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PROGRAMA 72110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius. 

91,67  

 

 El percentatge d’execució global del programa, que no arriba al 76 %, està molt 

condicionat pels valors d’execució en matèries com ara la defensa de la competència i la 

consideració de l’impacte de gènere en els processos de contractació administrativa.  

 

En el primer cas, les dades manifesten els greus problemes estructurals i de 

funcionament que ha patit la unitat administrativa encarregada durant l’exercici 2021, així com 

el canvi en la composició de la presidència i les vocalies de la Comissió de Defensa de la 

Competència de la Comunitat Valenciana, i evidencien, per tant, la necessitat de millorar 

l’organització autonòmica de defensa de la competència.  

 

En matèria de contractació administrativa, els valors nuls dels indicadors es deuen a 

la impossibilitat de mesurar adequadament l’impacte de gènere en la contractació amb la 

definició actual dels indicadors triats, raó per la qual estan en procés de revisió. 

 

En matèria de racionalització i modernització dels procediments administratius, els 

nivells d’execució han superat àmpliament les previsions, i es confirma així l’aposta de la 

Conselleria per l’impuls de l’administració electrònica.  

 

En la resta de les matèries, els valors d’execució han confirmat les previsions 

realitzades, i les superen sensiblement. 

 

A continuació, s’analitzen els objectius i els indicadors més rellevants. 

 

 

Objectiu 1.1 Desenvolupament i racionalització de la legislació vigent 

 

La consecució d’aquest objectiu es mesura a través dels dos indicadors de projectes 

normatius (normes publicades i normes tramitades).  

 

Els valors d’execució mostren que s’ha aconseguit mantindre els objectius inicials 

previstos i fins i tot incrementar-los, en el cas del nombre de projectes normatius tramitats. 

 

 

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 
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L’execució d’aquest indicador es manté en valors pràcticament idèntics als de l’any 

anterior (93,33 %), si bé cal assenyalar que des del mes d’abril de 2021 les tasques d’emissió 

d’informes relacionades amb els recursos administratius interposats contra actes dictats pels 

diferents òrgans de la Conselleria han tornat a gestionar-los directament cadascun d’aquests. 

 

Indicador 2. Emissió d’informes 

  

S’inclouen els informes tipus de contingut econòmic realitzats habitualment pel Gabinet 

(informes d’indicadors econòmics, informes de conjuntura econòmica, informes temàtics 

específics i els corresponents al mercat de treball), així com els informes ad hoc que sorgeixen 

a petició del Gabinet del conseller. El valor aconseguit de 609 és lleugerament inferior al de 

2020, però se situa per damunt del valor previst per a aquest indicador (400). 

 

Indicador 3. Iniciatives de control de l’acció del Consell competència de la Conselleria 

 

Recull les iniciatives emanades de les Corts corresponents a la seua labor de control a 

l’executiu, com ara compareixences, interpel·lacions, preguntes orals, preguntes escrites o 

sol·licituds de documentació. 

 

L’estimació prevista inicialment de 1.400 partia del supòsit que, una vegada superats 

els efectes més negatius de la pandèmia, aquestes xifres s’aproximarien més a una situació 

de normalitat com la de 2019 (1.513 iniciatives) que a l’extraordinària situació viscuda durant 

el 2020 (534 iniciatives). No obstant això, la realitat ha estat més pròxima a aquesta segona 

situació, ja que s’han aconseguit un total de 800 iniciatives, fet que suposa un 57,14 % sobre 

el que es preveia.  

 

La diferència principal respecte de 2019 la trobem en els apartats de preguntes escrites 

(279 en 2021 enfront de les 755 de 2019, si bé cal tindre en compte que aquest últim va ser 

un any electoral) i de sol·licituds de documentació (404 enfront de 608). 

 

Indicador 4. Iniciatives d’impuls de l’acció del Consell competència de la Conselleria  

 

Aquest indicador és un compendi de totes les iniciatives tramitades en les Corts, bé 

s’impulsen des de l’executiu o bé des del mateix legislatiu, que tenen per objecte impulsar la 

labor de govern. Es tracta d’iniciatives com les resolucions o les proposicions no de llei. 

 

En aquest cas, la previsió s’ha superat, ja que se n’han tramitat un total de 102 (la 

majoria proposicions no de llei ordinàries o urgents) enfront de les 80 previstes per a aquest 

exercici, i se superen així mateix les 94 de 2020 (en 2019, tan sols n’hi va haver 16, per 

tractar-se d’un any electoral i, per tant, de transició en la composició de les Corts). 

 

  



462 

 

Indicador 5. Iniciatives legislatives 

 

S’inclouen ací totes les iniciatives relacionades amb la tramitació de projectes de llei o 

decrets llei, incloent-hi la tramitació de les esmenes. En 2021 s’han realitzat un total de 181 

iniciatives d’aquest tipus, de les quals 5 corresponen a decrets llei i la resta, a esmenes 

presentades als projectes de llei de pressupostos i llei de mesures; se supera així la previsió 

inicial de 130 i s’arriba a un nivell de compliment del 139,23 %. 

 

Indicador 6. Convenis subscrits 

 

La subscripció de convenis durant el 2021 torna a presentar, com en 2020, dades que 

superen àmpliament (168 %) les previsions inicials. Així, sobre uns resultats esperats de 70 

convenis, s’han subscrit un total de 118, dels quals 89 corresponen a l’àmbit competencial dels 

diversos centres directius de la Conselleria i altres 29, al del seu sector públic adscrit.  

 

Indicador 7. Bases i convocatòries d’ajudes tramitades 

 

També presenta un nivell important de compliment per damunt de les previsions (120 

%), ja que s’arriba a un valor de 24 sobre les 20 previstes inicialment: 21 corresponents a 

l’àmbit competencial dels centres directius de la Conselleria i 3 al del seu sector públic 

instrumental.  

 

Quant a la mena d’instrument comptabilitzat, de les 21 convocatòries assignades a la 

Conselleria, 3 són bases reguladores, mentre que les altres 18 han sigut convocatòries d’ajudes 

públiques derivades de bases reguladores preexistents; de les 3 assignades al seu sector públic 

instrumental, els instruments comptabilitzats són únicament ordres de bases reguladores, 

perquè les convocatòries d’ajudes es tramiten directament pels organismes corresponents 

(Labora, Ivace i INVASSAT). 

 

 

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 

 

 En l’exercici 2021 s’han implantat 12 tràmits telemàtics nous, entre els quals 

destaquen els dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) relacionats amb la 

COVID-19. Així mateix, s’hi inclouen les noves ajudes urgents i extraordinàries en matèria de 

comerç i artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19. D’altra banda, 

s’han revisat i modificat 64 tràmits de la Guia Prop, i això representa una xifra total de 76, per 

damunt dels 50 processos previstos. 
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Indicador 2. Procediments simplificats: tràmits, formularis i manuals 

 

 S’han actualitzat 271 formularis i s’han creat ex novo 21 formularis. 

 

 D’altra banda, s’han realitzat 27 propostes de formularis web al Servei d’Administració 

Electrònica de la Direcció General per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

(DGTIC) per a implementar nous tràmits telemàtics.  

 

 Així mateix, dins del procés de racionalització administrativa s’han eliminat 14 tràmits 

de la Guia Prop; finalment, en matèria de protecció de dades s’han modificat 43 formularis per 

a enllaçar-los al Registre d’activitats de tractament (RAT) concret de cada actuació. 

 

 

Objectiu 3.1 Garantir i reposar l’existència d’una competència eficient en els mercats 

valencians i Objectiu 3.2 Promoure una difusió adequada de la competència entre els agents 

econòmics i socials, les associacions de consumidors i les persones usuàries i les institucions 

 

En les matèries relatives a defensa de la competència, les dades manifesten els greus 

problemes estructurals i de funcionament que ha patit la unitat administrativa encarregada 

durant l’exercici 2021 i que, actualment, encara no s’han pogut atendre degudament. 

 

Així, sobre una previsió de 12 expedients tramitats en matèria de defensa de la 

competència, no se’n va poder tramitar cap, malgrat les 20 denúncies rebudes. D’altra banda, 

el canvi en la composició de la presidència i les vocalies de la Comissió de Defensa de la 

Competència de la Comunitat Valenciana, unit als problemes d’estructura i personal 

esmentats, tampoc va permetre que s’emeteren informes de promoció de la competència, 

sobre els 10 previstos inicialment. S’evidencia, doncs, la necessitat de millorar l’organització 

autonòmica de defensa de la competència, i les seues dotacions personals i materials, a fi de 

poder aconseguir no només els objectius proposats. 

 

 

Objectiu 4.1 Procurar millorar la regulació i l’actuació de les autoritats relatives a les condicions 

d’accés i exercici de l’activitat econòmica 

 

Els assoliments en aquest objectiu es mesuren a través de l’indicador relatiu al nombre 

d’actuacions dutes a terme en matèria d’unitat de mercat. 

 

En aquest sentit, s’analitzen els expedients de reclamacions en matèria d’unitat de 

mercat, tant les referides a l’article 26 de la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat 

(LGUM), com les de l’article 28 d’aquest text legal. 

 

Pel que fa a l’article 26, dels 76 expedients tramitats a Espanya, 13 (el 17 %) van 

correspondre a diferents administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en la qual la 



464 

 

Sotssecretaria d’Economia actua com a punt de contacte autonòmic per a la unitat de mercat. 

Dels 13 expedients tramitats, 3 van correspondre a reclamacions contra decisions de 

l’Administració de la Generalitat, i 10 contra diferents entitats locals de les províncies d’Alacant 

i València. 

 

Quant a l’article 28, dels 50 expedients tramitats a Espanya, 8 (el 16 %) van 

correspondre a reclamacions contra actuacions de les administracions públiques valencianes. 

D’aquests, 2 es refereixen a organismes de la Generalitat i 6 a entitats locals d’Alacant i 

València. 

 

En total, han sigut 21 actuacions en matèria d’unitat de mercat en les quals s’ha 

intervingut com a punt de contacte autonòmic, enfront de les 15 previstes inicialment, xifra 

que suposa una desviació sobre les previsions inicials del 40 % d’excés, però aquest resultat 

només indica que l’increment de denúncies afecta també l’escassetat manifesta de mitjans 

dels serveis de la Generalitat per a atendre les seues obligacions com a punt de contacte per 

a la unitat de mercat, sense que tinga molt més marge de maniobra que la de mer contacte 

entre administracions implicades en les reclamacions, deixant de costat les seues possibilitats 

d’informe i assessorament per a la presa de les decisions per les entitats reclamades. 

 

 

Objectiu 5.1  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 

 

El valor real aconseguit del 85,34 % correspon a tots els instruments de subvencions 

i ajudes, de concurrència competitiva o de concessió directa, tramitades durant el 2021. 

 

Desglossant per instruments d’ajuda, s’ha arribat a un valor del 88 % en convenis i 

resolucions de concessió directa d’ajudes, un 67 % en bases reguladores d’ajudes i un 72 % 

en convocatòries anuals d’ajudes.  

 

En matèria de convenis, els que no han inclòs clàusules d’igualtat de gènere 

corresponen a convenis molt específics subscrits amb organismes públics. 

 

Quant a bases reguladores, el valor s’explica per l’existència del Decret llei 2/2021, de 

mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i 

treballadores autònoms, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de COVID-

19, ja que a causa de la seua naturalesa extraordinària en el marc de la pandèmia patida no 

es van considerar elements de gènere per a establir mesures de suport a les empreses i a les 

treballadores i treballadors autònoms afectats per la crisi. En canvi, si ens atinguérem a les 
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bases reguladores d’ajudes previstes en la llei anual pressupostària, el 100 % d’aquestes han 

contingut clàusules d’igualtat de gènere. 

 

També en les convocatòries anuals d’ajudes, l’explicació del valor aconseguit respon a 

les mateixes causes, ja que hi va haver tres convocatòries d’ajudes directes a sectors afectats 

per la pandèmia (treballadors en ERTO, treballadors autònoms, i sectors artesanals, així com 

ajudes directes a entitats locals per a suport al comerç local) en què no es van tindre en 

compte raons de gènere per a la concessió de les ajudes. 

 

En qualsevol cas, resulta necessari assenyalar que la dada suposa un increment del 40 

% respecte dels resultats de 2020, quan el compliment dels objectius d’aquest indicador va 

baixar al 29 %, precisament derivat de les mesures d’urgència adoptades en plena pandèmia. 

 

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

  

S’han elaborat només 3 informes d’impacte de gènere, enfront dels 15 previstos, en concret 

els corresponents a: 

 

- El Programa de teletreball de la Conselleria realitzat per la Sotssecretaria. 

- El de la modificació de l’Ordre 22/2016. 

- El corresponent a l’Avantprojecte de llei de pressupostos per a 2022. 

 

 

Objectiu 5.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació     

 

Indicador 1. Percentatge de plecs de contractació que han inclòs en les bases clàusules que 

prioritzen, en cas d’empat, l’existència de plans d’igualtat en les empreses, sobre el total de 

plecs elaborats 

 

El valor per a aquest indicador és del 0 %, ja que la mateixa descripció de l’indicador 

establida en el procés d’elaboració del pressupost ha quedat superada pels canvis de criteri 

realitzats per la Junta Superior de Contractació Administrativa respecte de la redacció d’uns 

plecs tipus comuns per a totes les conselleries. 

 

 Així, en els plecs tipus comuns que s’han utilitzat durant l’anualitat de 2021 la clàusula 

de desempat que s’incloïa per a considerar l’existència d’un pla d’igualtat entre dones i homes 

en l’empresa ha desaparegut a favor de l’aparició d’un nou indicador de gènere que valora el 

percentatge més alt de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. Si aquest 

últim haguera sigut l’indicador objecte de comparació, el valor hauria sigut, en canvi, el 100 

%, ja que s’ha inclòs en tots els plecs publicats durant el 2021. 

 

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 
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Aquest indicador presenta un valor nul, atés que durant el 2021 no s’ha produït cap 

empat en l’adjudicació de contractes, tant en la contractació major com menor, que hauria 

pogut aplicar la clàusula d’igualtat de gènere basada en un percentatge més alt de dones 

empleades 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 

 

 S’han revisat 75 textos enfront dels 90 previstos. D’aquests, 58 són esborranys de 

conveni i els 17 restants, resolucions de convocatòria d’ajudes.  

 

Indicador 2. Textos amb llenguatge igualitari i no sexista 

  

El 100 % dels textos emanats de la Conselleria contenen llenguatge igualitari i no 

sexista. La realització en anys anteriors de cursos de formació entre el personal de la 

Conselleria en aquestes matèries ha repercutit notablement en el fet que arriben menys 

peticions d’assessorament en aquest sentit a la Unitat d’Igualtat. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

En línies generals, pot dir-se que s’han aconseguit els objectius establits per a l’exercici 

2021, a la vista dels resultats aconseguits en l’execució dels seus indicadors de seguiment, 

que reflecteixen una mitjana d’execució per al conjunt de la Conselleria del 150,41 %, i del fet 

que la major part dels programes, el 54,55 %, haja superat amb escreix el 100 % d’execució 

en relació amb les previsions inicials. De la resta, quatre dels programes, que suposen el 36 

% del conjunt, han situat el seu nivell d’execució en l’interval del 80 % al 100 %, i només un 

dels onze programes de la Conselleria ha registrat un nivell inferior d’execució, que en tot cas 

supera el 75 % respecte dels valors previstos (gràfic 2). 
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Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d’execució dels objectius 

 

L’anàlisi per centres gestors mostra que dos quasi han triplicat les previsions inicials 

d’execució: Direcció General de Comerç, Artesania i Consum i Labora Servei Valencià 

d’Ocupació i Formació (gràfic 3).  

 

D’altra banda, quatre dels centres gestors han arribat una execució per damunt del 

100 % dels valors estimats inicialment: la Direcció General de Treball i Benestar i Seguretat 

Laboral, la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme —que és la que mostra una 

execució més ajustada als valors previstos—, la Direcció General d’Economia Sostenible i la 

Direcció General d’Indústria, Energia i Mines. 

 

Els altres dos departaments de la Conselleria (la Direcció General d’Internacionalització 

i la Sotssecretaria) han registrat percentatges d’execució per davall dels valors previstos. 

 
 
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 2021 

 

 

 

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 2021, ha sigut molt favorable, ja que globalment es van 

aconseguir els objectius per als quals es disposa d’indicadors en un 152,59 % sobre els valors 

previstos. 

 

A més, observant l’execució per programes pressupostaris, el grau de consecució dels 

objectius varia entre el 480,71 % del programa 714.80 Agricultura i ramaderia i el 83,33 % 

del programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració 

d’aigües (gràfic 1). 

 

 

Gràfic 1. Grau d’execució dels programes pressupostaris 
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Atenent el grau d'execució aconseguit i prenent com a unitat d'anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden 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 714.80 Agricultura i 

ramaderia, amb un percentatge d’execució del 480,71 %; el programa 442.90 Prevenció 

d’incendis forestals, amb un percentatge d’execució del 214,37 %; el programa 542.20 

Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I, amb un percentatge d’execució 

del 152,58 %; el programa 711.10 Direcció i serveis generals, amb una execució del 145,93 

%; el programa 714.20 Ordenació i millora de la producció agrària, amb un percentatge 

d’execució del 140,59 %; el programa 531.10 Estructures agràries, amb una execució del 

120,67 %; el programa 442.60 Canvi climàtic, amb un percentatge d’execució del 115,22 %, 

i el programa 442.50 Qualitat i educació ambiental, amb un percentatge d’execució del 109,01 

%. 

 

 

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

100 %.  

 

En aquest grup hi ha el programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera, 

amb una execució del 94,75 %; el programa 714.50 Política agrària comuna i competitivitat, 

amb una execució del 88,48 %; el programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental amb 

una execució del 85,46 %, i el programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos 

hidràulics, sanejament i depuració d’aigües, amb un percentatge d’execució del 83,33 %. 

 

 

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

 

No hi ha cap programa pressupostari en aquesta situació. 

 

 

Des de la perspectiva d’impacte de gènere, els programes pressupostaris de més 

rellevància són 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I, 714.20 

Ordenació i millora de la producció agrària i 714.50 Política agrària comuna i competitivitat. 

En tot cas, cal assenyalar la poca presència de dones joves en el sector agrari i la problemàtica 

existent per invisibilitat de les que treballen en explotacions agràries familiars, per la falta de 

reconeixement professional de les que treballen en el sector, així com la falta de formació 

adequada i de professionalització, fet que afavoreix que es perpetuen els estereotips de gènere 

i dificulta la conciliació familiar, personal i laboral. 
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Les línies estratègiques d’actuació exigeixen incentivar el nombre de dones que són 

titulars d’explotacions agràries a la Comunitat Valenciana, prioritzant les sol·licituds de dones 

joves, així com la titularitat compartida d’explotacions agràries familiars, les ajudes a la 

formació i l’adquisició de competències, així com a la creació d’empreses i suport a les existents 

prioritzant la creació de llocs dirigits a persones joves i dones. Els indicadors de seguiment 

dissenyats per a mesurar la consecució dels objectius esmentats es refereixen principalment 

a aconseguir percentatges mínims de beneficiàries d’ajudes a la incorporació de joves al camp 

i al nombre d’activitats i de participants en les activitats de formació i de foment de 

l’associacionisme.  

 

Igualment, la creació del Servei de Promoció de la Dona en l’Àmbit Rural ha suposat 

una millora per ser un òrgan específic per a detectar les necessitats de les dones en el sector 

agrari i l’impuls de la igualtat d’oportunitats de la dona en el medi rural. 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 % 

 

Programa 714.80 “Agricultura i ramaderia” 

Execució: 480,71 % 

PROGRAMA 71480 AGRICULTURA I RAMADERIA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Garantir la sanitat animal per mitjà de l’execució dels programes 
de vigilància, control i erradicació de malalties i de la col·laboració 
amb les agrupacions de defensa sanitària i xarxes de vigilància 
epidemiològica. 

102,40  

OBJECTIU 1.2 
Millorar les condicions de benestar animal en totes les instal·lacions 
i els mitjans de transport que els alberguen, incloent-hi els animals 
de companyia i d’experimentació. 

319,23  

OBJECTIU 4.2 
Afavorir la formació dels treballadors/ores del sector ramader en 
els camps de la producció, sanitat i benestar animal. 

4.134,67  

OBJECTIU 5.1 Previndre i controlar les plagues i malalties dels cultius. 110,23  

OBJECTIU 5.2 
Potenciar l’ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el 
control de plagues. 

99,27  

OBJECTIU 6.2 
Promoure la implantació de sistemes de producció agrícola 
sostenible. 

42,45  

OBJECTIU 6.3 Reduir els riscos associats a la utilització de productes fitosanitaris. 104,96  

OBJECTIU 7.1 
Garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, 
ramaders i de la pesca. 

128,27  

OBJECTIU 8.1 
Aconseguir que els aliments que es comercialitzen responguen a 
les característiques etiquetades. 

82,00 

OBJECTIU 9.1 
Aconseguir que els fertilitzants que es comercialitzen responguen 
a les característiques etiquetades. 

90,00 

OBJECTIU 10.1 Fomentar l’autocontrol en la indústria agroalimentària. 75,00 

 

En general, el comportament dels indicadors del programa 714.80 ha seguit l’evolució 

esperada, amb xifres que han permés cobrir els objectius marcats excepte pel que fa als 

indicadors de l’objectiu 4.2, que han tingut una execució molt per damunt del que es preveu i 

que ha estat influenciada pel gran nombre de cursos de benestar animal realitzats. El 

seguiment d’aquest objectiu 4.2 se centra en la formació en dos àmbits com ara el benestar 
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animal en les explotacions ramaderes i el benestar animal en el transport, i els seus indicadors 

basats en el nombre de cursos i alumnat format s’han executat per damunt de les previsions 

pel fet que la pandèmia ha provocat un gran auge de la formació en línia. 

 

 

Objectiu 1.2 Millorar les condicions de benestar animal en totes les instal·lacions i els mitjans 

de transport que els alberguen, incloent-hi els animals de companyia i d’experimentació 

 

El compliment d’aquest objectiu se segueix a través de sis indicadors, dos dels quals 

han registrat un percentatge més alt d’execució en relació amb les estimacions inicials: 

 

Indicador 4. Incompliments detectats en matèria de benestar animal 

 

A conseqüència de la major sensibilització de la societat en matèria de benestar animal, 

es produeixen més denúncies, i això portat ha comportat que s’haja tramitat un nombre més 

alt d’expedients sancionadors dels que es preveien inicialment. 

 

Indicador 5. Coordinació de les actuacions amb els serveis veterinaris oficials en matèria de 

benestar animal 

 

Atés que és necessari coordinar aspectes de la vigilància i la intervenció en casos 

d’absència de benestar animal, hi ha hagut més necessitat de reunions de coordinació per a 

resoldre casos concrets i donar directrius generals. 

 

 

Objectiu 4.2 Afavorir la formació dels treballadors/ores del sector ramader en els camps de la 

producció, la sanitat i el benestar animal 

 

El seguiment d’aquest objectiu se centra en la formació en dos àmbits: benestar animal 

en les explotacions ramaderes i benestar animal en el transport. Els seus indicadors (nombre 

de cursos i alumnat format) s’han executat per damunt de les previsions pel fet que la 

pandèmia ha provocat un gran auge de la formació en línia. L’enorme divergència entre 

execució i previsió s’ha corregit per al futur amb la publicació del Decret 205/2021, de 17 de 

desembre, del Consell, d’establiment de requisits dels cursos de formació en benestar animal 

a la Comunitat Valenciana, que canvia la formació exclusivament en línia cap a un model mixt 

en línia presencial i per això s’espera una disminució en el nombre de cursos i alumnes que 

era desmesurat per a les necessitats reals de la Comunitat. 

 

 

Objectiu 5.1 Previndre i controlar les plagues i malalties dels cultius 

 

Quant a aquest objectiu, s’ha complit la previsió en tots els indicadors, i destaca molt 

per damunt del que es preveia el relatiu al nombre d’avisos, butlletins i recomanacions emesos 
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en relació amb la prevenció i el control de les plagues i les malalties dels cultius, a causa 

principalment de l’increment de la importància d’algunes plagues, de les quals es fa un 

seguiment des del Servei de Sanitat Vegetal, fonamentalment de la Xylella fastidiosa en la 

zona demarcada d’Alacant, i sobretot a causa de l’aplicació del Pla d’acció de Delottococcus 

aberiae en gran part de la zona citrícola valenciana. 

 

En aquest sentit, s’han comptabilitzat els butlletins mensuals d’avisos, els diferents 

avisos de tractaments que es publiquen en el web, els avisos mitjançant contestador i els 

informes que es publiquen en el web referits als informes de seguiment poblacionals de 

diferents plagues. Aquesta activitat té una gran importància potenciant la lluita biològica i 

sensibilitzant els agricultors amb el problema que presenten les plagues detectades a la 

Comunitat Valenciana (Xylella fastidiosa, Delotococcus aberiae, Ceratitis capitata, etc.). 

 

 

Objectiu 5.2 Potenciar l’ús de sistemes de lluita biològica i biotècnica en el control de plagues 

 

En general, en aquest objectiu, que es mesura a través de les hectàrees de superfície 

coberta amb diferents tècniques (paranyer massiu, insecte estèril i confusió sexual) s’han 

aconseguit els objectius previstos. Quant a la tècnica de paranyer massiu, cal destacar que la 

superfície que s’havia establit com a previsió per a aquest exercici (37.500 ha) suposava ja un 

increment considerablement respecte dels objectius marcats en els anys anteriors (30.000 

ha).  

 

També és destacable la importància de la cria del parasitoide portat de Sud-àfrica per 

al maneig integrat de la plaga Delottococcus aberiae. El sector citrícola demanava des de feia 

mesos la solta d’aquest depredador natural per a fer front a la plaga del cotonet de Sud-àfrica. 

Davant de l’amenaça del cotonet de Sud-àfrica (Delotococcus aberiae), s’ha iniciat la cria i 

solta d’un nou parasitoide (Anagyrus aberiae), amb la finalitat d’adaptar-lo a les condicions de 

la zona mediterrània. 

 

Així mateix, s’ha incrementat la cria d’un depredador de pseudocòccids Cryptolaemus 

montrouzieri, del qual es realitzen soltes per al control d’aberiae, Planococcus citri i 

Pseudococcus longispinus. 

 

 

Objectiu 6.2 Promoure la implantació de sistemes de producció agrícola sostenible 

 

Indicador 1. Productors acollits a producció integrada i indicador 2. Superfície acollida a 

producció integrada 

 

Les previsions no s’han complit quant a aquests dos indicadors. En aquest sentit, es 

considera que per al futur haurien de revisar-se les estimacions, ja que la tendència és 

descendent o, fins i tot, de desaparició, tant per als productors acollits a PI com per a la 
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superfície. Això es deu fonamentalment al fet que ha desaparegut l’ajuda a aquesta mena 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. 

En reduir-se dràsticament el nombre d’agricultors, es redueix proporcionalment la superfície. 

 

Indicador 3. ATRIAS reconegudes 

 

S’observa un increment de les ATRIAS en els últims anys. S’ha executat un 27 % per 

damunt del que es preveia. Això es deu al fet que els agricultors estan prenent consciència 

que els problemes de sanitat vegetal, especialment amb les noves plagues aparegudes (Xylella 

fastidiosa i Delotococcus aberiae), traspassen l’àmbit individual i requereixen accions 

conjuntes. 

 

 

Objectiu 6.3 Reduir els riscos associats a la utilització de productes fitosanitaris 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través de quatre indicadors referits a 

estacions d’inspecció d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris, a les inspeccions d’aquests 

equips, i a la reducció de l’ús d’insecticides per a controlar tant el Chilo supresaliss com el 

Ceratitis per parany. 

 

En general, aquest objectiu s’ha complit en tots els indicadors, excepte en el cas del 

referit al nombre d’estacions ITEAF, amb una execució que enguany s’ha mantingut igual que 

l’any l’anterior, però per al qual s’havien incrementat lleugerament les previsions d’execució 

en 2021. 

 

 

Objectiu 7.1 Garantir la seguretat alimentària dels productes agrícoles, ramaders i de la pesca 

 

La valoració global dels assoliments en aquest objectiu és satisfactòria, si bé podem 

observar les dificultats per a arribar a l’execució prevista en algun dels indicadors relacionats 

amb les inspeccions, a causa de la manca de personal inspector, a la falta de substitució del 

personal en situacions d’ILT o permisos sense sou, o a la necessitat d’abordar un pla de 

formació dels inspectors per a aconseguir més eficàcia. 

 

Com que estem davant d’indicadors 100 % d’activitat inspectora, hem d’assenyalar 

que s’hauria d’avançar cap a una nova estratègia que permeta l’especialització, la dedicació 

exclusiva a l’activitat de control oficial sense que s’haja de compatibilitzar aquesta acció 

inspectora amb la de gestió, assessorament i l’atenció al públic (com és el cas dels veterinaris 

de les oficines comarcals agràries). 
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Programa 442.90 Prevenció d’incendis forestals 

Execució: 214,37 % 

PROGRAMA 44290 PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Disminuir el nombre d’incendis forestals per causes humanes. 145,05  

OBJECTIU 1.2 Minimitzar la superfície afectada pels incendis. 91,53  

OBJECTIU 2.1 
Dotar amb nous recursos materials permanents destinats a 
l’educació ambiental en prevenció d’incendis forestals. 

10,000  

OBJECTIU 2.2 
Divulgació i sensibilització dels diversos instruments d’educació 
ambiental en prevenció d’incendis forestals. 

5,00  

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. 

359,00  

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. 

130,00  

OBJECTIU 4.1 
Formar especialistes, experts i formadors en el camp del medi 
ambient. 

670,00  

 

Durant l’any 2021 s’han aconseguit els objectius previstos en el programa 

pressupostari. La desviació de l’execució, per dalt o per davall de les previsions, en algun cas 

es deu principalment a la dificultat de definir una previsió fiable, com és el nombre total anual 

d’incendis, per al qual hi ha condicionants externs que afecten clarament aquestes previsions, 

com ara la dependència de la meteorologia, de les circumstàncies socials i econòmiques, entre 

d’altres. 

 

Dels 21 indicadors de seguiment d’aquest objectiu, en 7 no s’ha arribat a executar la 

dada prevista, en 5 sí que s’ha aconseguit i en 9 s’han sobrepassat (en alguns casos de manera 

contundent) les dades estimades en el moment de la planificació del pressupost. 

 

 

Objectiu 1.1 Disminuir el nombre d’incendis forestals per causes humanes 

 

Indicador 1. Elaboració de documents de difusió sobre prevenció d’incendis 

 

S’ha editat un tríptic de sensibilització en prevenció d’incendis en la interfície 

urbanoforestal, amb una tirada de 5.000 exemplars en castellà i 5.000 en valencià. 

 

Aquests documents s’han distribuït, en part, als serveis territorials de Medi Ambient 

de les tres províncies i en les dependències de la Direcció General de Prevenció d’Incendis 

Forestals. També s’han lliurat als participants de les xarrades de prevenció d’incendis forestals 

en la interfície urbanoforestal, impartides a 26 urbanitzacions de la Comunitat Valenciana. 
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Indicador 2. Aprovació i revisió dels plans locals de cremes 

 

En 2021, s’han aprovat o revisat 111 plans locals de cremes (PLC), quasi tots vinculats 

a la tramitació de l’aprovació del Pla local de prevenció d’incendis forestals (PLPIF), enfront 

dels 24 previstos.  

Província Nombre 

Alacant 22 

Castelló 33 

València 56 

TOTAL 111 

 

El resultat és molt superior al que es preveia perquè, amb la tramitació dels nous plans 

locals de prevenció d’incendis forestals, s’ha incrementat el nombre de PLC tramitats pels 

ajuntaments, que inclouen revisions que cal aprovar. 

 

Indicador 3. Subvencions de projectes de voluntariat mediambiental 

 

S’han convocat, per a l’exercici 2021, les subvencions destinades al voluntariat 

ambiental, les bases reguladores de les quals conté 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 activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció 

d’incendis forestals: 

 

- Accions dirigides a la informació relacionada amb la prevenció d’incendis 

forestals, 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 aquelles que se centren en accions que relacionen el coneixement del 

medi forestal amb la prevenció d’incendis. No s’inclouen 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 oberts 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. 
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A la convocatòria de 2021 s’han presentat projectes liderats per entitats socials de 

diversa índole (ambientalistes, juvenils, esportives, culturals...), entre les finalitats de les quals 

figura la defensa i la conservació de la naturalesa i l’educació ambiental, així com per 

ajuntaments de la Comunitat Valenciana, impliquen més de 3.300 voluntaris i voluntàries en 

l’any en projectes dirigits a la prevenció d’incendis forestals, campanyes de sensibilització i 

conscienciació ciutadana, conservació de la biodiversitat i dels espais naturals i la defensa del 

medi forestal. S’ha concedit ajudes a 105 projectes dels 110 presentats finalment. 

Territorialment, s’ha concedit ajuda a 37 projectes presentats per municipis, organitzacions o 

entitats de voluntariat de la província d’Alacant. A Castelló s’han subvencionat 8 projectes. A 

la província de València se n’han finançat 60. 

 

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. A més d’aquest informe, periòdicament s’emeten diversos informes 

estadístics d’incendis forestals, principalment a petició d’ajuntaments, ciutadans i altres 

departaments de la Generalitat, etc., que no s’han quantificat. 

 

Indicador 5. Incendis investigats 

 

Els agents mediambientals que formen part del Grup Operatiu d’Investigació d’Incendis 

Forestals (GOIIF) han emés un total de 417 informes d’investigació, un 9,7 % més del que es 

preveia. 

 

En els casos 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 62 71 133 

Castelló 45 53 68 

València 100 116 216 

Total 177 240 417 

 

Pel que fa a la participació en procediments judicials per delicte d’incendi com a pèrits, 

testimonis-pèrits o testimonis policials, hi ha hagut 8 compareixences, de les quals 5 

corresponen a Alacant, 2 a Castelló i 1 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, que s’encarrega a l’empresa pública VAERSA. El nombre d’unitats ha 
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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, que s’encarrega a 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 una unitat tècnica UT902, integrada en el Servei de Vigilància Preventiva 

davant del risc d’incendis forestals, que s’encarrega a l’execució a l’empresa pública VAERSA. 

 

 

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 que hi ha 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’han aprovat les revisions de 7 espais naturals protegits amb categoria de parc natural 

(El Fondo, Santa Pola, Font Roja, l’Albufera, Serra Gelada, Hoces del Cabriel i Chera-Sot de 

Chera).  

 

Les revisions de plans de prevenció en espais naturals protegits són inferiors al que es 

preveu perquè no s’han pogut aprovar tots els que estaven en tramitació, per estar pendent 

de resolució de l’avaluació ambiental estratègica. 

 

Indicador 3. Aprovació de plans locals de prevenció 

 

Durant l’any 2021 s’han aprovat un total de 202 plans locals de prevenció d’incendis 

forestals. Aquest nombre és superior al que es preveia, pel fet que s’ha incrementat el nombre 

d’expedients tramitats pels ajuntaments, motivat per l’adjudicació i la justificació de les 

subvencions que es van atorgar durant el 2019 i el 2020. 
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Província Nombre 

Alacant 27 

Castelló 82 

València 93 

TOTAL 202 

 

Indicador 4. Silvicultura preventiva 

 

S’han realitzat un total de 768,84 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. 

 

Aquest nombre és lleugerament inferior a les estimacions perquè els projectes s’han 

resolt més tard del que estava previst, i això ha provocat que no estiguen executats totalment 

al final d’any. 

 

Indicador 5. Manteniment de camins forestals 

 

S’ha realitzat un total de 213,54 quilòmetres de manteniment de camins forestals, 

amb diferents actuacions com ara perfilament, compactació, reg, neteja de cunetes, aportació 

de materials, correcció de vessants, retirada de pedres, construcció de capa de rodament, 

guals, passos d’aigua, etc. El nombre de quilòmetres executats és superior al que estava 

previst (125 km.) per motiu d’obra acumulada de l’any passat pendent d’executar. 

 

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. A més, en 184 depòsits s’han fet treballs de millora per 

a assegurar-ne l’operativitat o la conservació (canvi d’arquetes, claus, lluïts, pintada, reposició 

d’elements, etc.). 

 

Indicador 7. Subvencions a la gestió de vegetació per al bestiar 

 

Després dels canvis normatius que es desprenen del Decret llei 6/2021, veient la 

necessitat de modificar l’Ordre de bases d’aplicació, en l’exercici 2021 s’ha treballat el projecte 

d’ordre de derogació de l’Ordre 30/2018, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Agricultura, 

Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió d’ajudes per al control de vegetació natural, mitjançant 

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. Per tant, 

en l’exercici 2021 no s’ha realitzat convocatòria d’aquesta ajuda. 
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Objectiu 2.1 Dotar amb nous recursos materials permanents destinats a l’educació ambiental 

en prevenció d’incendis forestals 

 

Indicador 1. Difusió del Pla de voluntariat ambiental 

 

Per a millorar el voluntariat ambiental en prevenció d’incendis, en relació amb l’ajuda 

que convoca anualment la Direcció General, es va celebrar una reunió en el primer trimestre 

de 2021 amb una representació d’entitats i organitzacions de voluntariat que han sigut 

beneficiàries els últims anys, en la qual es va posar de manifest al necessitat d’avançar la 

convocatòria al màxim, tenint en compte que el millor moment per a realitzar l’activitat de 

voluntariat ambiental és en els mesos d’estiu, sobretot juliol i agost, per a evitar així els 

problemes ocorreguts pel retard en la convocatòria de 2020. 

 

De manera activa a través de nota de premsa, correu electrònic i atenció telefònica es 

va realitzar una difusió global en les tres províncies de la convocatòria d’ajudes, amb un 

resultat molt positiu, en incrementar-se les sol·licituds en més d’un 30 % i arribar als 110 

expedients des dels 80 aproximadament de mitjana que es registraven els últims anys. 

 

 

Objectiu 2.2 Divulgació i sensibilització dels diversos instruments materials d’educació 

ambiental en prevenció d’incendis forestals 

 

L’exposició itinerant “Stop al Foc en ruta” té per tema 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. La capacitat de síntesi la 

feia 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. 

 

El públic destinatari és l’alumnat de centres d’Educació Primària i 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’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. La mitjana de sessions en els centres era de 4 sessions 

diàries d’una duració aproximada de 50-60 minuts i uns 25 participants aproximadament per 

grup (classe).  
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A causa de la pandèmia de la COVID-19 el préstec de l’exposició “Stop al Foc” 

únicament es va realitzar en un col·legi, a Alcoi, i al Parc Natural de la Serra de Mariola. 

 

 

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 

 

El compliment d’aquest objectiu es basa en campanyes de conscienciació i 

sensibilització en matèria de prevenció d’incendis. 

 

A causa de la pandèmia de la COVID-19, en 2021 no s’ha pogut implementar la 

campanya de prevenció d’incendis al sector agrari. 

 

Sí que s’ha dut a terme la Campanya de conscienciació i sensibilització en matèria de 

prevenció d’incendis en la interfície urbanoforestal (IUF). Aquesta s’ha concretat en la 

realització de xarrades informatives-divulgatives durant els mesos de juliol, agost, setembre i 

octubre, sobre prevenció i autoprotecció contra els incendis en la interfície urbanoforestal 

(IUF). La fi d’aquestes sessions és sensibilitzar i conscienciar sobre el risc que comporta viure 

en aquestes zones, les mesures més eficaces que es poden adoptar per a previndre/minimitzar 

el risc d’incendis i com millorar l’autoprotecció, anticipant-se a l’esdeveniment.  

 

El públic objectiu al qual es destinen aquestes xarrades són principalment els habitants 

i els propietaris dels habitatges i/o les parcel·les confrontants amb zona forestal. Es tracta d’un 

col·lectiu molt heterogeni, tenint en compte la plurinacionalitat del conjunt de veïns i 

propietaris.  

 

La metodologia seguida en el desenvolupament de la campanya ha sigut la següent:  

 

1. Elaborar el material divulgatiu-formatiu per a les sessions.  

2. Contactar amb els interlocutors dels ajuntaments per a informar sobre el 

contingut de la xarrada i coordinar-se en l’organització de la jornada.  

3. Contactar amb les urbanitzacions per a organitzar les sessions.  

4. Elaborar els cartells per a la difusió de les xarrades.  

5. Celebrar les sessions i repartir material divulgatiu amb el contingut de la 

problemàtica dels incendis en la *IUF.  

6. Elaborar els informes posteriors a la realització de les jornades, que recullen 

els dubtes i les al·legacions fetes durant les sessions.  

 

Al final de la campanya s’havien fet 31 xarrades en 31 municipis diferents, i es van 

comptabilitzar en total 359 persones, xifra que suposa una mitjana de 12 assistents en cada 

sessió.  

 

 



481 
 

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 

 

Aquesta participació es du a terme mitjançant reunions, cursos, seminaris, tallers, etc.  

 

En 2021, la campanya de conscienciació ciutadana en prevenció d’incendis forestals 

dirigida amb el lema #STOP al FOC es va executar en una fase (de juny a setembre) i també 

va centrar els missatges en la importància d’evitar conductes de risc en l’ús del foc que puguen 

provocar una ignició i de tindre actituds cíviques responsables enfront dels incendis forestals. 

 

Per a la difusió, es va desplegar una estratègia de comunicació similar a la dels anys 

2019 i 2020 en diferents mitjans com ara televisió, ràdio, premsa escrita, cartells, tanques i 

autobusos urbans, mitjans en línia: 

 

• 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). 

• 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 (OPIS) en 20 estacions de la 

xarxa de Metrovalencia. 

• Dues línies d’autobusos en les principals ciutats de la Comunitat Valenciana: 

València, Alacant, Castelló i Elx. 

 

Per a donar a conéixer les activitats que realitza el Servei de Vigilància Preventiva, es 

va posar en marxa, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport un 

procediment per a la petició a través de la pàgina web SIGIF (Sistema Integrat de Gestió 

d’Incendis Forestals), mitjançant el qual els instituts dels diferents mòduls de formació 

professional relacionats amb el sector van poder sol·licitar les esmentades jornades tècniques, 

que versen sobre la prevenció d’incendis, el voluntariat, el servei de vigilància o sobre les 

funcionalitats de la Unitat Tècnica UT902. Com a complement a aquestes, s’establien també 

visites a unitats de vigilància, observatoris forestals o infraestructures de prevenció.  

 

El resultat en 2021 ha sigut de 21 xarrades tècniques per part de la Unitat d’Anàlisi 

d’Incendis Forestals UT902. No va poder fer-se més per la incidència de la COVID-19; s’han 

fet 8 visites a observatoris forestals de vigilància d’incendis forestals i 5 visites a unitats de 

vigilància. En total han participat 529 persones. 
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Objectiu 4.1 Formar especialistes, experts i formadors en el camp del medi ambient 

 

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 els aspectes que han d’arribar al conjunt de la ciutadania 

per a tractar d’aconseguir una societat més sostenible i ambientalment responsable. 

 

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 2020 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. S’han impartit 66 xarrades i accions formatives a 93 entitats de voluntariat, en 

les diferents províncies, amb una presència de 978 voluntaris. Això suposa un 

89 % de les 105 associacions amb subvenció de voluntariat. 

 

Cal assenyalar que en 2021 no hi ha hagut voluntariat individual per motiu de la COVID. 

 

 

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I 

Execució: 152,58 % 

PROGRAMA 54220 DESENVOLUPAMENT RURAL, QUALITAT, 

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, R+D+I 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 Fomentar el consum intern i extern. 100,00  

OBJECTIU 2.1 Promoció dels productes ecològics. 150,60  

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. 

53,33  

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 dutes a terme per les diferents 
figures de qualitat reconegudes. 

20,00  

OBJECTIU 7.1 

Involucrar més les empreses agroalimentàries de la Comunitat 
Valenciana en la comercialització dels seus productes amb més 
qualitat i, preferentment, per mitjà de les figures de qualitat 
corresponents. 

0,00  

OBJECTIU 9.1 
Millorar la internalització i la posició competitiva del sector 
agroalimentari a fi d’augmentar les nostres exportacions com a base 
de l’economia i el manteniment del nostre potencial productiu. 

83,20  

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 la millora del paisatge i la producció 
ecològica. 

0,00  



483 
 

PROGRAMA 54220 DESENVOLUPAMENT RURAL, QUALITAT, 

PRODUCCIÓ ECOLÒGICA, R+D+I 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 15.1 Millorar els serveis bàsics i la qualitat de vida de les zones rurals. 94,67  

OBJECTIU 16.1 
Afrontar la problemàtica demogràfica en les zones rurals i reduir el 
despoblament. 

98,89  

OBJECTIU 18.1 
Dotar-se amb un pla de formació del sector agroalimentari 
participatiu. 

154,95  

OBJECTIU 18.4 Fomentar l’ús de noves eines de transferència i divulgació. 565,00  

OBJECTIU 19.1 Impuls a la innovació. 195,00  

OBJECTIU 21.1 Experimentació i transferència participatives. 620,50  

 

En general, el comportament dels indicadors del programa 542.20 ha seguit l’evolució 

esperada, amb xifres que han permés cobrir els objectius marcats excepte pel que fa als 

indicadors dels objectius 3.1, 7.1 i 14.1, que no han tingut execució en el 2021. Aquesta 

execució nul·la s’ha degut bé al fet que no s’ha convocat la subvenció, bé al fet que no s’ha 

resolt dins de l’exercici 2021. 

 

 

Objectiu 1.1 Fomentar el consum intern i extern 

 

Indicador 1. Actuacions dirigides a fomentar el consum de productes ecològics de manera 

conscient i responsable. Campanyes 

 

S’ha complit l’objectiu previst, consistent en la realització de dues campanyes. 

 

Indicador 2. Accions dirigides a fomentar el consum de productes ecològics en menjadors 

comunitaris. Menjadors comunitaris que inclouen productes ecològics en els menús. Menjadors 

 

Tots els menjadors escolars estan obligats a incloure un mínim del 3 % de productes 

ecològics en els menús.  

 

 

Objectiu 2.1 Promoció dels productes ecològics. 

 

Indicador 1. Accions dirigides a facilitar el reconeixement dels productes ecològics. Campanyes 

de divulgació 

 

S’ha complit l’objectiu previst, consistent en la realització d’una campanya. 
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Indicador 2. Reducció dels costos de certificació ecològica 

 

El nombre d’operadors beneficiaris d’aquestes ajudes ha sigut més del doble del 

nombre previst inicialment. 

 

 

Objectiu 3.1 Facilitar el relleu generacional 

 

Aquest objectiu es basa per a complir-lo en accions dirigides a incentivar la incorporació 

de nous agricultors prioritzant la producció ecològica. Accions que es materialitzen en la 

concessió d’ajudes a la incorporació d’agricultors ecològics. Encara que sí que es van convocar 

les ajudes amb aquest objectiu, no es va arribar a resoldre l’adjudicació dins de l’any 2021. 

 

 

Objectiu 5.1 Donar a conéixer i promocionar el sistema agroalimentari de qualitat de la 

Comunitat Valenciana: la seua definició, divulgació i avaluació 

 

Indicador 1. Creació de noves figures de qualitat. Denominacions d’origen protegides, 

indicacions geogràfiques protegides i marques CV 

 

Estava previst crear dues figures, però no s’ha complit l’objectiu. Encara que durant el 

2021 es va avançar en la tramitació de la reglamentació tècnica de la tomaca Mutxamel per a 

ser distingit amb la marca CV, no s’ha completat la tramitació fins a 2022. Hi ha altres 

associacions de productors d’altres productes agroalimentaris que han mostrat interés per a 

crear noves figures de qualitat, però no han arribat a iniciar l’expedient administratiu. 

 

Tampoc s’ha creat cap DOP o IGP perquè no hi ha hagut sol·licituds. Sí que s’han 

tramitat diverses modificacions de plecs de condicions que s’han publicat durant el 2021 (DOP 

Xufa de València, IGP Cireres de la Muntanya d’Alacant, DOP Alacant). 

 

Indicador 2. Ajudes concedides a figures de qualitat 

 

En 2021 es van concedir ajudes a 32 expedients de figures de qualitat, amb la qual 

cosa es va concedir el 100 % del pressupost destinat a aquestes ajudes. 

 

 

Objectiu 6.1 Desenvolupar produccions diferenciades en el marc de la normativa comunitària, 

estatal i autonòmica, fomentar-ne la consolidació i supervisar les actuacions de control dutes 

a terme per les diferents figures de qualitat reconegudes 

 

El seguiment d’aquest objectiu es realitza a través de la supervisió del control i gestió 

realitzat pels CC.RR. o òrgans de gestió de les diferents figures de qualitat. 
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L’objectiu previst per a 2021 només s’ha cobert en un 20 %, ja que només es va poder 

fer una visita d’inspecció a un consell regulador a causa de les limitacions de mobilitat i reunió 

causades per la pandèmia de la COVID-19. 

 

 

Objectiu 7.1 Involucrar més les empreses agroalimentàries de la Comunitat Valenciana en la 

comercialització dels seus productes amb més qualitat i, preferentment, per mitjà de les figures 

de qualitat corresponents 

 

Per a complir aquest objectiu es va preveure realitzar actuacions dirigides a fomentar 

la implantació de sistemes de qualitat, millorar la qualitat i els programes de qualitat. No 

obstant això, cal assenyalar que no s’ha obert cap línia pressupostària dins del programa 

pressupostari destinada específicament a aquestes actuacions. 

 

 

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 

 

El seguiment dels assoliments d’aquest objectiu es basa en el foment de la presència 

de les empreses de la Comunitat en l’exterior mitjançant el suport en general a l’assistència a 

fires internacionals, d’una banda, i mitjançant el suport particular a les empreses del sector 

del vi per a la seua promoció en els principals mercats de tercers països. 

 

La situació creada per la pandèmia de la COVID-19, que va provocar nombroses 

cancel·lacions i variacions de dates en les fires previstes, així com limitacions en la mobilitat 

que van retraure els visitants procedents de moltes regions del món (Àsia i Amèrica, 

principalment) va fer que moltes empreses no s’arriscaren a participar en les fires 

internacionals programades i la participació va ser inferior a la prevista inicialment; per aquest 

motiu l’objectiu previst quant al nombre d’empreses beneficiades només s’ha aconseguit en 

un 39,6 %. No obstant això, es va poder acudir a les cinc fires previstes. 

 

Quant al suport a la promoció del vi en tercers països, encara que per a la campanya 

2020-2021 es van presentar i gestionar 44 expedients d’ajuda, un 10 % per damunt de 

l’objectiu previst, la situació sanitària en 2020-2021 també va ser responsable que les 

empreses del sector vinícola hagueren de renunciar a gran part de les activitats previstes 

inicialment. Per aquest motiu, hi va haver bastants desistiments en les ajudes presentades i 

la majoria dels expedients van haver de modificar a la baixa substancialment els seus 

programes d’activitats aprovats inicialment. 

 

 

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 
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compatibles amb el medi ambient i la conservació i la millora del paisatge i la producció 

ecològica 

 

Les accions de formació de formació professional i adquisició de capacitats, dins del 

programa 1.1.1 del Pla de desenvolupament rural (PDR), es van fer en una convocatòria 

d’ajudes que cobria els anys 2018 a 2020. Les accions es van completar, per tant, en 2020 

encara que van acabar de pagar-se en 2021. A partir de llavors, la competència d’aquestes 

activitats ha passat a ser del Servei de Transferència de Tecnologia (STT). 

 

 

Objectiu 15.1 Millorar els serveis bàsics i la qualitat de vida de les zones rurals 

 

Indicador 1. Grups d’acció local. Suport a costos d’explotació i dinamització 

 

El pressupost per als costos d’explotació i dinamització de les estratègies de 

desenvolupament local participatiu s’ha executat sobre els 11 GALS LEADER 14-20, i s’ha 

complit el 100 % d’aquest indicador. 

 

Indicador 2. Actuacions dirigides al medi rural. Suport a projectes d’inversió. 

 

Aquest indicador fa referència a projectes per a la creació o la millora d’empreses no 

agrícoles, així com la creació o millora d’empreses agroalimentàries en zones rurals.  

 

El nombre d’aquests projectes d’inversió fomentats en el 2021 ha sigut de 134, xifra 

que suposa una execució del 89,33 %. S’observa una lleugera baixada respecte de l’execució 

de 2020 pel fet que s’han rebut més sol·licituds d’entitats públiques que realitzen projectes 

per a la línia d’ajuda de serveis bàsics i renovació de poblacions en zones rurals. 

 

 

Objectiu 16.1 Afrontar la problemàtica demogràfica en les zones rurals i reduir el 

despoblament. 

 

Indicador 1. Població coberta pels grups d’acció local 

 

La població coberta pels grups d’acció local en el 2021 ha sigut de 42.232 habitants, 

el 100 %. 

 

Indicador 2. Municipis d’aplicació de les estratègies de desenvolupament local participatiu 

 

Els municipis sobre els quals s’han aplicat les estratègies de desenvolupament local 

participatiu han sigut els 331 municipis de la zona LEADER establida en el PDR 2014-2020. 
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Indicador 3. Projectes d’inversió desenvolupats per dones i joves 

 

Totes les estratègies de desenvolupament local participatiu dels 11 grups d’acció local 

recullen entre els seus criteris de baremació la puntuació del fet que els projectes siguen 

promoguts per joves fins a 35 anys i dones. 

 

En el 2021, dels 134 projectes executats dins de l’objectiu 15.1, 58 han sigut 

promoguts per dones i joves, xifra que suposa un percentatge d’execució del 96,67 % respecte 

dels 60 previstos. 

 

 

Objectiu 18.1 Dotar-se amb un pla de formació del sector agroalimentari participatiu 

 

Durant els mesos de gener a desembre de 2021 s’han realitzat 122 activitats 

formatives, de les quals 114 són cursos d’especialització de fins a 39 hores, 6 entre 40 i 99 

hores, i 2 de més de 100 hores. Malgrat la situació sanitària, s’ha pogut reprendre gradualment 

la formació presencial, si bé encara s’ha reduït respecte dels anys anteriors a la pandèmia. 

 

Encara que s’ha tornat a la presencialitat de les accions formatives, s’ha mantingut 

l’increment de l’oferta de formació en línia. S’han pogut celebrar diferents edicions dels cursos 

següents: “Introducció a l’Agricultura Ecològica en Línia”, “Agricultura Sostenible en Línia”, 

“Cultiu de l’Alvocat en Línia”, i altres dues edicions del curs autoformatiu “Bones Pràctiques 

d’Higiene en la Producció Primària Agrícola”. També s’ha oferit per primera vegada el Curs 

d’emprenedoria agroalimentària i agroturística en línia, de 60 hores, amb gran acceptació per 

part del sector.  

 

El còmput total d’hores de formació realitzades en aquest exercici ha sigut de 1.798, 

amb una duració mitjana de 14,74 hores per acció formativa. A les activitats realitzades en el 

període han assistit un total de 3.197 alumnes, un poc més del que es preveia. Els cursos 

s’han realitzat en 48 municipis de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. També s’han 

realitzat 18 accions formatives en línia, en l’àmbit de tota la Comunitat Valenciana, amb un 

total de 1.253 alumnes i 511 hores de formació, fet que representa més del 39 % dels alumnes 

formats i més del 28 % de les hores impartides. 

 

 

Objectiu 18.4.Fomentar l’ús de noves eines de transferència i divulgació 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura per articles publicats i altres documents 

tècnics en publicacions de divulgació científica. Durant 2021 s’han realitzat 85 publicacions de 

divulgació tècnica, de les quals 50 corresponen a publicacions d’articles i fitxes, 32 són fitxes 

divulgatives dels projectes de cooperació en el marc del PDR CV, 2 corresponen a divulgació 

del Pla Bon Profit, i 1 correspon a la memòria 2020-2021 d’activitats d’experimentació del STT. 
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Objectiu 19.1 Impuls a la innovació 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través de nombre de projectes innovadors 

i d’experimentació que reben ajudes i del nombre d’actuacions de 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 que preveu l’Ordre 28/2018, de 10 de desembre, va 

donar suport a l’execució de 41 projectes. 

 

Amb la línia d’ajudes per a la cooperació, en el marc del PDR CV (Ordre 3/2018) en 

2021, va finalitzar l’execució de 32 projectes de suport a la innovació (cofinançament GVA + 

FEADER + MAPA). 

 

Es van realitzar 5 jornades de divulgació en format seminari web dels resultats 

d’aquests projectes, i 4 corresponen als projectes de cooperació, desenvolupats en 2018-2019-

2020 i finalitzats en 2021. Una jornada es va dedicar als projectes desenvolupats en la línia 

de finques col·laboradores en 2020. El termini de finalització i justificació dels projectes és al 

novembre, per la qual cosa les activitats de la divulgació i la transferència es van realitzar en 

els primers mesos de 2021. En aquesta mateixa línia, els 41 projectes de finques 

col·laboradores desplegats en 2021 es divulgaran en els primers mesos de 2022. 

 

 

Objectiu 21.1 Experimentació i transferències participatives 

 

Les activitats d’experimentació realitzades pel Servei de Transferència de Tecnologia 

es desenvolupen en els cinc centres dependents d’aquest Servei, com ara les estacions 

experimentals agràries de Carcaixent, Elx, Llutxent i Vila-real i el Servei de Transferència de 

Tecnologia de Moncada. La memòria d’experimentació d’aquestes activitats està publicada en 

la pàgina web de la Direcció General. 

 

En 2021 s’han realitzat 59 jornades tècniques, tallers i seminaris de transferència de 

resultats, amb 1.163 assistents registrats. 

 

Programa 711.10 Direcció i Serveis Generals 

Execució: 145,93 % 

PROGRAMA 71110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Obtenció, anàlisi, seguiment i difusió de les estadístiques 
agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. 

375,91  
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PROGRAMA 71110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 
Incorporar la transversalitat de gènere a les polítiques públiques de 
la Conselleria. 

76,92  

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. 

30,88  

 

En general, el comportament dels indicadors del programa 711.10 ha seguit l’evolució 

esperada o bé han superat les previsions, amb xifres que han permés cobrir els objectius 

marcats. 

 

Respecte de la incidència en la rellevància de gènere, cal assenyalar que els objectius 

d’aquest programa tenen un caràcter transversal, ja que s’escometen actuacions dirigides a la 

introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de la Conselleria i en la 

seua normativa, així com de foment de la igualtat en l’àmbit de la contractació per mitjà de la 

introducció de clàusules d’igualtat en l’adjudicació i execució de contractes de conformitat amb 

la regulació de les clàusules de responsabilitat social. 

 

Aquests últims objectius s’han aconseguit mitjançant la generalització de l’ús 

d’aplicacions com ara Themis, que afavoreix la utilització de llenguatge no sexista, i per mitjà 

de la introducció de clàusules d’igualtat de gènere en la regulació de les ajudes, subvencions i 

en la contractació administrativa. 

 

 

Objectiu 2.1 Obtenció, anàlisi, seguiment i difusió de les estadístiques agroalimentàries de la 

Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Parcel·les investigades en camp per a determinar superfícies de cultiu a la 

Comunitat Valenciana 

 

Hi ha hagut una execució bastant pròxima a les previsions inicials (95,86 %), i s’han 

arribat a investigar 29.236 parcel·les. 

 

Indicador 2. Parcel·les investigades en el camp per a determinar rendiments de cítrics a la 

Comunitat Valenciana 

 

En aquest cas, l’execució ha superat en un 31,7 % les previsions, i les parcel·les 

investigades s’han elevat a 13.170. 

 

Indicador 3. Publicació web informe setmanal preus agrari i 4 Publicació en web d’informes 

mensuals de comerç exterior agroalimentari a la Comunitat Valenciana 
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Es van publicar 12 informes de campanya de cítrics, a més de 52 de seguiment 

setmanal de mercats. 

 

Indicador 6. Publicació al web d’informes mensuals de conjuntura de cultius Comunitat 

Valenciana 

 

Es va reorganitzar durant el 2021 l’elaboració d’informes, per la qual cosa es 

publicarien un total de 48 per any, un per província i mes i un per Comunitat Valenciana i mes. 

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 a les polítiques públiques de la Conselleria 

i Objectiu 4.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació 

 

Es considera aconseguit l’objectiu d’introduir la perspectiva de gènere en la normativa 

de la Conselleria i d’introduir clàusules d’igualtat entre els criteris d’adjudicació i execució dels 

contractes, d’acord amb la regulació de la incorporació de les clàusules de responsabilitat 

social. 

 

 

Objectiu 4.3 Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu 

en els textos administratius 

 

El compliment d’aquest objectiu es basa en l’indicador que mesura els textos revisats 

per la Unitat d’Igualtat de la Conselleria. 

 

En 2020 va tindre lloc la instal·lació per a tots els centres gestors (serveis centrals, 

serveis territorials i oficines comarcals) de l’eina Themis, que permet que es puguen identificar 

termes sexistes en el llenguatge administratiu en tots els escrits, i se’n va potenciar l’ús en el 

dia a dia de la tramitació.  

 

En conseqüència, a la Unitat d’Igualtat, que revisava fins llavors els textos, només 

s’han enviat aquells en els quals era preceptiu l’assessorament per a la redacció de l’informe 

d’impacte de gènere per a la seua tramitació administrativa. Com a resultat de tot això, 

l’execució d’aquest indicador s’ha quedat per davall de les estimacions que es van fer 

inicialment. 
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Programa 714.20 Ordenació i millora de la producció agrària  

Execució: 140,59 % 

PROGRAMA 71420 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA 

PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Potenciar estructures productives competitives, donant suport a les 
seues iniciatives de millora, i els projectes de consolidació de les 
explotacions i de millora de la seua viabilitat econòmica. 

119,00  

OBJECTIU 2.1 
Reconversió de cultius per a incrementar la productivitat i la 
competitivitat. 

207,81  

OBJECTIU 2.3 
Incrementar l’assegurament de les produccions agràries com a 
mesura per a l’estabilització de rendes. 

107,39  

OBJECTIU 3.2 
Facilitar a les dones l’accés a la titularitat de les explotacions 
agràries. 

143,76  

OBJECTIU 3.3 
Facilitar als agricultors l’accés als serveis d’assessorament per a 
tindre suport tècnic en la gestió de les explotacions, d’acord amb 
criteris de viabilitat i sostenibilitat empresarial i ambiental. 

125,00 

 

En general, el comportament dels indicadors del programa 714.20 ha seguit l’evolució 

esperada, amb xifres que han permés cobrir els objectius marcats. Si bé en el cas de l’objectiu 

2.1 s’han duplicat les previsions. 

 

 

Objectiu 1.1 Potenciar estructures productives competitives, donant suport a les seues 

iniciatives de millora, i els projectes de consolidació de les explotacions i de millora de la seua 

viabilitat econòmica 

 

El seguiment d’aquest objectiu es basa en l’indicador relatiu als plans de millora en 

explotacions agràries. Per mitjà d’aquest indicador, es valora el nombre d’expedients d’ajudes 

aprovats que han executat i justificat en l’exercici 2021 la realització d’inversions per a 

modernitzar explotacions agràries. El valor de l’execució ha superat en un 19 % el previst. 

 

El Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, amb 

l’operació 4.1.1, dona suport a la realització d’aquest tipus d’inversions per a la modernització 

d’explotacions sota la titularitat d’agricultors professionals. Aquesta mesura contribueix a 

millorar 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 la modernització d’aquestes, a fi d’incrementar 

la seua participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació de la seua producció. 

 

 

Objectiu 3.2 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 
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El Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, en 

l’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 dels joves que han acreditat 

en 2021 la seua instal·lació efectiva com a titulars d’explotacions agràries són dones. El valor 

de l’execució ha superat en un 43,76 % el previst. 

 

Cal destacar la importància que té aquest indicador pel que fa a igualtat de gènere, ja 

que fa referència a les dones joves que passen a exercir l’activitat agrària, i són beneficiàries 

d’unes ajudes que els permetran instal·lar-se com a agricultores o ramaderes. Mitjançant 

aquesta línia d’ajudes, que atorga més puntuació a les dones sol·licitants, es contribueix a la 

igualtat de gènere en un sector en què encara estan poc representades. 

 

 

Objectiu 3.3 Facilitar als agricultors l’accés als serveis d’assessorament per a tindre suport 

tècnic en la gestió de les explotacions, d’acord amb criteris de viabilitat i sostenibilitat 

empresarial i ambiental 

 

L’assoliment d’aquest objectiu es mesura a través de l’indicador relatiu al nombre 

d’activitats de participació i foment de l’associacionisme en el sector agrari de la Comunitat 

valenciana. 

 

Es promou mitjançant ajudes concedides a les organitzacions professionals agràries. 

Ja integrades en les activitats quotidianes les restriccions derivades de la COVID-19, s’ha 

aconseguit reprendre aquest tipus d’actuacions, de manera que s’ha superat en un 25 % el 

nombre de conferències previstes. 

 

 

Programa 531.10 Estructures agràries  

Execució: 120,67 % 

PROGRAMA 53110 ESTRUCTURES AGRÀRIES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Augmentar la renda dels agricultors/ores i els habitants del 
medi rural i millorar la seua qualitat de vida, mitjançant el 
desenvolupament de les infraestructures rurals. 

90,71  

OBJECTIU 2.1 
Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a 
fer-les més rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions 
integradores. 

133,33  

OBJECTIU 3.1 
Concentració parcel·lària en zones delimitades, per a 

modernitzar la seua estructura agrària. 
200,00 

OBJECTIU 4.1 
Estalvi i racionalització en la gestió i aprofitament dels recursos 
hídrics. 

100,00 
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PROGRAMA 53110 ESTRUCTURES AGRÀRIES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.1 
Optimització en l’ús i la 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 

 

En general, el comportament dels indicadors del programa 531.10 ha seguit l’evolució 

esperada, amb xifres que han permés cobrir els objectius marcats. En el cas de l’objectiu 3.1, 

hi ha hagut una execució molt per damunt del que es preveu. 

 

 

Objectiu 1.1 Augmentar la renda dels agricultors/ores i els 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 

 

Per mitjà d’aquest indicador s’ha valorat el nombre d’expedients relatius a les obres 

en camins rurals i altres infraestructures agràries. 

 

Estava previst realitzar set actuacions, de les quals finalment se n’han fet 5, i el 

percentatge d’execució queda en un 71,43 %. 

 

Indicador 2. Actuacions realitzades en la millora de les infraestructures agràries.  

 

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 ha sigut de 66, un 10 % 

superior a la xifra que s’havia proposat com a objectiu. 

 

 

Objectiu 2.1 Incrementar la capacitat econòmica de les cooperatives per a fer-les més 

rendibles per mitjà de fusions i altres actuacions integradores 

 

L’assoliment d’aquest objectiu es basa en el foment de les actuacions integradores 

dirigides a les cooperatives de la Comunitat Valenciana. S’ha valorat el nombre d’expedients 

de les entitats integradores resultants que s’han destinat a fomentar la fusió i la integració de 

les cooperatives, perquè s’adeqüen millor a la conjuntura del comerç actual. S’han considerat 

4 expedients d’integració cooperativa, enfront dels 3 que s’havien previst inicialment. 
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Objectiu 3.1 Concentració parcel·lària en zones delimitades per a modernitzar la seua 

estructura agrària 

 

L’indicador de seguiment d’aquest objectiu es refereix a l’estudi, la preparació, l’inici o 

l’execució de projectes de concentració parcel·lària. 

 

S’ha valorat el nombre d’expedients relatius a les contractacions, que estan en període 

d’execució, d’elaboració de bases provisionals, definitives, projecte de concentració o acord. 

És un procediment complex i costós en el temps, per al qual s’havia previst una actuació com 

a objectiu d’execució, i finalment s’ha duplicat la xifra prevista. 

 

 

Objectiu 4.1 Estalvi i racionalització en la gestió i aprofitament dels recursos hídrics 

 

El compliment d’aquest objectiu es mesura a través de l’execució d’obres per a la 

modernització del regadiu valencià. 

 

 S’ha valorat el nombre d’expedients d’execució d’obres per a continuar modernitzant 

el 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 5/2019, d’estructures agràries de la 

Comunitat Valenciana. Hi ha en execució 8 actuacions, que és la xifra que s’havia previst. 

 

 

Objectiu 5.1 Optimització en l’ús i la gestió dels recursos hídrics disponibles per al reg 

 

En aquest objectiu es pretén optimitzar l’ús de l’aigua per a reg fomentant la utilització 

racional de l’aigua en regadius mitjançant la subvenció a les comunitats de regants per a 

executar inversions que milloren i adeqüen les xarxes de reg de manera que s’aconseguisca 

un estalvi de l’aigua, executar obres que afavorisquen la captació i la distribució d’aigua en les 

zones més necessitades hídricament, per a incrementar la superfície de reg localitzat, millorar 

la gestió del reg i completar la modernització dels regadius a la Comunitat Valenciana. 

 

S’ha valorat el nombre d’expedients d’inversió aprovats en la convocatòria anual (14), 

que ha estat d’acord amb les previsions fetes inicialment per a aquest exercici pressupostari.  

 

 

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 

 

L’assoliment d’aquest objectiu es mesura a través de l’execució d’obres de regadius en 

el marc del PDR 2014-2020. 
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El PDR de la Comunitat Valenciana, en la mesura 4.3.1, preveu les 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 el 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 les inversions 

que generen un estalvi del recurs de l’aigua. 

 

El model que segueix aquesta línia d’ajudes és la concessió de l’ajuda per a l’execució 

d’una infraestructura de regadiu, que es du a terme mitjançant licitació pública de l’obra. S’han 

dut a terme 16 expedients d’obres en aquesta línia d’ajudes, una més del que es preveia. 

 

 

Programa 442.60 Canvi climàtic 

Execució: 115,22 % 

PROGRAMA 44260 CANVI CLIMÀTIC  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Garantir la coordinació òptima amb la resta de departaments de la 
Generalitat Valenciana per a alinear totes les actuacions 
relacionades amb l’Estratègia valenciana de canvi climàtic i energia, 
que permeta el coneixement, el seguiment i l’avaluació de la seua 
posada en marxa. 

80,00  

OBJECTIU 2.1 
Assegurar l’execució d’actuacions d’adaptació i mitigació en 
qüestions de canvi climàtic per part d’ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana. 

82,00  

OBJECTIU 3.1 
Fomentar el coneixement i la conscienciació de la població 
valenciana en qüestions de canvi climàtic, el seu origen, les causes 
i les mesures per a mitigar-lo i adaptar-s’hi. 

165,00  

OBJECTIU 4.1 

Anàlisi de les mesures amb més impacte en la mitigació del canvi 

climàtic i l’adaptació a aquest i desenvolupament legislatiu d’una 
normativa que permeta crear els instruments necessaris per a 
actuar enfront del canvi climàtic. 

0,00  

OBJECTIU 5.1 

Millorar el coneixement de la ciutadania i dels agents econòmics de 
la problemàtica vinculada al canvi climàtic i de les mesures de 
mitigació i d’adaptació, així com de les bones pràctiques ambientals 
que poden implementar per a aconseguir una societat més 
sostenible i menys vulnerable davant del canvi climàtic. 

250,00  

OBJECTIU 5.2 
Potenciar la coordinació interadministrativa per a garantir 
l’efectivitat de les activitats d’educació ambiental, en particular les 
vinculades amb la lluita contra el canvi climàtic. 

160,00  

OBJECTIU 6.1 
Fomentar l’elaboració de plans d’adaptació, mitigació i transició 
ecològica sectorials d’àmbit valencià. 

100,00  

OBJECTIU 7.1 

Impulsar la coordinació, l’intercanvi d’informació, la coherència i la 
complementarietat, així com la transparència i la rendició de 

comptes de l’activitat de la Generalitat en l’àmbit de l’Agenda 2030 
i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

100,00  

OBJECTIU 7.2 
Promoure conjuntament amb municipis i cambres de comerç la 
celebració de congressos, jornades, etc. 

100,00  

 

Pot dir-se que, amb caràcter general, s’han aconseguit els objectius previstos en el 

programa pressupostari. Sis dels nou objectius, les dues terceres parts, han registrat una 
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execució del 100 % o superior, altres dos han aconseguit el 80 % o més, i només un no s’ha 

executat, però està en fase d’execució. 

 

Des d’una perspectiva de gènere, i encara que aquest programa està classificat amb 

una rellevància baixa, podria destacar-se que de les set pràctiques d’investigació concedides 

a través de la Càtedra de Canvi Climàtic a la Universitat Politècnica de València, quatre han 

sigut a dones. 

 

Del conjunt dels nou objectius d’aquest programa pressupostari, cal destacar com a 

més rellevants els següents. 

 

Objectiu 2.1 Assegurar l’execució d’actuacions d’adaptació i mitigació en qüestions de canvi 

climàtic per part d’ajuntaments de la Comunitat Valenciana 

 

Durant l’any 2021 s’han realitzat dues convocatòries de subvencions dirigides a 

ajuntaments, una enfocada a actuacions de mitigació i una altra enfocada a actuacions 

d’adaptació. A més, s’ha fet el seguiment dels indicadors de l’Estratègia valenciana de canvi 

climàtic (EVCC) i s’ha pogut recaptar la gran majoria dels indicadors (82 %), excepte els 

referents a agricultura i energia. 

 

 

Objectiu 5.1 Millorar el coneixement de la ciutadania i dels agents econòmics de la 

problemàtica vinculada al canvi climàtic i de les mesures de mitigació i d’adaptació, així com 

de les bones pràctiques ambientals que poden implementar per a aconseguir una societat més 

sostenible i menys vulnerable davant del canvi climàtic 

 

Des del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEAV), es realitza 

una labor constant de formació i conscienciació en matèria de canvi climàtic. Durant l’any 2021 

s’han realitzat 25 accions, un nombre molt superior a les 10 previstes en el pressupost. Els 

temes tractats a través de cursos, jornades o videoconferències han sigut, entre altres, canvi 

climàtic, residus, emergència climàtica i educació ambiental. 

 

 

Objectiu 6.1 Fomentar l’elaboració de plans d’adaptació, mitigació i transició ecològica 

sectorials d’àmbit valencià 

 

S’ha elaborat el pla d’“Adaptació a la Costa”, en què s’ha desenvolupat un visor amb 

què visualitzar quins serien els efectes del canvi climàtic (perillositat, impactes i riscos) en tota 

la costa valenciana fins a l’any 2100. 

 

Igualment, s’ha licitat el Pla valencià integrat d’energia i canvi climàtic, que marcarà 

les línies d’actuació quant a mesures de mitigació, adaptació i conscienciació social durant el 
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període 2020-2030. Aquest serà un dels documents bàsics de desenvolupament de la Llei 

valenciana de canvi climàtic i transició ecològica, que està en fase d’avantprojecte. 

 

 

Objectiu 7.2 Promoure conjuntament amb municipis i cambres de comerç la celebració de 

congressos, jornades, etc. 

 

L’any 2021 s’han celebrat 5 jornades de formació i conscienciació amb les cambres de 

comerç (Alcoi, Alacant, Orihuela, Castelló de la Plana i València) en referència a l’Agenda 2030 

i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) enfocats a la perspectiva climàtica com 

a factor de creació de valor en les pimes. Amb aquestes jornades s’han complit les actuacions 

previstes per a aquest exercici. 

 

 

Programa 442.50 Qualitat i educació ambiental 

Execució: 109,01 % 

PROGRAMA 44250 QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Previndre la producció de residus i, si és el cas, potenciar la 
recollida selectiva i la valorització. 

110,67  

OBJECTIU 1.2 
Garantir la gestió correcta dels residus mitjançant la implantació de 
les infraestructures previstes en els plans zonals i altres sistemes 
de planejament. 

111,79  

OBJECTIU 2.1 
Millorar l’entorn ambiental i paisatgístic restaurant els espais 
degradats 

88,17  

OBJECTIU 3.1 
Previndre i corregir la contaminació atmosfèrica causada per les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en abocadors. 

170,72  

OBJECTIU 4.1 Facilitar la gestió administrativa als operadors econòmics. 178,89  

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. 

78,25  

OBJECTIU 6.2 Fomentar el control integrat de la contaminació. 67,00 

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 amb 
efecte d’hivernacle a la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 9.1 
Vigilància i control de la qualitat de l’aire de la Comunitat 
Valenciana. 

93,58  

 

El comportament dels indicadors del programa 442.50 ha seguit, en general, l’evolució 

esperada, amb xifres que han permés cobrir els objectius marcats, excepte pel que fa a algun 

dels indicadors dels objectius 6.1 i 6.2, que en el 2021 han tingut una execució inferior a la 

prevista. 
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Objectiu 1.1 Previndre la producció de residus i, si és el cas, potenciar la recollida selectiva i 

la valorització 

 

Respecte d’aquest objectiu, s’han superat les previsions inicials, a causa de la posada 

en funcionament i l’adaptació de nous ecoparcs (tant mòbils com fixos) i a més ús dels 

incentius econòmics en la recollida separada (compte ambiental) en alguns consorcis de 

residus. Addicionalment, les entitats locals han implementat un nombre més alt de contenidors 

per a la recollida separada de residus domèstics. Aquests contenidors han sigut finançats en 

part pels mateixos sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP), així 

com per les entitats locals en el cas dels contenidors per a la recollida separada de bioresidus 

subvencionats, en alguns casos, a través de fons estatals (PIMA). 

 

S’ha millorat, així mateix, la informació subministrada (memòries anuals) per les 

empreses contractistes dedicades a les recollides separades en ecoparcs, recollides separades 

de residus de jardineria i de residus voluminosos. 

 

 

Objectiu 1.2 Garantir la gestió correcta dels residus mitjançant la implantació de les 

infraestructures previstes en els plans zonals i altres sistemes de planejament 

 

A conseqüència de la millora en les recollides separades i de la informació 

subministrada, s’ha incrementat la quantitat de residus gestionats en instal·lacions de la 

mateixa comunitat autònoma. Aquest increment del valor en l’objectiu 1.2 es deu també a una 

millora en la recollida i tractament dels RAEE (residus dels aparells elèctrics i electrònics), a la 

implantació de noves instal·lacions de tractament i a l’adaptació i la millora de les existents en 

el territori de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 3.1 Previndre i corregir la contaminació atmosfèrica causada per les emissions de 

gasos d’efecte d’hivernacle en abocadors 

 

Les inversions en segellament i restauració d’abocadors s’han pogut incrementar a 

causa de l’aportació de fons addicionals per part de la mateixa conselleria. Durant l’any 2021 

s’ha pogut contractar i executar el segellament de l’abocador municipal de Vinaròs, i del 

segellament del vas C de La Murada (Orihuela). Així mateix, s’ha propiciat l’augment de les 

obres per la disponibilitat de nou personal tècnic per al desenvolupament de projectes i control 

de les obres. La inversió total realitzada en segellament i restauració d’abocadors s’ha elevat 

per damunt dels 2 milions d’euros, un 41,45 % més del que es preveia inicialment. 
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Objectiu 4.1 Facilitar la gestió administrativa als operadors econòmics. 

 

Durant l’any 2021 s’ha posat en funcionament la plataforma ADCR 3.0 per al control 

dels trasllats de residus en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, integrada en la plataforma eSIR 

del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. D’aquesta manera, el nombre 

d’operacions de gestió de residus tramitades telemàticament durant aquest exercici s’ha 

incrementat de manera significativa, i ha passat de les 180.000 previstes a les 322.000. 

 

 

Objectiu 5.1 Previndre, estudiar, controlar, vigilar i corregir la contaminació acústica 

 

Tots els indicadors de seguiment d’aquest objectiu han registrat un grau d’execució 

del 100 %, i això significa que s’han fet les tasques reglades. Addicionalment, en compliment 

de la recomanació del Síndic de Greuges en el seu escrit sobre la queixa núm. 1804114, en 

matèria de contaminació acústica, en el qual es demanava a la Conselleria que dispose d’una 

unitat específica d’acústica, s’ha destinat una persona a temps complet a aquesta qüestió, que 

ha iniciat les tasques d’adaptació de la normativa autonòmica a la normativa estatal. 

 

Tota la documentació referent a mapes estratègics de soroll i plans d’acció de 

carreteres i ciutats de més de 100.000 habitants remeses pels diferents responsables s’han 

revisat i enviat al Ministeri de Transició Ecològica, per tal de recordar les seues obligacions als 

responsables per a evitar l’incompliment de terminis establits en la Directiva 2002/49/CE, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll 

ambiental. 

 

En els informes sobre emissions a l’atmosfera d’instal·lacions subjectes a autorització 

ambiental integrada i per a avaluació ambiental estratègica s’inclou un apartat de contaminació 

acústica. 

 

 

Objectiu 6.1 Fomentar tecnologies netes i sistemes de gestió que milloren la relació entre 

l’activitat industrial i el medi ambient 

 

En la línia d’actuació 6.1.1. “Afavorir l’adopció de criteris de responsabilitat social 

corporativa, així com sistemes voluntaris de gestió ambiental en el teixit industrial valencià” 

s’inclou la resolució d’expedients de concessió d’etiqueta ecològica (65 %), la inscripció 

d’organitzacions en el Registre EMAS (98 %), els certificats de convalidació mediambiental (50 

%) i el manteniment del Registre d’entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental 

de la Comunitat Valenciana (100 %). 

 

La millora en el grau d’execució d’expedients d’inscripció en el registre EMAS (80 % en 

2020) es deu a la normalització en el procés de verificació de les memòries ambientals de les 

empreses, que tenien problemes des de 2020 per les dificultats per a realitzar-les de manera 
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presencial per les mesures dictades per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), per la 

pandèmia de la COVID-19, fet que va generar l’acumulació de sol·licituds de renovació al final 

de 2020, que s’ha pogut anar recuperant al llarg de 2021. 

 

Les xifres d’execució en l’emissió dels certificats de convalidació mediambiental (50 

%) no són significatives estadísticament. L’escàs nombre de certificats que es tramiten 

actualment, atés que a partir de 2014 les inversions mediambientals no són desgravables de 

l’Impost de Successions, només es reben sol·licituds d’inversions anteriors a aquesta data, per 

la qual cosa la seua resolució depén més del temps de resposta dels sol·licitants que de l’esforç 

en la tramitació realitzada en el servei. 

 

Es continua millorant l’execució d’expedients de concessió de l’etiqueta ecològica 

europea (del 22 % en 2019 al 65 %), i s’ha designat una persona a temps complet per a 

aquestes tasques, per la qual cosa es preveu una millora de rendiment en 2022. 

 

 

Objectiu 6.2 Fomentar el control integrat de la contaminació 

 

L’autorització ambiental integrada (AAI), element base per als assoliments en aquest 

objectiu, és la resolució escrita de l’òrgan competent de la Generalitat per la qual es permet, 

a l’efecte de la protecció del medi ambient i de la salut de les persones, explotar la totalitat o 

part d’una instal·lació, amb determinades condicions destinades a garantir que aquesta 

compleix l’objecte i les disposicions recollides en la normativa. 

 

El nombre d’expedients iniciats i resolts relatius a AAI, al llarg de l’any 2021, s’ha 

incrementat respecte dels tramitats en anys anteriors gràcies a la incorporació de personal de 

reforç en els últims mesos de l’any 2021. 

 

Respecte de les noves AAI resoltes al llarg de 2021, cal destacar que s’ha resolt el 

mateix nombre d’autoritzacions que sol·licituds han entrat. És important tindre en compte que 

el tràmit d’aquestes autoritzacions és llarg i complex i, en general, supera l’any de tramitació. 

És per aquest motiu que la majoria de les autoritzacions resoltes durant el 2021 es van iniciar 

en anys anteriors. 

 

Quant a les AAI a les quals s’ha donat una nova redacció, incloent-hi les modificacions 

substancials sol·licitades per les empreses, així com les revisions iniciades d’ofici per diferents 

motius, hi ha un percentatge baix d’expedients resolts, i comptabilitzats (19 %) a causa del 

gran nombre d’aquests expedients de revisió iniciats d’ofici al llarg d’aquest any.  

 

Aquests expedients de revisió s’inicien a instància d’algun dels organismes que van 

participar en la tramitació de l’autorització, o amb motiu de la publicació dels documents de 

conclusions de les millors tècniques disponibles (MTD) per a diferents sectors. Aquests 

documents es publiquen mitjançant decisions d’execució de la Comissió publicades en el Diario 
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Oficial de la Unión Europea, i obliguen a revisar les autoritzacions atorgades en un termini de 

quatre anys des de la publicació d’aquests documents, quan es refereixen a l’activitat principal 

de la instal·lació. 

 

Els continus canvis requerits pel mercat, la situació energètica, etc., impliquen la 

tramitació de nous expedients per a adaptar les autoritzacions i, consegüentment, les 

instal·lacions, per a poder adaptar-se a les necessitats del mercat. Moltes d’aquestes 

modificacions es tramiten com a modificacions no substancials per requerir xicotetes 

modificacions en les AAI existents. 

 

 

Objectiu 7.1 Actuacions en matèria de control de les emissions atmosfèriques 

 

En la línia establida, 7.1.1. Impuls i desenvolupament d’actuacions per al control de 

les emissions del sector industrial, s’han dut a terme les actuacions que s’esmenten a 

continuació. 

 

S’han resolt totes les sol·licituds presentades d’autorització d’emissió a l’atmosfera, 

s’han valorat tots els plans de gestió de dissolvents de les instal·lacions subjectes al Reial 

decret 117/2003 i altres activitats similars a les quals s’imposa aquesta obligació en 

l’autorització d’emissions a l’atmosfera o l’autorització ambiental integrada. 

 

Al llarg de l’any s’ha desenvolupat la primera instrucció tècnica per a les entitats 

col·laboradores en matèria de qualitat ambiental amb consultes als afectats. 

 

Si bé no hi ha indicadors específics que ho reflectisquen, s’han emés al voltant de 200 

informes sobre emissions a l’atmosfera d’instal·lacions subjectes a autorització ambiental 

integrada, entre les quals s’inclouen les autoritzacions d’abocadors, les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle dels quals es pretén evitar amb les mesures correctores assenyalades 

en aquests informes. 

 

També s’han fet 32 informes de plans sotmesos a avaluació estratègica en els aspectes 

referents a contaminació atmosfèrica i acústica, amb un augment de més del 50 % respecte 

de 2020, i són informes preceptius per a avaluació estratègica. 

 

S’ha realitzat la revisió, la valoració i, si és el cas, la notificació d’incompliment al Servei 

d’Inspecció, dels informes remesos per les ECMCA dels controls periòdics d’emissions 

canalitzades i difuses, en compliment del que es disposa en el Decret 228/2018, i s’han valorat 

durant el 2021 un total de 884 informes d’emissions. 
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Objectiu 8.1 Aplicació del règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle 

a la Comunitat Valenciana 

 

En 2021 s’ha iniciat un nou període de comerç de drets d’emissió sense incidències 

destacables. El total d’instal·lacions subjectes a comerç de drets d’emissió i excloses que 

generen una càrrega administrativa similar és de 181. 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. L’execució està completa com en anys anteriors, gràcies a 

l’esforç del personal que ho du a terme. 

 

 

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 l’elevat nombre d’equips de mesurament, les més de 33 milions de dades 

tractades en un any, així com l’escassetat de personal i de recursos informàtics amb què es 

compta. 

 

La DGTIC encara té pendent licitar l’aplicació informàtica de qualitat de l’aire i registre 

de focus d’emissió que substituirà l’actual, que va quedar perfilada totalment després de 

diverses reunions el juny de 2020. La manca d’aquesta aplicació implica que el seguiment de 

dades, la detecció d’anomalies, etc., es realitze de manera artesanal sense que hi haja un 

sistema d’alertes que permeta identificar desviacions dels patrons esperats en cadascuna de 

les estacions i amb molts errors de comunicació al Ministeri de Transició Ecològica. 

 

S’ha avaluat la qualitat de l’aire de les catorze zones i quatre aglomeracions i s’han 

iniciat les tasques per a redactar un pla de millora de la qualitat de l’aire dels precursors d’ozó, 

formant part del grup de treball del Ministeri-CA per a elaborar el Pla nacional de millora de la 

qualitat de l’aire per a l’ozó. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució comprés entre el 80 % i el 100 

%.  

 

Programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera 

Execució: 94,75 % 

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 per tal d’incrementar la nostra capacitat 
de producció, competitivitat, qualitat, innovació, imatge i 

196,72 
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PROGRAMA 71410 ORDENACIÓ I MILLORA DE LA PRODUCCIÓ PESQUERA 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 
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. 

OBJECTIU 1.2 
Modernització de les infraestructures portuàries, adaptant-les a 
les noves exigències relacionades amb els rebutjos, la 
comercialització, l’eficiència energètica i la gestió de residus. 

62,50 

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. 

200,00 

OBJECTIU 2.3 
Dotar el nostre sector comercialitzador i transformador dels 
productes pesquers d’una línia d’ajudes que satisfaça la seua 
adequació a les situacions canviants del mercat. 

50,00 

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. 

111,35  

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. 

132,00 

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 i l’establiment de zones de veda 
temporal o permanent, d’acord amb el sector pesquer i els 
informes científics pertinents. 

58,06  

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 i altres agents socials i institucionals relacionats amb 
la pesca, amb la finalitat de preservar la seua conservació i 
conscienciar la població en el respecte al medi sobre el qual 
desenvolupa la seua activitat. 

136,88  

OBJECTIU 4.3 
Monitoratge i seguiment de l’estat de les reserves marines 
d’interés pesquer. 

0,00  

OBJECTIU 4.4. 
Cens de les poblacions de cetacis de la Comunitat Valenciana i 
estudi de la seua interacció amb les arts de pesca professional.  

0,00  

 

En general, el comportament dels indicadors del programa 714.10 ha seguit l’evolució 

esperada, amb xifres que han permés cobrir els objectius marcats excepte pel que fa als 

indicadors dels objectius 4.3 i 4.4, que no han registrat execució en el 2021. Aquesta execució 

nul·la ha sigut pel fet que o no s’ha pogut executar per quedar desert l’expedient de 

contractació o no s’ha adjudicat dins de l’exercici 2021. 

 

 

Objectiu 1.1 Impulsar la gestió del Programa operatiu de pesca i del Pla estratègic 

d’aqüicultura, per tal d’incrementar 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 
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Indicador 1. Embarcacions modernitzades 

 

S’ha executat el 85 % 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 

 

S’ha executat un 300 % del valor estimat, a causa de l’augment de sol·licituds d’ajudes 

a l’aqüicultura del PEMP, davant de la millora de les perspectives del mercat en el sector. 

 

Indicador 3. Llicència de pesca recreativa, rall i marisqueig 

 

El nombre de llicències expedides s’ha executat en un 205,16 % total estimat per a 

2021, pel fet que 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. Cal assenyalar que entre aquestes no hi havia llicències de 

marisqueig de rossellona i tellina per estar tancades les zones de producció. 

 

 

Objectiu 1.2 Modernització de les infraestructures portuàries, adaptant-les a les noves 

exigències relacionades amb els rebutjos, la comercialització, l’eficiència energètica i la gestió 

de residus 

 

S’ha executat el 62,50 % de les infraestructures valor estimades, i la causa principal 

és la disminució d’inversions per la situació econòmica desfavorable provocada per la 

pandèmia. 

 

 

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 

 

Aquest objectiu es realitza a través del suport a iniciatives diversificadores. S’ha 

executat el 200,00 % del valor estimat, derivat de l’augment de sol·licituds externes. 

 

 

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 situacions canviants del mercat 

 

Mesurat a través del nombre d’empreses ajudades, s’ha executat al 50 % del valor 

estimat, a causa de la disminució de sol·licituds presentades a causa de la desfavorable situació 

econòmica del sector provocada per la COVID-19. 
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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 

 

Indicador 1 i 2. Formació marítim pesquera reglada i no reglada 

 

La formació marítim pesquera reglada s’ha executat en un 85,71 %, a causa de menys 

matriculació, ja que les places oferides per a alumnes eren superiors. En la valoració d’aquest 

indicador no s’han tingut en compte ni exàmens lliures ni proves d’idoneïtat. Per contra, la 

formació marítim pesquera no reglada s’ha executat en un 144 %. 

 

Indicador 3. Col·laboracions amb confraries i federacions 

 

Aquesta col·laboració es du a terme mitjançant la subscripció de convenis. Durant 2021 

s’han subscrit 24 convenis, un més que en 2020, per la qual cosa s’ha executat el 104,35 %.  

 

 

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. Projectes auxiliats 

 

El seguiment d’aquest objectiu es realitza mitjançant el nombre de projectes auxiliats. 

S’ha executat en un 132 % sobre el valor estimat a causa principalment de la millora en el 

desenvolupament de les estratègies per part dels grups. 

 

 

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 i 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 

 

El nombre d’embarcacions afectades per parades temporals en 2021 va ser de 150. Si 

bé això dona un percentatge d’execució del 61 %, es deu a un error en el procés de 

quantificació de la previsió, ja que es va considerar la totalitat de la flota pesquera de la 

Comunitat Valenciana, en lloc dels segments de flota (arrossegament, encerclament i 

palangre) que realitzen les parades temporals. 

 

Indicador 2. Zones protegides creades o millorades 
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El nombre d’actuacions dutes a terme s’ha quedat per davall del que es preveia, i s’ha 

executat en un 62,5 % de l’estimació.  

 

S’ha iniciat la tramitació de l’ordre que afectarà les aigües interiors del litoral dels 

municipis del Campello i la Vila Joiosa, i de l’ordre que afectarà les aigües interiors del litoral 

del municipi de Torrevieja. 

 

També s’està iniciant la tramitació de la modificació el Decret 219/1997, de 12 d’agost, 

pel qual es declaren zones protegides d’interés pesquer, l’objectiu del qual és incloure una 

nova àrea en cadascuna de les següents zones 1, 2, i 5. 

 

No s’han pogut finalitzar els treballs previstos a causa, principalment, de la falta de 

personal en la Subdirecció General de Pesca que es poguera dedicar a la tramitació i la 

celebració de reunions amb els diferents sectors que afecten, tant les ordres de desplegament 

del decret de zones protegides d’interés pesquer com la modificació del mateix decret. 

 

Indicador 3. Programes de protecció d’aus, cetacis i tortugues 

 

El seguiment en aquest indicador es realitza mesurant el nombre de confraries participants, i 

s’ha executat al 91,30 % del valor previst. 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 capturats accidentalment que presenten 

diversos problemes i patologies. 

• La comunicació d’interaccions amb les activitats de pesca professional. 

 

Indicador 4. Estudis de conservació  

 

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, fet que té un fort impacte negatiu sobre els fons marins, que s’incrementa 

en el cas que les àncores 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: posidònia oceànica i Cymodocea nodosa. Conéixer la ubicació 

d’aquestes prades podrà evitar-ne la destrucció. 

 

S’ha contractat i executat l’elaboració d’una base de dades actualitzada sobre la 

ubicació de les colònies de fanerògames marines del litoral de la CV, però el nombre d’estudis 

previst era de tres, i, per tant, l’indicador queda al 33,33 % d’execució. 

 

 



507 
 

Indicador 5. Observació 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 són objecte d’especial protecció i seguiment. Des de l’any 2000 la 

Universitat de València, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, participa en 

l’elaboració de censos aeris. 

 

Per a 2021 hi havia prevista una campanya d’observació de cetacis que no s’ha pogut 

executar per quedar desert l’expedient de contractació. 

 

Indicador 6. Interaccions amb arts de pesca  

 

S’ha mantingut la base de dades amb les comunicacions d’interaccions entre cetacis i 

arts de pesca i s’ha contractat i executat l’estudi que estava previst per a aprofundir en el 

coneixement de les causes dels encallaments i les morts tant de cetacis com de tortugues 

marines en el litoral de la Comunitat Valenciana. 

 

 

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 i altres agents socials i institucionals relacionats amb la pesca, 

amb la finalitat de preservar la seua conservació i conscienciar la població en el respecte al 

medi sobre el qual desenvolupa la seua activitat 

 

Indicador 1. Inspecció pesquera 

 

Mesurat a través del nombre de sancions, aquest indicador s’ha executat en un 223,75 

% sobre el valor previst. 

 

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. 

 

  



508 
 

Indicador 2. Estudis de gestió de recursos 

 

Enfront dels 2 estudis previstos, se n’ha contractat i executat un que ha consistit en 

l’elaboració d’un pla de gestió per a la conservació de dues espècies de lluç (Merluccius 

merluccius) i del moll de fang (Mullus barbatus) en aigües de la Comunitat Valenciana.  

 

Objectiu 4.3 Monitoratge i seguiment de l’estat de les reserves marines d’interés pesquer 

 

Indicador 1. Reserves estudiades 

 

Actualment, a la Comunitat Valenciana hi ha tres reserves marines d’interés pesquer 

(RMIP): 

 

• 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 al voltant. 

 

L’estudi d’aquestes reserves no s’ha executat perquè no s’ha pogut licitar el contracte 

en 2021 amb temps suficient perquè es dugueren a terme els treballs de camp que requereixen 

aquests estudis i que s’han de dur a terme durant els mesos de juliol, agost i setembre. Darrere 

d’aquest retard hi ha diversos factors: falta de personal en la Subdirecció General de Pesca i 

en el Servei de Contractació, dificultat de la tramitació dels contractes majors amb la nova llei 

de contractes i l’alentiment de les tramitacions de tots els contractes provocat per la COVID-

19. 

 

 

Programa 714.50 Política agrària comuna i competitivitat  

Execució: 88,48 % 

PROGRAMA 71450 POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Garantir l’aplicació de la PAC a la Comunitat Valenciana i aprofitar les 
possibilitats de les polítiques comunitàries. La C. Valenciana ha de 
convertir-se en un actor present en les taules de debat comunitari, i 
participar dels grups de treball de disseny de la PAC, i per a això és 
necessari incrementar la seua capacitat d’estudi de les polítiques 
agràries i millorar els seus equips de gestió. 

113,75  

OBJECTIU 2.1 
Aplicació de la PAC, incloent-hi el PDR 2014-2020, amb un impacte 
mediambiental positiu. Aconseguir que l’activitat agrària siga una 
estratègia eficaç en la mitigació del canvi climàtic. 

102,89  

OBJECTIU 3.1 
La PAC-2015 i el 2014-2020 han d’interpretar-se com a eines útils per 
a les explotacions, malgrat les febleses estructurals que suporten 

112,38  
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PROGRAMA 71450 POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

tradicionalment. 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. 

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. 

113,40  

OBJECTIU 5.1 
Increment de la capacitat de gestió dels fons UE de recuperació i 
resiliència. 

0,00 

 

En general, el comportament dels indicadors del programa 714.50 ha seguit l’evolució 

esperada, amb xifres que han permés cobrir els objectius marcats excepte pel que fa el grup 

d’indicadors de l’objectiu 5.1, que no s’han implementat per no incorporar-se finalment fons 

de naturalesa MRR a aquest programa. 

 

Després de la recuperació de la normalitat alterada per l’impacte de la COVID-19, els 

procediments de gestió s’han desenvolupat amb la fluïdesa esperada gràcies, en bona part, al 

grau de digitalització de les tramitacions i al suport tecnològic que en els últims anys s’ha anat 

aconseguint en implementar solucions cedides pel FEGA-MAPA (gestió de la sol·licitud única 

(SU), controls per monitoratge, gestió de programes operatius, gestió de mesures de prevenció 

i gestió de crisi, etc.). Aquests desenvolupaments continuaran avançant en els pròxims anys, 

el 2022 i els següents, a fi de preparar les CA per a un entorn que permeta traslladar als 

beneficiaris de la PAC la percepció de models de gestió simplificats, malgrat que el rerefons 

augmenta en complexitat pel rigor que exigeix la gestió de fons comunitaris i el disseny 

d’intervencions cada vegada més especialitzades. 

 

Els indicadors del programa 714.50 mostren perfils molt diferenciats, i és possible 

distingir els classificats en els objectius 1.1, 2.1 i 3 per les xifres elevats d’execució, vinculats 

a la sol·licitud única i als controls sobre les superfícies agràries, en què els beneficiaris són 

fonamentalment persones físiques. D’altra banda, els indicadors de l’objectiu 4.1 orienten la 

realització del programa pressupostari al suport a empreses agroalimentàries, amb un nombre 

de projectes més discret, però de més envergadura, gràcies als quals s’exerceix un notable 

efecte tractor sobre l’esclavó primari de la cadena alimentària. Com s’ha indicat, els indicadors 

de l’objectiu 5.1 han quedat a zero per no disposar en l’exercici de 2021 dels fons MRR que 

esperaven rebre’s quan es va confeccionar el pressupost 2021. 
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De manera resumida es fan els comentaris següents sobre els diversos objectius. 

 

 

Objectiu 1.1 Garantir l’aplicació de la PAC a la Comunitat Valenciana i aprofitar les possibilitats 

de les polítiques comunitàries. La C. Valenciana ha de convertir-se en un actor present en les 

taules de debat Comunitari, i participar dels grups de treball de disseny de la PAC, i per a això 

és necessari incrementar la seua capacitat d’estudi de les polítiques agràries i millorar els seus 

equips de gestió 

 

Indicador 1. Nombre de SU tramitades per oficines pròpies, EC, o per titulars d’explotacions 

agràries 

 

Es preveia una reducció més gran del nombre de sol·licituds d’ajuda i, no obstant això, 

i malgrat tractar-se d’una campanya amb unes certes seqüeles de la COVID-19, el resultat ha 

superat les previsions en un 13,75 %. 

 

 

Objectiu 2.1 Aplicació de la PAC, incloent-hi el PDR 2014-2020, amb un impacte mediambiental 

positiu. Aconseguir que l’activitat agrària siga una estratègia eficaç en la mitigació del canvi 

climàtic 

 

Indicador 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. Superfície que manté compromisos d’agricultura ecològica (PDR 2014-2020) 

 

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 2014-2020 han d’interpretar-se com a eines útils per a les 

explotacions, malgrat les febleses estructurals que suporten tradicionalment. 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 1. Controls realitzats per mètodes no clàssics (teledetecció, fotointerpretació, etc.) 

 

El nombre de controls inclosos en aquest apartat s’ha incrementat un any més (12,38 

%). Durant el 2021 els controls per monitoratge van desplaçar en gran manera els controls 

clàssics (visita in situ) a la província de València, i van mantindre la implantació de l’any 

anterior a Castelló i Alacant. En 2022 la cobertura del monitoratge en pagaments directes serà 

del 100 % del territori de la Comunitat Valenciana, i encara que requerirà el suport de 

metodologies clàssiques, aquestes es reservaran per a la vigilància d’elements “no 

monitorizables” i per a resoldre dubtes quan el monitoratge no aconsegueix la capacitat de 

discriminació suficient. 

 

 

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 1. Impacte de la indústria agroalimentària del PDR 2014-2020. Projectes d’inversió 

auxiliats amb la mesura 4.2.1 

 

La convocatòria 2020 de la mesura 4.2 del PDR es va resoldre el juliol de 2021, i el 

resultat va ser que de 124 sol·licituds presentades resultaren aprovades inicialment i amb 

assignació d’ajuda 99 projectes d’inversió. Per a aquests es van concedir el 96,33 % dels 

imports convocats. S’ha observat, no obstant això, que les dimensions dels projectes 

presentats i aprovats han sigut més grans del que s’esperava i, d’ací ve que l’indicador 4.1.1 

haja quedat per davall del 100 %. La valoració posterior porta a concloure que la crisi sanitària 

i econòmica ha afeblit la capacitat inversora de les petites empreses i, per tant, han ajustat 

les seues disponibilitats financeres al manteniment de l’activitat i subsistència, i no tant a la 

realització d’inversions. 

 

Indicador 2. Operacions de gestió de crisis tramitades per OPFH mitjançant comunicació 

telemàtica 

 

L’efecte de les baixes cotitzacions dels productes agrícoles obliga les organitzacions de 

productors a activar les actuacions de prevenció i gestió de crisi. A la Comunitat Valenciana 

aquesta realitat es dona principalment en el sector de fruites i hortalisses, no tant per la crisi 

dels mercats, que continuen consumint, sinó per la crisi de cotitzacions i la naturalesa perible 

d’aquest sector. S’han notificat 342 operacions de retirada de producte del mercat destinat a 

alimentació animal, a més d’altres per a distribució gratuïta a sectors més necessitats de la 

població. 
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Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental  

Execució: 85,46 % 

PROGRAMA 44240 MEDI NATURAL I AVALUACIÓ AMBIENTAL  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Coordinar la planificació territorial forestal amb l’ordenació del 
territori. Desenvolupar nous instruments d’obtenció de rendes 
forestals. 

50,00 

OBJECTIU 2.1 

Potenciar actuacions en el medi 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. 

71,63  

OBJECTIU 3.1 
Conservació i recuperació dels hàbitats i paisatges en espais naturals 
protegits. 

72,73  

OBJECTIU 3.2 
Foment de la sostenibilitat socioeconòmica i integració dels usos del 
territori en la conservació d’espais naturals. 

100,39 

OBJECTIU 4.1 
Regulació i ordenació de la caça i pesca continental, així com la gestió 
dels seus recursos biològics. 

169,65  

OBJECTIU 5.1 
Garantir la conservació dels hàbitats i espècies silvestres, millorant 
el seu coneixement, el seu règim normatiu i la seua gestió activa. 

153,21  

OBJECTIU 5.2 Desenvolupament normatiu i gestió de la Xarxa Natura 2000. 95,04  

OBJECTIU 6.1 

Aconseguir un nivell elevat de protecció del medi ambient i contribuir 
a la integració dels aspectes ambientals en la preparació i l’adopció 

de plans i projectes mitjançant la realització d’una avaluació 
ambiental dels que poden tindre efectes significatius sobre el medi 
ambient. 

42,00 

OBJECTIU 6.2 
Coordinar els procediments d’avaluació ambiental amb els 
procediments d’autorització d’òrgans sectorials. 

0,00 

OBJECTIU 7.1 
Facilitar la informació ambiental dels procediments d’avaluació 
ambiental tant al públic en general com a les persones interessades. 

100,00 

 

El comportament dels indicadors del programa 442.40 ha seguit, en general, l’evolució 

esperada, amb xifres que han permés cobrir els objectius marcats excepte pel que fa als 

indicadors de l’objectiu 6.2, que no han tingut execució en el 2021. Aquesta execució nul·la ha 

sigut pel fet que estava previst aprovar una llei i procediments coordinats que al final no s’han 

pogut aprovar dins de l’exercici 2021. 

 

En vista del resultat dels indicadors per objectius dels pressupostos de 2021, cal 

destacar el següent: 

 

1. Es manté la tendència, ja detectada en exercicis anteriors, d’indicadors que han 

arribat a valors superiors a la previsió inicial. Entre els indicadors que han aconseguit una 

desviació més significativa a l’alça, destaca el relatiu a les mostres preses en espècies 

cinegètiques per al seu seguiment sanitari. Altres valors superiors a la previsió, per exemple 

els relatius les actuacions de conservació activa d’hàbitats i espècies o les activitats públiques 

realitzades pels equips de promoció de cada espai natural, han d’atribuir-se a l’establiment de 

prioritats i a l’esforç gestor desplegats 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 
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indicadors solen referir-se a tramitacions administratives més o menys complexes, com ara 

l’aprovació de normes legals diverses, i 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 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i 

depuració d’aigües 

Execució: 83,33 % 

PROGRAMA 51210 GESTIÓ I INFRAESTRUCTURES DE 

RECURSOS HIDRÀULICS, SANEJAMENT I DEPURACIÓ 

D’AIGÜES  

 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Garantir el ple proveïment d’aigua potable en quantitat i qualitat a 
totes les poblacions de la Comunitat Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 
Disminuir el risc d’inundacions a les poblacions de la Comunitat 
Valenciana. 

50,00 

OBJECTIU 4.1 
Contribuir a la construcció i la millora d’infraestructures hidràuliques 
promogudes per entitats locals. 

100,00 

 

Cal ressaltar l’alt percentatge d’execució dels objectius marcats per la Direcció General 

de l’Aigua en els pressupostos de 2021. No s’ha pogut arribar al 100 % per la dilatació en el 

temps de la tramitació de diversos expedients; no obstant això, s’han aconseguit xifres que 

han permés cobrir els objectius marcats. 

 

 

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 efectuar-

ne la vigilància i el control 

 

Dins del marc de col·laboració de la Direcció General de l’Aigua amb les cinc 

universitats valencianes, s’han subscrit convenis amb totes (Jaume I de Castelló, Politècnica 

de València, Universitat de València, Universitat d’Alacant i Miguel Hernández d’Elx) per a 

elaborar diversos estudis relacionats amb les matèries en 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 a les poblacions de la Comunitat Valenciana 

 

Indicador 1. Execució d’obres de canalització en zones urbanes de rambles i barrancs  

 

L’execució de les obres s’ha realitzat al 25 % del que es preveia. Les principals obres 

de canalització executades han sigut les següents:  
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. Modificació núm. 1. Canal interceptor per a la millora del drenatge urbà en la zona 

de les Basses, a Alzira (València). Obra executada al 100 %. 

 

. Canalització de barranc per a defensa contra avingudes a Benlloc (Castelló). 

L’expedient de contractació d’obra i direcció d’obra està en tramitació (Servei de Contractació). 

Execució aproximada del 20 %. 

 

. Canalització i adequació ambiental del llit d’un tram urbà del barranc de la Teuleria a 

Aín (Castelló). L’expedient de contractació d’obra i direcció d’obra està en tramitació (Servei 

de Contractació). Execució aproximada del 20 %. 

 

. Canalització del barranc dels Frares a Burjassot, Godella, Rocafort i València. 

L’expedient de contractació d’obra i direcció d’obra està en tramitació (Servei de Contractació). 

Execució aproximada del 20 %. 

 

Indicador 2. Execució d’obres de canalització d’aigües pluvials en nuclis urbans 

 

L’execució de les obres s’ha realitzat al 25 % del que es preveia. Les principals obres 

de canalització executades han sigut les següents:  

 

. Renovació de la xarxa de sanejament del carrer de la Mar, de Benicull de Xúquer 

(València). Obra executada al 100 %. 

 

. Finalització de les obres de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials d’Almoradí, 

col·lector El Calvari, tram CV-935-urbanització El Bañet. L’expedient de contractació d’obra i 

direcció d’obra està en tramitació (Servei de Contractació). Actuació en execució al 10 %. 

 

. Prolongació del col·lector d’alleujament i adequació del canal de drenatge al voltant 

d’El Rodriguillo, al Pinós. L’expedient de contractació d’obra i direcció d’obra està en tramitació 

(Servei de Contractació). Actuació en execució al 10 %. 

 

. Construcció del col·lector interceptor de l’avinguda d’Espioca a Silla (València). 

L’execució de l’obra i la direcció d’obra s’ha adjudicat a principis de 2022. Actuació en execució 

al 20 %. 

 

Indicador 3. Redaccions de projectes d’obra 

 

Les dues redaccions de projectes d’obra que estaven previstes s’han realitzat:  

 

. Projecte d’implantació del sistema de telelectura, per a xarxa d’aigua potable del 

terme municipal de Corbera (València). Projecte redactat al 100 %. 
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. Projecte de nova connexió entre el depòsit d’aigua potable i el nucli urbà de Polinyà 

de Xúquer (València). Projecte redactat 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 contra inundacions a 

l’Ajuntament de Camporrobles. Actuació executada al 100 %. 

 

Subvenció per a obres de proveïment, sanejament i protecció contra inundacions a 

l’Ajuntament de Borriana. Actuació executada al 100 %. 

 

 

 

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 152,59 %, amb relació al que estava previst. 

 

Dues terceres parts dels programes (66,66 %) van aconseguir els seus objectius per 

damunt del que es preveia. Un terç (33,33 %) va registrar una execució entre el 80 % i el 100 

% del que s’estimava inicialment, mentre que cap programa pressupostari va tindre una 

execució per davall del 80 % (gràfic 2). 
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Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d’execució dels objectius. 

 

Quant a l’anàlisi per centres gestors (gràfic 3), dos situen la seua execució mitjana 

d’objectius notablement per damunt dels valors previstos: la Direcció General de Prevenció 

d’Incendis Forestals (214,37 %) i la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (209,18 

%). 

 

En valors inferiors, però també per damunt del 100 % d’execució, hi ha la Direcció 

General de Desenvolupament Rural (152,58 %), la Sotssecretaria (145,93 %), la Direcció 

General de Canvi Climàtic (115,22 %) i la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental 

(109,01 %). 

 

Per davall del 100 %, però amb valors pròxims al 90 % se situen la Direcció General 

de Política Agrària Comuna (88,48 %), la Direcció General del Medi natural i Avaluació 

Ambiental (85,46 %) i la Direcció General de l’Aigua (83,33 %). 
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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 POLÍTICA 

TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT. EXERCICI 2021 

 

 

L'avaluació de resultats dels programes pressupostaris corresponents a la Conselleria 

de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, segons els seus indicadors a 31 de desembre 

de 2021, mostra que, en general, es van aconseguir els objectius, i s’arribà a un grau mitjà 

d'execució del 136,94 % 

 

L’execució per programes pressupostaris no va ser homogènia, sinó que n’ha variat el 

grau de consecució entre el 211,77 % del programa 513.30 Planificació, Transports i Logística, 

i el 79,14 % del programa 442.70 “Ordenació del territori i paisatge” (gràfic 1). 

 

Dos dels sis programes no han aconseguit al 100% els seus objectius: el ja esmentat 

442.70 i el 514.30 “Ports, aeroports i costes”, si bé aquest s'ha quedat molt a prop, en registrar 

una mitjana d'execució del 95,17 %.  

 

Les diferències d'execució responen principalment a la desigual incidència de 

l'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, segons casuística, tals com la 

moratòria en les liquidacions de taxes per ús i ocupació d'espais portuaris i serveis prestats, 

la manca de personal, o l'alentiment de l'execució i aprovació d'alguns plans d'acció territorial, 

degut principalment a la conjuntura econòmica. 

 

Gràfic 1. Grau d'execució per programes pressupostaris 
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Atenent el grau d'execució aconseguit i prenent com a unitat d'anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100%.  

 

En aquest grup es troben el programa 513.30 “Planificació, transports i logística” amb 

un grau d'execució del 211,77 %, el programa 432.20 “Urbanisme” amb una execució del 

176,41 %, el programa 511.10 “Direcció i serveis generals” amb un grau d'execució del 140%, 

i el programa 513.10 “Infraestructures públiques” amb un grau d'execució del 119,13 %.  

 

 

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

100%. 

  

En aquest grup es troba el programa 514.30 “Ports, aeroports i costes” amb un 

percentatge d'execució del 95,17 %. 

 

 

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

 

Dins d'aquest grup es troba el programa 442.70 “Ordenació del territori i paisatge” 

amb un percentatge d'execució del 79,14 %. 

 

 

Quant a l'impacte de gènere dels diferents programes, el resultat és positiu perquè en 

pràcticament la seua totalitat s'han aconseguit els objectius marcats, impulsant la integració 

de la perspectiva de gènere en els diferents àmbits d'actuació, i avaluant els diferents 

programes tenint en compte les desigualtats entre sexes.  

 

Els indicadors introduïts per al mesurament de l'impacte de gènere possibilitaran 

l'avanç en l'aplicació de mesures específiques que corregisquen les situacions de desigualtat 

entre dones i homes. 
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Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 %  

 

 

Programa 513.30 “Planificació, transports i logística” 

Execució: 211,77 % 

PROGRAMA 51330 PLANIFICACIÓ, TRANSPORTS I 

LOGÍSTICA 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 4.1 Impuls de mesures tendents a millorar la seguretat del transport 140,00 

OBJECTIU 4.2 
Compliment dels requisits normatius establits en l'àmbit del 
transport públic 

283,54 

 

 

Objectiu 4.1 Impuls de mesures tendents a millorar la seguretat del transport 

 

Aquest objectiu engloba cinc indicadors, l'execució dels quals s'ajusta al que es preveu 

o bé la duplica, que mesuren el nombre de convocatòries d'exàmens de mercaderies, de 

viatgers, de consellers/es de seguretat, de taxis, i de conductors/es que s'han dut a terme 

durant l'exercici pressupostari. 

 

 

Objectiu 4.2 Compliment dels requisits normatius establits en l'àmbit del transport públic 

 

El seguiment d'aquest objectiu es realitza mitjançant quatre indicadors que mesuren 

actuacions i expedients en les seues diferents fases: actuacions inspectores, expedients 

sancionadors iniciats o resolts, i expedients resolts en recursos d'alçada. 

 

Les actuacions inspectores s'han elevat molt per damunt del que es preveu (433,53%), 

pel fet que l'impacte de la pandèmia per COVID-19 ha sigut menor que en 2020, permetent 

realitzar més inspeccions. Aquestes actuacions venen determinades per diferents motius: 

 

-  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, 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. 

 

El nombre d'expedients sancionadors iniciats 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. 

Tant aquest indicador, com el relatiu a expedients sancionadors i el de resolució de recursos 

d'alçada, han més que duplicat la seua execució respecte a la previsió inicial. 

 

 

Programa 432.20 “Urbanisme”. 

Execució: 176,41 %  

PROGRAMA 43220 URBANISME  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Agilitar la tramitació dels expedients urbanístics, a fi de contribuir a 
la generació d'ocupació i riquesa en l'actual conjuntura econòmica. 

180,00 

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. 

154,33 

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 constitueix una eina imprescindible per a tècnics i professionals, 
empreses, administracions i ciutadans/es en general. 

85,24 

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. 

208,07 

OBJECTIU 3.1 Difusió de les noves eines de tramitació urbanística. 280,00 

OBJECTIU 3.2 
Seguiment de l'aplicació del Decret 62/2020, de regulació del 
registre de les entitats col·laboradores urbanístiques. 

200,00 

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. 

280,00 

 

    

Objectiu 1.1 Agilitar la tramitació dels expedients urbanístics, a fi de contribuir a la generació 

d'ocupació i riquesa en l'actual conjuntura econòmica 

 

Des de la Direcció General d'Urbanisme, en compliment d'aqueix objectiu, 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 atés consultes per a 

facilitar la compressió i el coneixement del marc jurídic als operadors urbanístics públics i 
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privats. Les consultes i reunions s'han efectuat tant des de la Direcció General com des dels 

serveis territorials. 

 

En total s'han registrat 144 accions d'assessorament i coordinació de les iniciatives 

municipals, la qual cosa suposa un increment del 80% sobre el que estava previst. 

 

 

Objectiu 1.2 Integrar en l'ordenació urbanística i territorial de la Comunitat els principis de 

sostenibilitat i qualitat de vida i perspectiva de gènere 

 

Amb la finalitat d'aconseguir aconseguir aquest objectiu es proposen i elaboren 

instruccions, ordres i circulars que desenvolupen i concreten les disposicions normatives en 

matèria de planificació urbanística, integrant obligatòriament la perspectiva de gènere i 

diversitat funcional. 

 

Durant 2021 s'ha complit amb la previsió inicial, així com ampliació a les disposicions 

normatives en matèria d'urbanisme; s'han presentat tres guies metodològiques i una instrucció 

tècnica: 

 

1.  Guia per la incorporació de la perspectiva de gènere en actuacions urbanes.  

 

2.  Guia per l'edificació i rehabilitació forçosa. Agent rehabilitador i agent 

edificador. Es tracta d'aclarir aquesta figura per a impulsar la rehabilitació en el sòl urbà. 

 

3.  Guia de participació ciutadana en projectes urbanístics. 

 

4.  Elaboració de la “Instrucció per la redacció de textos consolidats de 

planejament general”, amb la finalitat d'establir els requisits mínims de qualitat que han de 

reunir aquests textos, per a facilitar-ne la redacció, divulgació i accés organitzat de la 

informació, fins i tot perquè puga integrar-se en la Infraestructura Valenciana de Dades 

Espacials (IDEV). 

      

 

Objectiu 1.3 Col·laborar en la gestió territorial i urbanística de les administracions públiques 

 

El seguiment d'aquest objectiu es duu a terme sobre la base de dos indicadors que han 

registrat una bona execució. 

 

Indicador 1. Gestió del Registre Autonòmic d'Instruments de Planificació Urbanística.  

 

En el Registre Autonòmic d'Instruments de Planejament Urbanístic, s'hi han inscrit 139 

documents de planejament aprovats definitivament, bé pels ajuntaments, bé per les 

comissions territorials d'urbanisme.  
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Indicador 2. Georeferenciació dels documents urbanístics aprovats per les comissions 

territorials d'Urbanisme. 

 

Se ha treballat en la georeferenciació de 162 documents urbanístics aprovats per les 

comissions territorials d'Urbanisme, molt per damunt dels 75 estimats inicialment. 

 

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 constitueix una eina imprescindible per a tècnics i professionals, 

empreses, administracions i ciutadans/es en general 

 

Indicador 1. Noves capes d'informació i actualització de les existents.     

 

S'han actualitzat les capes de planejament següents del visor urbanístic de: 

- Classificació. 

- Zonificació. 

- Declaracions comunitàries 

- Inventari del sòl urbanitzable. 

 

Indicador 2. Inventari sòls urbanitzables i sòls urbans no consolidats              

 

Enguany 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, amb un contracte per lots que s'ha tramitat i licitat en 2021, però que ha sigut 

adjudicat a principis de l'any 2022.  

 

Indicador 3. Expedients que s'incorporen a la Plataforma Urbanística Digital 

 

Durant l'any 2021 s'ha aprovat el Decret 65/2021, de 14 de maig, del Consell, de 

regulació de la Plataforma Urbanística Digital i de la presentació dels instruments de 

planificació urbanística i territorial. La Plataforma és l'eina informàtica que implementa en 

l'àmbit urbanístic valencià la tramitació electrònica integral dels procediments autonòmics 

urbanístics.  

 

S'ha continuat avançant en la tramitació telemàtica amb la Plataforma Urbanística 

Digital, per a l'Agilitació i Transparència en la Tramitació Urbanística, implantada per la Direcció 

General d'Urbanisme des de l'1 de gener de 2019, amb el suport tècnic de la DGTIC.  

 

En total, s'han incorporat 667 documents, un 33% per damunt del que es preveu 

inicialment. 

 

Indicador 4. Accessibilitat a la informació i al planejament urbanístic aprovat per les comissions 

territorials, a través del Web propi.     
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L'interés de la informació recollida en la Plataforma Urbanística Digital es manifesta en 

el nombre de visites en la pàgina Web que ha augmentat un 7 % enguany, aconseguint les 

161.356 visites. 

 

Objectiu 2.2 Avançar en el camp de la informació urbanística, mitjançant la utilització de noves 

tecnologies, amb la finalitat d'aconseguir una major transparència i agilitat en la tramitació 

dels documents urbanístics 

 

Indicador 1. Expedients digitals d'instruments de planejament sol·licitats en tramitació, 

publicats en el Web, i Indicador 2 Expedients digitals de declaracions d'interés comunitari 

sol·licitats en tramitació, publicats en el Web. 

 

La implantació de la plataforma urbanística digital a la tramitació urbanística ha permés 

tramitar els expedients urbanístics amb agilitat i guanyar en transparència. Així, durant l'any 

2021 ha augmentat el nombre d'expedients respecte l'any passat. Aquests documents no sols 

han iniciat la seua tramitació, sinó que també s'han gestionat, i se n'ha publicat en el Web la 

documentació i estats de tramitació.  

 

En total, se ha sol·licitat l'inici de la tramitació de 159 expedients de planejament, un 

59 % més de l'esperat, i se ha sol·licitat l'inici de la tramitació de 360 declaracions d'interés 

comunitari, enfront de les 140 que s'estimaven inicialment.  

 

 

Objectiu 3.1 Difusió de les noves eines de tramitació urbanística 

 

Amb la finalitat d'aconseguir una bona difusió de les noves eines de tramitació 

urbanística, des de la Direcció General d'Urbanisme s'ha fet una important tasca, que s'ha 

materialitzat en un total de 14 actes, webinaris o cursos, xifra molt superior a la inicialment 

prevista en el pressupost (5). Aquests actes són organitzats per la Generalitat, o en 

col·laboració amb altres entitats públiques o privades, que contemplen la formació en 

tramitació urbanística. 

 

La nova situació provocada per la pandèmia de la COVID-19 va obligar a l'adaptació 

dels cursos presencials a webinaris, i amb aqueixa nova proposta s'han promogut 9 jornades 

amb temes com “La Llei de mesures, novetats urbanístiques”, “La perspectiva de gènere en 

l'urbanisme i edificació”, “La plataforma urbanística digital: l'urbanisme del segle XXI”, “El nou 

text refós de la LOTUP”, “Posada en funcionament de l'Agència Valenciana de Protecció del 

Territori”, “Presentació Plataforma Guia-T”, “Presentació Guia Perspectiva de Gènere i Web 

Bones Pràctiques”, “Presentació de la Guia de l'Agent Edificador i Rehabilitador”, i “Guia de la 

Participació Ciutadana per a Projectes d'Urbanisme”. 
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S'han fet presentacions presencials d'alguns d'aquests temes, com la presentació de 

la plataforma “Guia-T” al saló d’actes de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, la presentació 

de la Guia de gènere i el Web de bones pràctiques amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes 

de la Comunitat Valenciana, o la Guia de l'agent urbanitzador i edificador a l'Ajuntament de 

Picanya.  

 

Per a completar aquest apartat s'han fet dues edicions del curs presencial d'urbanisme 

“LOTUP: conceptes fonamentals de l'urbanisme valencià. Últimes novetats legislatives”, amb 

la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

 

       

Objectiu 3.2 Seguiment de l'aplicació del Decret 62/2020 de regulació del registre de les 

entitats col·laboradores urbanístiques 

 

S'han elaborat 2 documents de referència en desenvolupament del Decret 62/2020, 

com a guia a les entitats col·laboradores de l'administració en la verificació de les actuacions 

urbanístiques (ECUV), per a realitzar les comprovacions en el projecte bàsic relacionades amb 

la seguretat en cas d'incendi (CTE DB-SI) i l'accessibilitat (CTE DB-SUA i D. 65/2019). Es tracta 

de fitxes, en versió en castellà i valencià, dirigides a facilitar un procediment-guia per a la 

verificació de normativa en projectes d'edificació. Aquestes fitxes de verificació i control són 

una eina informàtica en format de full de càlcul Google Sheets, accessibles des de la pàgina 

web de l'Institut Valencià de l'Edificació, prèvia autorització de la Fundació. 

 

 

Objectiu 4.1 Promoure la introducció de la perspectiva de gènere en el procés urbanístic 

 

En relació a l’indicador relatiu a la Guia de Planificació Urbanística amb Perspectiva 

Perspectiva de Gènere en actuacions urbanes, s'han realitzat 2 accions, a part de la relativa a 

la divulgació d'aquest document, registrada en l'objectiu 3.1. 

 

Hem d’assenyalar que aquesta guia ha sigut traduïda a l'anglés. A més, en aquest 

àmbit, es considera de gran importància la celebració de la Trobada Internacional “Gènere i 

Desenvolupament Urbà Sostenible en la post pandèmia”, un fòrum que posa en el centre del 

debat iniciatives de planificació més inclusives, que contribuïsquen a l'eliminació de les 

desigualtats i promoguen l'autonomia de les dones en els territoris que habiten, els seus 

carrers i els seus barris, traçant així els passos futurs per a la implementació d'accions 

aplicables als governs a nivell nacional, regional i local. En aquest marc congressual organitzat 

per la Càtedra UNESCO de Gènere en Ciència, Tecnologia i Innovació de la Universitat 

Politècnica de Madrid i AGGI UN Hàbitat (Grup Assessor d'Assumptes de Gènere de la Directora 

Executiva d'ONU-Hàbitat), amb el finançament de la Direcció General d'Urbanisme de la 

Generalitat Valenciana, es va presentar la “Declaració: Dones per un nou desenvolupament 

sostenible després de la pandèmia”, amb els estàndards internacionals d'igualtat de gènere i 
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apoderament de les dones a l'àmbit local, proporcionant recomanacions i bones pràctiques 

basades en experiències d'èxit. 

 

 

Objectiu 5.1 Posar en funcionament orgànic i administratiu l'Agència Valenciana de Protecció 

del Territori 

 

La consecució d'aquest objectiu s'ha secundat en un indicador que mesura el foment 

de la participació dels ajuntaments en l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. 

 

Durant l'any 2021 s'ha avançat en la posada en funcionament de l'Agència Valenciana 

de Protecció del Territori. Així, 210 municipis han delegat la seua competència de protecció de 

la legalitat urbanística, mitjançant l'adhesió a aquest organisme autònom. 

 

 

Programa 511.10 “Direcció i serveis generals” 

Execució: 140,05 %  

PROGRAMA 51110 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Garantir l'eficaç compliment de les competències assignades a la 
Conselleria. 

267,69 

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

80,00 

OBJECTIU 2.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació. 137,50 

OBJECTIU 2.3 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu, en els textos administratius. 

75,00 

 

 

Objectiu 1.1 Garantir l'eficaç compliment de les competències assignades a la Conselleria 

 

 El seguiment del compliment d'aquest objectiu es realitza a través d'un ampli nombre 

d'indicadors. D'un total de 48 indicadors, 34 han aconseguit o superat els valors inicialment 

previstos. 

 

Aquests indicadors registren l'activitat relacionada amb els processos de contractació, 

els d'atenció a la ciutadania o al personal de la pròpia Conselleria, la millora dels processos 

administratius a través del Web de la Conselleria i de la intranet, la gestió del personal de la 

Conselleria, la gestió patrimonial i el manteniment dels seus vehicles i instal·lacions, i altres 

accions relacionades amb al gestió econòmica i administrativa. 

 

En relació amb els indicadors de contractació, que en general registren valors elevats, 

és destacable l'important nivell de la seua execució, ja que el nombre de contractes majors 

adjudicats ha aconseguit el 214 % del valor previst, i el de contractes majors preparats i 
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gestionats ha aconseguit el 297 %. Cosa que significa que el ritme de contractació s'ha 

incrementat significativament en aquesta Conselleria de PTOPM. 

 

Sobre els indicadors pressupostaris del Servei d'Expropiacions i Gestió Patrimonial, 

convé ressaltar que s'han millorat les previsions inicials sobre actualització d'expedients antics 

de gestió patrimonial, fins a aconseguir el 302,5 %. Quant als expedients de pagament de 

preus justos, els expedients tramitats depenen del ritme en què es desenvolupen les diferents 

fases dels expedients d'expropiació. 

 

D'altra banda, és ressenyable l'elevada execució reeixida quant a les actualitzacions 

de la intranet i del Web en matèria de procediments administratius, que ha arribat al 386% en 

relació amb les previsions, i això perquè durant 2021 s'ha treballat en l'actualització de la 

INTRANET i s'ha millorat el Web d'aquesta Conselleria, la qual cosa ha implicat un gran nombre 

d'actuacions. 

D'igual manera, les actuacions en protecció de dades i transparència s'han incrementat 

en aquest exercici 2021, perquè aquestes matèries es van revisant en cada tràmit, 

procediment i sobretot en les sol·licituds del dret d'accés a la informació Pública i en les 

consultes prèvies i informació Pública de la normativa en tramitació, que cada any augmenten 

més. 

 

Quant a les actuacions relacionades amb el registre, i a la vista de les elevades dades 

d'execució, s'observa que en el futur haurà d'ajustar-se l'estimació de les previsions, amb una 

major dimensió, en coherència amb l'evolució dels registres telemàtics, que s'han disparat en 

el temps. 

 

En relació amb els indicadors que mesuren les accions relacionades amb la gestió de 

personal, es mostra un alt grau d'execució dels objectius pressupostaris establits, amb una 

mitjana molt superior al 100 %.  

 

S'ha superat el 100 % en el cas de nomenaments de personal funcionari interí, per 

millora d'ocupació, peticions de reclassificació i creació de llocs de treball, on més del 60% 

corresponen a dones, així com incidències de vacances i altres absències. Les peticions de 

reclassificació i creació de llocs de treball també representen un percentatge d'execució 

respecte als valors predeterminats superior al 100 %. 

El percentatge d'execució s'aproxima al 100 % en relació amb el nombre d'adscripcions 

provisionals (93,33 %), de les quals més de la meitat corresponen a homes, igual que ha 

ocorregut amb les jubilacions. 

 

S'ha aconseguit poc més del 50 % del valor previst en el nombre de comissions de 

serveis i en el nombre de jubilacions. Un percentatge una mica superior (65 %) assoleix el 

nombre d'incidències per permisos i llicències, que representa, al costat de les incidències per 

vacances i altres absències, el major nombre de sol·licituds efectuades per les empleades i 

empleats públics en aquesta Conselleria.  
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En un enfocament de gènere, cal indicar que el personal al servei de l'administració 

del Consell de la Generalitat en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, 

està format majoritàriament per dones, que representen un 59,63 % sobre el total. A la vista 

de les dades, s'observa una reducció cada vegada més evident de les diferències existents 

entre tots dos sexes i l'objectiu és aconseguir una igualtat efectiva entre dones i homes dins 

de l'àmbit de la Generalitat i, per a això, és necessari establir mesures que faciliten la 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral. En aquest sentit, existeix una sèrie 

d'instruments en matèria de personal per a poder dur-la a terme, en aquelles situacions de la 

vida personal i familiar que poden presentar-se, com són les condicions de la jornada de treball, 

la flexibilitat horària, els permisos, les llicències i les excedències són instruments dels quals 

es disposa per a la seua consecució, i permeten compatibilitzar tant la vida personal com 

professional. 

 

En relació amb les accions dirigides a la gestió patrimonial, s'observa que quatre dels 

indicadors que les mesuren han superat amb escreix les expectatives previstes.  

 

Així, en el nombre d'expedients relatiu a la preparació i control de contractes de serveis 

bàsics i instal·lacions d'immobles, el grau d'execució ha sigut el 372 %; això es deu al fet que, 

durant aquest exercici, les necessitats reals han superat amb escreix les previstes a causa de 

la situació d'emergència sanitària i de les mesures de seguretat que això ha requerit, la qual 

cosa unida a la nova incorporació de personal ha provocat un desajustament entre el que es 

preveu i el realment realitzat. 

 

El nombre de peticions gestionades en el manteniment de vehicles i instal·lacions, ha 

aconseguit un grau d'execució 601,50 %; això ha sigut degut, respecte a les instal·lacions, a 

la necessitat d'adaptar les dependències de la Conselleria a la situació provocada de pandèmia 

COVID-19 i a les noves incorporacions de personal. 

 

Un grau d'execució també molt elevat s'ha aconseguit en el cas de la gestió de 

sol·licituds de material divers (327 %), degut no sols al cessament del sistema de teletreball, 

sinó també, perquè durant l'exercici 2021, tal com ja s'ha indicat, s'han produït noves 

incorporacions de personal, la qual cosa ha incrementat el nombre de peticions de material.  

 

Aqueixes mateixes circumstàncies explicarien la sobreexecució en el nombre 

d'actuacions de prevenció de riscos laborals, perquè la reincorporació del personal als seus 

llocs de treball, unit a les mesures de seguretat decretades com per la pandèmia COVID-19, 

han obligat adoptar mesures i realitzar actuacions excepcionals, així com les divergències 

registrades entre els valors previstos i els finalment executats per davall d'aquestes previsions 

en altres indicadors, com ara les actuacions relacionades amb alumnes i alumnes en pràctiques 

i becaris, o la tramitació de convenis i acords. 

 

En matèria de supervisió de projectes i coordinació tècnica, cal assenyalar que la major 

part del treball del Servei que s'ocupa d'això depén de les peticions d'altres serveis i 
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subdireccions generals, que són els òrgans que remeten per a supervisar els projectes, els 

projectes modificats, les certificacions finals d'obra, les liquidacions, etc.  

 

En l'exercici 2021 tots els indicadors que mesuren aquesta activitat, excepte un, han 

registrat un grau d'execució per damunt del 100%, cosa que significa que, malgrat la pandèmia 

i les circumstàncies actuals, s'han fet les tasques de supervisió normals, fins i tot per damunt 

del que es preveu.  

 

Cal assenyalar també que, en l'exercici 2021, el Servei de Supervisió de Projectes 

també ha realitzat les seues funcions per a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge 

i Arquitectura Bioclimàtica. En concret, i entre altres actuacions, s'ha estat supervisant els 

nombrosos projectes relacionats amb la subvenció HIRTA, cosa que ha ajudat a augmentar el 

nombre de projectes supervisats.  

 

Finalment, en l'àmbit de la gestió econòmica i pressupostària, cal destacar que 

l'execució mitjana ha superat amb escreix les previsions, variant el grau de consecució 

d'aquests, entre el 571,43 % de la tramitació d'altes de béns de caràcter inventariable, i el 

37,84 % de la tramitació d'expedient de devolucions de fiances. 

 

 

Objectius 2.1, 2.2 i 2.3 relacionats amb la igualtat de gènere 

 

En relació amb els resultats assolits en els objectius del programa pressupostari 

relacionats amb la igualtat de gènere (objectius 2.1, 2.2 i 2.3), la valoració general llança 

resultats positius.  

 

Es considera en conjunt que el programa pressupostari té una rellevància de gènere 

alta, ja que incideix en tota la gestió de la secció pressupostària.  

 

En relació amb aquests objectius cal destacar el següent: 

   

 

Objectiu 2.1 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la Conselleria  

 

La unitat d'Igualtat dona suport tècnic previ i revisa els informes d'impacte de gènere 

(IIG) de normes i plans que s'elaboren pels centres directius. La valoració és positiva, els 

centres directius han assumit la necessitat de comptar amb dades estadístiques, desagregades 

per sexe, per a poder realitzar l'anàlisi de la situació, i introduir en les normes i plans les 

necessàries mesures per a impulsar la igualtat real i efectiva. S'ha elaborat un procediment 

per a l'elaboració dels informes d'impacte de gènere, disponible en la Unitat d'Igualtat dins del 

Web de la Conselleria. 
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Objectiu 2.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació  

 

En l'àmbit de la contractació, s'ha fomentat la incorporació de clàusules dirigides 

específicament a l'assoliment de la igualtat entre dones i homes, dirigint les actuacions tant a 

la seua inclusió en els plecs com en els criteris d'adjudicació dels contractes, i n’ha resultat 

una valoració positiva. 

 

Respecte als plecs de contractació, les bases del contracte han inclòs clàusules que, 

en cas d'empat entre els participants en el procediment, prioritzen l'oferta d'aquell licitador 

que compte amb plans d'igualtat, i s’han aconseguit els objectius marcats en aquest aspecte 

(100 %). 

Quant als criteris d'adjudicació dels contractes, s'ha aconseguit que el percentatge dels 

contractes adjudicats que han tingut en compte els criteris de priorització de les clàusules 

d'igualtat de gènere siga superior al percentatge inicialment previst. 

 

 

Objectiu 2.3 Fomentar la comunicació en igualtat, mitjançant el llenguatge no sexista i inclusiu 

en els textos administratius 

 

Per part de la Unitat d'Igualtat es revisen tots els textos que se li remeten, i se’n 

proposa redacció alternativa, si fa el cas. A més, s'han elaborat unes regles per a la redacció 

de textos en llenguatge no sexista, que estan disponibles en la secció de la Unitat d'Igualtat 

del Web de la Conselleria. 

 

Tenint en compte que aquesta anàlisi es refereix al quart pressupost que incorpora el 

IIG amb aquests criteris d'igualtat, cal afirmar que la perspectiva de gènere està incorporada 

a les actuacions del centre gestor d'aquest programa pressupostari, encara que amb marge 

de millora quant a definir millor o incorporar algunes actuacions i, especialment, en la definició 

dels indicadors. 

 

 

Programa 513.10 “Infraestructures públiques” 

Execució: 119,13 % 

PROGRAMA 51310 INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Vertebració territorial basada més en serveis de mobilitat que en 
noves infraestructures, incloent-hi la perspectiva de gènere en la 
seua concepció. 

124,90 

OBJECTIU 1.2 
Assegurament d'uns estàndards adequats en la xarxa 
d'infraestructures al servei de la mobilitat 

124,90 

OBJECTIU 1.3 
Integració paisatgística i ambiental de les infraestructures al servei 
de la mobilitat 

150,00 

OBJECTIU 2.1 
Prioritat al transport públic i als modes no motoritzats, especialment 
en ciutats i àrees metropolitanes, integrant la perspectiva de gènere. 

77,78 
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PROGRAMA 51310 INFRAESTRUCTURES PÚBLIQUES   

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.2 
Potenciació dels modes no motoritzats, com a eina essencial en la 
lluita contra el canvi climàtic, incloent-hi la perspectiva de gènere. 

114,29 

OBJECTIU 3.1 
Accessibilitat universal de les infraestructures al servei de la 
mobilitat, que incloga la perspectiva de gènere. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 Millora de la seguretat en la xarxa viària i ferroviària 115,33 

OBJECTIU 4.2 
Atenció als modes més vulnerables en la xarxa viària: vianants, 
ciclistes. 

111,39 

OBJECTIU 5.1 
Estratègies de mobilitat per a un desenvolupament urbà sostenible 
i integrador, que incloga la perspectiva de gènere. 

151,67 

OBJECTIU 5.2 
Millora de la integració urbana de les infraestructures al servei de la 
mobilitat, incloent-hi la perspectiva de gènere. 

140,00 

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 

120,00 

OBJECTIU 7.1 
Concertació institucional ferma en la planificació, inversió, gestió i 
finançament del transport 

140,00 

OBJECTIU 7.2 
Apoderament ciutadà en les decisions en matèria de mobilitat, 
complint el principi de paritat entre dones i homes. 

66,67 

OBJECTIU 8.1 
Potenciació dels modes de mobilitat que garantisquen la salut de les 
persones permetent el distanciament social. 

150,00 

 

Durant l'exercici de 2021, s'ha aconseguit un elevat grau de compliment dels objectius 

que es van marcar a l'inici del període per a aquest programa pressupostari. Així, s'ha realitzat 

una bona execució global del programa pressupostari, que ha assolit el 119 % de mitjana en 

relació amb les previsions inicials, i molts dels seus objectius han superat el que es preveu 

folgadament. Només tres d'ells s'han quedat per davall del 100 % d'execució. 

           

Objectiu 1.1 Vertebració territorial basada més en serveis de mobilitat que en noves 

infraestructures, incloent la perspectiva de gènere en la seua concepció, i 1.2 Assegurament 

d'uns estàndards adequats en la xarxa d'infraestructures al servei de la mobilitat 

 

En línia amb la política de mantindre la xarxa viària de titularitat autonòmica en unes 

condicions òptimes quant a nivells de servei i seguretat, es persegueix 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 (124,9 %) als quals es van establir com a 

referència, tant en millora i reforç de ferms, com en actuacions sobre la plataforma i la 

senyalització.  

                                

Objectiu 1.3 Integració paisatgística i ambiental de les infraestructures al servei de la mobilitat 

 

La integració urbana, paisatgística i ambiental de les infraestructures al servei de la 

mobilitat es considera prioritària dins del programa pressupostari. En aquest sentit, s'ha 

escomés un 150% de les actuacions previstes. Entre aquestes actuacions destaquen les 

destinades a la millora de la 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. 
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Objectiu 2.1 Prioritat al transport públic i als modes no motoritzats, especialment en ciutats i 

àrees metropolitanes, integrant la perspectiva de gènere 

 

En aquest àmbit si bé no ha pogut aconseguir-se en 2021 l'objectiu establit relatiu a 

la informació pública dels plans de mobilitat (metropolitans), a causa de la gran complexitat 

tècnica d'aquests documents, s'han executat íntegrament les accions previstes de difusió 

d'aquests plans i de millora de la xarxa de metro/tramvia. 

 

 

Objectiu 2.2 Potenciació dels modes no motoritzats, com a eina essencial en la lluita contra el 

canvi climàtic, incloent-hi la perspectiva de gènere 

 

En relació amb aquest objectiu, s'ha superat quasi en un 30 % el nombre de vies no 

motoritzades licitades/en execució, i s'ha escomés la totalitat dels estudis i projectes previstos. 

 

 

Objectiu 3.1 Accessibilitat universal de les infraestructures al servei de la mobilitat, que incloga 

la perspectiva de gènere 

 

En aquesta matèria s'han analitzat 20 travessies a la Comunitat Valenciana, per a la 

seua adequació als estàndards d'accessibilitat universal, cobrint així el 100 % de la previsió en 

aquest camp. 

 

 

Objectiu 4.1 Millora de la seguretat en la xarxa viària i ferroviària 

 

Respecte a la millora de la seguretat viària i ferroviària, eix estratègic dins de les 

accions d'aquest programa pressupostari, es posa en relleu el gran esforç realitzat, en haver-

se superat en un 20 % els quilòmetres de carreteres estudiats, s'ha incrementat el nombre 

d'aforaments previstos en la xarxa de carreteres, i resolt la totalitat de les incidències en la 

xarxa, havent-se assolit un nivell d'execució mitjana del 115,33 % en relació amb els 

indicadors lligats a aquest objectiu. 

                                              

 

Objectiu 4.2 Atenció als modes més vulnerables en la xarxa viària: vianants, ciclistes 

 

Un altre dels eixos fonamentals del programa pressupostari, l'objectiu del qual s'ha 

superat, és la consideració dels usuaris més vulnerables en la xarxa viària, vianants i ciclistes, 

i l'impuls a la mobilitat activa. En aquest sentit, s'ha superat els objectius fixats quant a vies 

no motoritzades projectades (120 %) i/o en execució (102,78 %).  
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Objectiu 5.1 Estratègies de mobilitat per a un desenvolupament urbà sostenible i integrador, 

que incloga la perspectiva de gènere 

 

Dins de la necessitat d'harmonitzar les previsions de desenvolupament territorial amb 

les necessàries consideracions a la mobilitat, s'ha superat en un 70 % les previsions en matèria 

d'informes per a l'aprovació de plans municipals de mobilitat, i en un 33 % les corresponents 

a expedients de planejament urbanístic municipal. 

 

 

Objectiu 5.2 Millora de la integració urbana de les infraestructures al servei de la mobilitat, 

incloent-hi la perspectiva de gènere 

 

En aquesta línia d'actuació, cal destacar l'execució de 7 interseccions per a la integració 

de les carreteres en el mitjà urbà travessat, la qual cosa representa un nivell d'execució del 

140 % respecte de les previsions inicials. 

 

 

Objectiu 6.1. Potenciació del sector logístic en la Comunitat 

 

Quant a la potenciació del sector logístic de la Comunitat com a factor de 

competitivitat, s'ha complit l'objectiu amb un grau de compliment del 100 %.  

 

 

Objectiu 7.1 Concertació institucional ferma en la planificació, inversió, gestió i finançament 

del transport 

 

Dins de la necessària concertació institucional per a la planificació, inversió, gestió i 

finançament en matèria d'infraestructures al servei de la mobilitat, ha de ressenyar-se que 

s'ha superat en un 40 % el nombre d'actes de concertació previstos. 

 

 

Objectiu 7.2.Apoderament ciutadà en les decisions en matèria de mobilitat, complint el principi 

de paritat entre dones i homes 

 

En relació amb l'objectiu d'avançar cap a l'apoderament ciutadà en les decisions en 

matèria de mobilitat, s'han superat les previsions quant a iniciatives i actes relacionats amb la 

mobilitat amb participació municipal i/o metropolitana. Cal destacar en aquest sentit el nombre 

de presentacions dels plans de mobilitat metropolitana, instrument clau per a la concertació 

en matèria de mobilitat sostenible en els tres àmbits metropolitans de la Comunitat, si bé no 

ha sigut possible escometre les accions previstes en el marc del Fòrum de la Mobilitat de la 

Comunitat Valenciana. 
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Objectiu 8.1 Potenciació dels modes de mobilitat que garantisquen la salut de les persones 

permetent el distanciament social 

 

Finalment, i molt vinculada al context de mobilitat derivat de la situació de pandèmia, 

s'ha potenciat la utilització de modes d'ús individual no motoritzats, com a estratègia 

alternativa al vehicle privat. En aquest sentit, s'han desenvolupat la totalitat dels itineraris 

previstos (100 % d'execució), i s'ha escomés el doble dels estacionaments previstos per a 

bicicletes en estacions de metro. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80% i el 100 

 

Programa 514.30 “Ports, aeroports i costes” 

Execució: 95,17 % 

PROGRAMA 51430 PORTS, AEROPORTS I COSTES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Planificació de l'ocupació del domini públic portuari per al seu millor 
aprofitament. 

0,00  

OBJECTIU 1.2 Millora de l'explotació i gestió de les instal·lacions portuàries. 127,78  

OBJECTIU 1.4 Conservació de les infraestructures en condicions funcionals. 100,00  

OBJECTIU 1.5 Millora de la connexió port ciutat. 33,33  

OBJECTIU 2.1 
Millora els processos de proves, expedició de títols i autorització 
d'obertura de centres d'ensenyaments nàutics i subaquàtics 
esportius. 

84,08  

OBJECTIU 3.1 Tramitació expedientes en matèria de costes 120,65  

OBJECTIU 3.2 Implantar el Catàleg de Platges de la Comunitat Valenciana 32,67  

OBJECTIU 3.3 
Millora de l'accessibilitat a la costa i rehabilitar espais públics en el 
litoral 

416,67  

OBJECTIU 4.1 Gestionar les instal·lacions aeronàutiques. 46,67  

OBJECTIU 4.2 Implantar el Pla d'Inspecció Aeronàutic. 33,33  

OBJECTIU 4.3 
Millorar l'ordenació de la xarxa d'instal·lacions aeronàutiques en el 
territori de la Comunitat. 

51,67  

 

 

Objectiu 1.1 Planificació de l'ocupació del domini públic portuari per al seu millor aprofitament 

 

Dins d'aquest objectiu estava previst, d'una banda, la redacció del Pla 

d'Infraestructures Portuàries de la Comunitat Valenciana, contemplat en la Llei de ports de la 

Generalitat, però no s'ha pogut iniciar per falta de disponibilitat pressupostària per a la seua 

programació, i per un altre, la redacció i aprovació de documents de “Delimitació d'espais i 

usos portuaris”. En aquest últim cas, si bé estan en redacció diversos d'aquests documents, 
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cap d'ells no ha sigut aprovat al llarg de 2021. Es tracta de documents que són prolixos i amb 

una tramitació que implica nombroses administracions, la qual cosa demora el seu procés 

d'execució. 

 

Objectiu 1.2 Millora de l'explotació i gestió de les instal·lacions portuàries 

 

La consecució d'aquest objectiu i el compliment en les previsions dels indicadors que 

mesuren els seus resultats estan lligats al nombre d'embarcacions i vaixells que entren en els 

ports d'aquesta Comunitat Autònoma, i està en funció del volum d'activitat que es realitze en 

aquests, tant terrestre com marítima a excepció de les taxes: “C00” Usos i ocupació d'espais 

en els ports de la Generalitat en virtut d'autoritzacions i concessions, “G-5” Embarcacions 

esportives i d'esbarjo, i “E-2” Superfícies i locals, que a més de l'esmentat anteriorment, 

s'uneix la regularització d'aquestes taxes a causa de nova incorporació de personal. 

 

Durant l'exercici de 2021 l'execució mitjana ha estat per damunt de les previsions 

realitzades, així com també en la major part dels seus 22 indicadors, mostrant que el volum 

d'activitat dels ports ha sigut el previst i en molts casos fins i tot superior. 

 

Quant a les taxes C00 Usos i ocupació d'espais en els ports de la Generalitat, els 

ingressos han sigut un 1,04 % sobre el que estava previst pel fet que s'està pendent la 

publicació de la normativa que desenvolupa el 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, que establia una moratòria en les liquidacions de taxes per ús i ocupació d'espais portuaris 

i serveis prestats, i que afectava les liquidacions del període 2020-2021, amb motiu de la 

situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19. 

 

En el que concerneix a les inspeccions periòdiques de concessions i autoritzacions, s'ha 

reduït considerablement el seu volum degut principalment a restriccions autoimposades per la 

pandèmia de la COVID-19.         

 

 

Objectiu 1.4 Conservació de les infraestructures en condicions funcionals 

 

La inversió en conservació d’infraestructures portuàries s'ha executat d'acord amb el 

que estava previst, segons reflecteix l'indicador d'inversió realitzada en euros durant 2021. 

L'execució del 100 % és conforme amb la consideració de la conservació com una labor bàsica 

i prioritària en l'àmbit de les infraestructures portuàries. 
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Objectiu 1.5 Millora de la connexió port ciutat 

 

La consecució d'aquest objectiu es basa en la redacció d'instruments d'ordenació per 

a la connexió port/ciutat. Referent a això, la tramitació dels contractes corresponents per a 

l'elaboració de documents, que recullen la possible ordenació del front port-ciutat de diversos 

dels ports, ha patit problemes. Això ha impossibilitat la seua contractació i execució l'execució 

ha assolit només el 33,33 % del que estava previst. 

                                   

 

Objectiu 2.1 Millora dels processos de proves, expedició de títols i obertura de centres 

d'ensenyaments nàutics i subaquàtics esportius 

 

El seguiment d'aquest objectiu es realitza a través de quatre indicadors relacionats 

amb l'expedició de títols, i amb les autoritzacions d'obertures atorgades en nàutica, d'obertures 

de centres de busseig i autoritzacions per a explotació d'embarcacions d'esbarjo. 

 

El primer dels indicadors és el que ha registrat un millor comportament, superant en 

un 36,6% el nombre de títols establit en les previsions inicials. Li ha seguit l'indicador relacionat 

amb l'obertura de centres de busseig, que ha superat lleugerament els valors previstos 

(104%). Els altres dos indicadors, no obstant això, s'han quedat en valors bastant per davall 

del que s'esperava. Impedint que l'execució global de l'objectiu aconseguira el 100 %. 

 

 

Objectiu 3.1 Tramitació expedientes en matèria de costes 

 

En aquest objectiu s'inclou, tant la tramitació d’expedients d'autorització, denúncia i 

declaració responsable i altres sol·licituds en zona de servitud de protecció costes, com la 

tramitació d'informes sobre ordenació, usos, activitats, obres i instal·lacions en domini públic 

marítim terrestre i la seua àrea d'influència. 

 

En el primer cas s'han resolt 694 expedients, un número superior a l'estimació prèvia 

per a enguany (500). Cal tindre en compte que s'han resolt més autoritzacions perquè en els 

primers mesos de l'any 2021 es resolgueren les sol·licituds que havien entrat en els últims 

mesos de 2020.  

 

Quant als informes tramitats, se havia estimat una mitjana d'entrada de 80 expedients 

i n’han sigut 82 finalment els tramitats, ajustant-se doncs prou a les previsions fetes.  

 

 

Objectiu 3.2 Implantar el Catàleg de Platges de la Comunitat Valenciana  

 

S'havien previst 300 actuacions sobre usos i activitats en platges, no obstant això, 

només s'ha executat 98. A tenor del nombre de platges que hi ha a la Comunitat Valenciana, 
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s'havia fet una estimació d'informes a realitzar per usos i activitats en aquestes, prenent com 

a referència les realitzades en anys anteriors, que no s'ha arribat a complir per les mesures 

sanitàries i les recomanacions enfront de la COVID-19 en totes les platges. 

 

 

Objectiu 3.3 Millora de l'accessibilitat a la costa i rehabilitar espais públics en el litoral 

 

L'indicador que mesura l'avanç en aquest objectiu és la redacció de projectes 

PACMAR30. S'havien previst sis actuacions-projectes i se n'han dut a terme vint-i-cinc. Això 

és el resultat d'un esforç per augmentar el nombre d'actuacions dins d'aquest objectiu per a 

preservar i posar en valor l'espai litoral de la Comunitat Valenciana, des del punt de vista de 

la conservació activa promoguda per l'Estratègia Territorial Europea, a través de la millora de 

l'accessibilitat a la costa, augmentant l'ús i gaudi de la ribera de la mar per part dels usuaris, 

fomentant la mobilitat per als vianants i ciclista, i posant en valor polítiques inclusives i 

d'integració social. 

 

 

Objectiu 4.2 Implantar el Pla d'Inspecció Aeronàutica  

 

Estava prevista l'elaboració del Pla d'inspecció d'instal·lacions aeronàutiques, així com 

una sèrie d'actuacions relacionades amb les inspeccions d'instal·lacions. 

 

L'ordenació de les actuacions d'inspecció aeronàutica es fonamenta en el criteri bàsic 

de supervisió de les infraestructures autoritzades, com a instrument necessari, no sols per a 

organitzar internament l'activitat d'inspecció, sinó per a donar seguretat al destinatari de tals 

actuacions. 

 

Dins d'aquest procés de planificació, s'ha posat en marxa el Pla anual d'inspeccions, 

que té per objecte definir l'abast de les inspeccions, i identificar les infraestructures que durant 

2021 han de ser objecte d'inspecció. 

 

D'altra banda, s'han realitzat 4 de les 6 actuacions previstes relacionades amb les 

inspeccions d'instal·lacions aeronàutiques, la qual cosa suposa un 66,67% d'execució. 

 

 

Objectiu 4.3 Millorar l'ordenació de la xarxa d'instal·lacions aeronàutiques en el territori de la 

Comunitat 

 

El seguiment d'aquest objectiu es realitza a través de dos indicadors que mesuren 

informes realitzats. El primer d'ells es refereix a informes tècnics associats a projectes de 

normativa sectorial i a plans i projectes urbanístics, el valor d'execució dels quals s'ha situat 

molt per davall del que es preveu, ja que se havia previst la realització de cinc informes tècnics, 
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però només se n'ha realitzat un. El segon, no obstant això, llança un millor resultat, ja que 

s'han realitzat cinc dels sis informes que estaven previstos.  

 

 

 

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

 

Programa 442.70 “Ordenació del territori i paisatge” 

Execució: 79,14 % 

PROGRAMA 44270 ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial a 
escala metropolitana. 

11,67  

OBJECTIU 1.2.- 
Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial a 
escala comarcal i supracomarcal. 

80,00  

OBJECTIU 1.3.- 
Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial 
d'àmbits del sistema rural de la Comunitat Valenciana que 
desenvolupen l'ordenació estructural integral dels municipis. 

0,00  

OBJECTIU 2.1.- 
Elaborar l'Agenda Urbana Valenciana desenvolupant fórmules 
participatives innovadores 

0,00  

OBJECTIU 3.1.- 
Elaborar, tramitar i aprovar programes i estratègies de paisatge en 
el marc dels Paisatges de Rellevància Regional 

50,00  

OBJECTIU 4.1.- 
Elaborar, tramitar i aprovar cartografies de serveis ambientals i 
territorials 

100,00  

OBJECTIU 5.1.- 
Elaborar guies didàctiques i protocols per a l'elaboració dels 
informes d'ordenació del territori, infraestructura verda i el 
paisatge. 

300,00  

OBJECTIU 6.1.- 
Difusió pública, participació i conscienciació sobre els instruments 
d'ordenació del territori i gestió del paisatge. 

91,43  

 

 

Objectiu 1.1 Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial a escala 

metropolitana 

 

El seguiment d'aquest objectiu es recolza en tres indicadors per al seguiment de tres 

plans: Elaborar i aprovar el Pla acció territorial Metropolità de València, el Pla d'acció territorial 

de l'Àrea Funcional de Castelló, i el Pla d'acció territorial de les Àrees Metropolitanes d'Alacant 

i d'Elx. Només el segon d'ells ha registrat una execució del 35 %, d'ací la baixa execució en 

aquest objectiu (11,67 %). Durant l'any 2021, en gran part a causa de la conjuntura 

econòmica, la tramitació d'aquests plans s'ha vist afectada, tant per la necessitat de gestionar 

preferentment les nombroses iniciatives d'implantació d'instal·lacions fotovoltaiques arran de 

les previsions del Decret llei 14/2020, com per la necessitat de gestionar sòl industrial, i 

disposar en conseqüència de menys personal per a la gestió d'aquests plans. 
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Objectiu 1.2 Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial a escala comarcal 

i supracomarcal 

 

El seguiment d'aquest objectiu es recolza en dos indicadors per al seguiment de dos 

plans: Pla d'acció territorial del Baix Segura i Pla d'acció territorial de les Comarques Centrals 

de la Comunitat Valenciana. Cal assenyalar que el PAT del Baix Segura, amb el 100 % 

d'execució de la seua primera fase, s'enquadra dins dels objectius del Pla Vega Renhace, sent 

una prioritat del Consell. El PAT de les Comarques Centrals, s'ha executat en només un 60%, 

en part motivat per la dificultat que suposa adoptar decisions en matèria de planificació en 

àmbits tan amplis, ja que aquest pla inclou 185 municipis de la Comunitat.  

 

 

Objectiu 1.3 Elaborar, tramitar i aprovar instruments d'ordenació territorial d'àmbit del sistema 

rural que desenvolupen l'ordenació estructural integral dels municipis 

 

El motiu de la falta d'execució es deu a qüestions relacionades amb la licitació dels 

contractes per a la realització dels treballs d'elaboració d'aquests plans. Es va aconsellar 

modificar la tramitació de l'expedient de contractació, passant a la tramitació anticipada, i això 

ha conduït a retards que, davant la falta d'adjudicatari, no permeten iniciar les fases 

d'elaboració dels tres plans que inclou aquest objectiu, tal com originàriament es va preveure: 

Pla d'acció territorial comarcal del sistema rural Racó d'Ademús, Pla d'acció territorial comarcal 

del sistema rural Muntanya d'Alacant-nord de la serra d'Aitana, i Pla d'acció territorial comarcal 

del sistema rural Alt Millars. 

 

                                                                      

Objectiu 2.1 Elaborar l'Agenda Urbana Valenciana i desenvolupar fórmules participatives 

innovadores 

 

A causa d'incidències que s'han produït en la licitació, la formalització del contracte no 

ha pogut fer-se fins a finals de l'exercici 2021. Això ha impedit complir amb la fase I i fase II 

en l'exercici tal com estava previst, si bé cal assenyalar que els treballs de la fase I s'han 

entregat satisfactòriament al febrer de 2022, la qual cosa permetrà avançar en el compliment 

dels indicadors per a aquest any 2022.  

 

 

Objectiu 3.1 Elaborar, tramitar i aprovar programes i estratègies de paisatge en el marc dels 

Paisatges de Rellevància Regional 

 

El mes d'agost es va aprovar el Programa de Paisatge de Vinaròs-Benicarló, complint 

així el que es preveu en un dels seus dos indicadors.  
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Respecte del segon dels indicadors (execució de l'Estratègia de paisatge en el litoral 

entre Sagunt i Cullera), cal assenyalar que la situació del Pla d'acció territorial de la 

Infraestructura Verda del Litoral, actualment judicialitzat i pendent de decisió del Tribunal 

Suprem, ha condicionat en gran manera els plecs tècnics que caldria redactar amb vista a la 

licitació dels treballs de redacció del document, motiu que ha aconsellat iniciar el procediment 

de licitació una vegada emés el pronunciament judicial, la decisió del qual està prevista per al 

mes d'abril de 2022. 

 

 

Objectiu 4.1 Elaborar, tramitar i aprovar cartografies de serveis ambientals i territorials 

 

Durant l'any 2021 s'ha aprovat, tal com estava previst, la cartografia de l'estoc de 

carboni en la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 5.1 Elaborar guies didàctiques i protocols per a l'elaboració dels informes d'ordenació 

del territori, infraestructura verda i paisatge 

 

Per a l'any 2021 s'havia previst elaborar una guia didàctica, però finalment se n'han 

elaborat i aprovat tres: 

 

- Objectius de qualitat i instruccions tècniques per a l'ordenació i gestió dels 

paisatges de rellevància regional de la Comunitat Valenciana.  

- Cartografia territorial de l'estoc de carboni a la Comunitat Valenciana. 

- Guia d'enclavaments de recuperació de l'horta de València. 

 

 

Objectiu 6.1 Difusió pública, participació i conscienciació sobre els instruments d'ordenació del 

territori i gestió del paisatge 

 

Aquesta difusió es duu a terme a través de jornades divulgatives relatives a cadascun 

dels plans d'acció territorial. En total s'han realitzat 20 jornades, tres menys de les inicialment 

previstes. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria de Política 

Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, mostra que es van aconseguir els seus objectius en un 

percentatge superior, de mitjana, al que estava previst (136,94 %), i que només un dels 
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programes va distanciar la seua execució per davall del 80 %, observant-se que quatre dels 

sis programes, un 66,7% del total, han arribat a assolir percentatges d'execució molt per 

damunt del 100%, mentre que el programa pressupostari restant s'ha quedat a només cinc 

punts d'aqueix percentatge (gràfic 2). 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius 

 

 

 

 

 

Quant a l'anàlisi per centres gestors, la gestió dels programes pressupostaris al·ludits 

competeix a cinc centres gestors de la Conselleria, cadascun dels quals gestiona un únic 

programa, excepte un centre, la Direcció General d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat 

Sostenible, que en té dos sota la seua competència. Aquesta circumstància condueix al fet que 

l'execució per centres gestors siga equivalent a la registrada per programes pressupostaris. 

 

Així doncs, tres centres gestors han aconseguit uns resultats mitjans per damunt del 

100 % (Gràfic 3): la Direcció General d'Urbanisme (176,41 %), la Direcció General d'Obres 

Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible (165,45 %), i la Sotssecretaria de la Conselleria 

(140,05 %). Un dels altres dos centres ha aproximat la seua execució a la prevista, la Direcció 

General de Ports, Aeroports i Costes (95,17 %), mentre que la Direcció General Política 

Territorial i Paisatge ha assolit un grau d'execució del 79,14 %. 
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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'INNOVACIÓ, 

UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL. EXERCICI 2021 

 

 

 

L’avaluació dels resultats aconseguits en els objectius dels programes pressupostaris 

de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, segons els seus indicadors 

a 31 de desembre de 2021, mostra que es van aconseguir els objectius en un 114,05 per cent 

de mitjana sobre els valors previstos.  

 

Aquest resultat s'ha aconseguit malgrat ser aquesta una conselleria de nova creació 

que es troba en un continu creixement, la qual cosa s'ha reflectit en la diversa execució dels 

programes.  

 

Així, s'observa que l'execució per programes pressupostaris va ser desigual, variant el 

seu grau de consecució entre el 189,57 % del programa 542.10 “Direcció i serveis generals” i 

el 56,01 % del programa 121.71 “Societat digital”. Ara bé, cal assenyalar que cinc dels huit 

programes han situat la seua execució per damunt del 100 %, i només un ha registrat una 

execució per davall del 80 % (gràfic 1). 

  

 

Gràfic 1. Grau d'execució per programes pressupostaris 
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Atenent el grau d'execució aconseguit i prenent com a unitat d'anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 per 

cent.  

 

En aquest grup es troben el programa 542.10, “Direcció i serveis generals”, amb un 

grau d'execució del 189,57 %; el programa 121.50, “Lluita contra la bretxa digital”, amb una 

execució del 144,13 %; el programa 112.00, “Agència Valenciana de la Innovació”, amb una 

execució del 141.05 %; el programa 542.50, “Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació 

(R+D+I)”, amb un percentatge del 106,11 %, i el programa 422.80 “Institut Superior 

d'Ensenyaments Artístics de la C.V.”, amb un percentatge d'execució del 105,10 %. 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució comprés entre el 80 per 

cent i el 100 per cent. 

 

En aquest grup es troba el programa 422.60, “Universitat i estudis superiors”, amb un 

percentatge d'execució del 90,63 %, i el programa 542.60, “Desenvolupament tecnològic i 

innovació”, amb un percentatge del 79,77 %. 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 per cent.  

 

Dins d’aquest grup es troba el programa 121.71, “Societat digital”, amb una execució 

del 56,01 %. 

 

 

Des d'un enfocament d'impacte de gènere dels diferents programes pressupostaris de 

la Conselleria, cal assenyalar que atesa la catalogació resultant d'aplicar els tres criteris de 

rellevància de gènere utilitzats per a l'elaboració del IIGP de 2022 (transversalitat, rellevància 

funcional i capacitat d'impacte), la majoria es troben en un nivell de rellevància mitjana. 

 

 En aquest sentit, destaca el programa 121.50 “Lluita contra la bretxa digital” amb 

rellevància alta, que els seus tres objectius, 1) analitzar l'estat i l'evolució de la bretxa digital 

a la Comunitat Valenciana, 2) fomentar l'adquisició de les competències digitals i el bon ús de 

les tecnologies de la informació i la comunicació (d’ara endavant, TIC) entre la població 

valenciana i 3) fomentar l'accés a les TIC dels col·lectius vulnerables, estan estretament 

relacionats amb el gènere. És un fet constatat que les tecnologies no són neutres des del punt 

de vista de gènere. La ciència i la tecnologia continuen sent valors associats als homes, a la 
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masculinitat, mentre que les dones continuen tenint majors dificultats per a incorporar-se a 

les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

 

S’ha de destacar també el programa 542.10, “Direcció i serveis generals”, ja que, 

encara que classificat amb rellevància de gènere mitjana, la seua implementació des de la 

Sotssecretaria li confereix un caràcter transversal molt rellevant, contribuint a incorporar la 

perspectiva de gènere en els diferents organismes de la Conselleria per diverses vies 

(promovent la inclusió de clàusules d'igualtat de gènere en els textos normatius, elaborant 

informes d'impacte de gènere o fomentant la comunicació en igualtat mitjançant l'ús del 

llenguatge no sexista i inclusiu en els textos administratius.  

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució igual o superior al 100 per cent 

 

Programa 542.10, “Direcció i serveis generals” 

Execució: 189,57 % 

PROGRAMA 54210  “DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS”  

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Millorar permanentment l'eficàcia i l'eficiència del departament, 
facilitant el compliment dels objectius de la resta de programes de 
la Conselleria. 

264,50 

OBJECTIU 2.1 
Racionalització i modernització dels procediments interns de 

tramitació i gestió. 
413,36 

OBJECTIU 2.2 
Informar en tots aquells aspectes de l'àmbit competencial de la 
Conselleria. 

157,50 

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. 

100,00 

OBJECTIU 3.2 
Fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no 
sexista i inclusiu en els textos administratius. 

102,08 

 

 L'avaluació d'aquest programa pressupostari de direcció i serveis generals mostra una 

molt bona execució en els resultats aconseguits en tots els objectius, derivat d'un grau 

d'execució superior al 100 per cent en tots els seus indicadors, destacant en particular els 

objectius 1.1 i 2.1 i els objectius 3.1 i 3.2 des d'una perspectiva de gènere. 

 

 

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 
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 Aquest objectiu, encara que en menor mesura que en el cas de l'objectiu 2.1, també 

destaca per la seua elevada execució (264,50 %) en un esforç per facilitar el compliment dels 

objectius de la resta de programes de la Conselleria. El seu compliment es verifica a través de 

tres indicadors relacionats amb l'assistència a la titular de la Conselleria i òrgans directius del 

departament, la coordinació, la preparació i l’impuls de projectes normatius i l'emissió 

d'informes. 

 

 

Objectiu 2.1 Racionalització i modernització dels procediments interns de tramitació i gestió 

 

 Destaca l'increment de les accions destinades a aconseguir aquest objectiu, amb una 

execució molt per damunt del que s'havia previst (405,56 %), pel fet que s'han subscrit molts 

més convenis dels estimats inicialment, tot això a fi d'aconseguir una major racionalització i 

modernització dels procediments interns de tramitació i gestió per a aconseguir una 

administració més eficient. 

 

 

Objectiu 3.1 i 3.2 Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques de la 

Conselleria, i fomentar la comunicació en igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu 

en els textos administratius 

 

Cal destacar l'execució d'aquests objectius dins d'aquest programa que, donat el seu 

caràcter transversal, tenen un impacte molt rellevant en la incorporació de la perspectiva de 

gènere en els diferents organismes de la Conselleria.  

 

Els resultats aconseguits en aquests objectius, amb una execució en tots els seus 

indicadors del 100 per cent o lleugerament superior, es deuen a la labor exercida per la Unitat 

d'Igualtat, i es reflecteix en un increment en el nombre de textos revisats, i en la difusió i 

promoció de l'ús de l'eina THEMIS. El 100 per cent dels textos que es publiquen són revisats 

a fi que el seu llenguatge siga no sexista i inclusiu. 

 

 

 Programa 542.50 “Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I)” 

Execució: 106,11 % 

PROGRAMA 54250 “INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT 

TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ (I+D+i)” 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Elevar el nivell de coneixements científics i tecnològics generats 
en els centres d'investigació de la Comunitat i la qualificació dels 
seus investigadors, propiciant una major participació del sector 
privat en l’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. 

149,71 
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PROGRAMA 54250 “INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT 

TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ (I+D+i)” 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 

Aconseguir l'excel·lència en la investigació científica i tecnològica 
dels centres d'investigació valencians. 118,00 

OBJECTIU 3.1 

Internacionalització de la recerca i major reconeixement dels 
resultats de recerca, amb la finalitat de promoure la cultura 
científica de la població de la Comunitat Valenciana. 

114,00 

OBJECTIU 4.1 

Disposició d'una moderna i adequada dotació d'infraestructures i 
equipaments científic tecnològics per a la realització de recerca 

d'excel·lència que contribuïsca al creixement econòmic intel·ligent, 
sostenible i integrador de la Comunitat Valenciana. 

37,50 

OBJECTIU 5.1 

Atraure i retindre el talent de les/us investigadors valencians 
mitjançant la seua integració en el sistema valencià d'R+D+I, 

juntament amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per al 
Foment d'Estudis Superiors, i també impulsar la formació de 
futures investigadores i investigadors. 

111,33 

 

 

Objectiu 1.1 Elevar el nivell de coneixements científics i tecnològics generats en els centres de 

recerca de la Comunitat i la qualificació dels seus investigadors, propiciant una major 

participació del sector privat en l’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 

 

Quant a aquest objectiu, els indicadors van presentar una execució superior a la 

prevista, perquè dues de les accions (les ajudes per a “estades de personal investigador en 

centres de recerca de fora de la Comunitat” i les ajudes per a “afavorir la contractació de 

personal investigador doctor”) són actuacions realitzades en el marc del PO FSE 2014 i 2020, 

cofinançades per la UE des de 2016. Aquesta aportació de fons ha permés finançar tant noves 

contractacions de doctors com donar suport a les provinents d'anualitats anteriors. Quant a 

les estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana, la resolució de 

concessió de 2021 ha duplicat el nombre de concessions a projectes finançats en relació amb 

2020. 

 

 

Objectiu 2.1 Aconseguir l'excel·lència en la investigació científica i tecnològica dels centres de 

recerca valencians 

 

 En relació amb este objectiu, el nivell d'execució ha sigut notablement superior al 

previst, perquè en 2021 ha augmentat considerablement la dotació pressupostària (58,7 %), 

la qual cosa ha propiciat que en la convocatòria 2021 s'haja concedit un major nombre d'ajudes 

a projectes d'excel·lència i consolidables/consolidats. 
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Objectiu 3.1 Internacionalització de la recerca i major reconeixement dels resultats de recerca, 

amb la finalitat de promoure la cultura científica de la població de la Comunitat Valenciana 

 

 En el compliment d'aquest objectiu, s'han concedit ajudes per a la captació de 

projectes europeus i accions de divulgació de la ciència a través de l'organització i difusió de 

congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic de 

caràcter internacional. Ambdós tipus d'accions han aconseguit nivells d'execució superiors al 

o previst. 

 

 

Objectiu 4.1 Disposició d'una moderna i adequada dotació d'infraestructures i equipaments 

cientificotecnològics per a la realització d'investigació d'excel·lència que contribuïsca al 

creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador de la Comunitat Valenciana 

 

 La baixa execució en aquest objectiu es deu a la no visualització de l'execució d'una 

de les accions previstes, el suport a “investigadors/es treballant en instal·lacions amb 

infraestructures millorades”, ja que no es coneix el nombre d'investigadors/es perquè el 

termini de justificació de la convocatòria d'equipament i infraestructures de FEDER 2021 

finalitza, amb caràcter general, el 28 de febrer de 2022. Quant a les infraestructures 

científiques i tècniques singulars (ICTS) radicades en la Comunitat que han sigut secundades, 

si bé es van formalitzar quatre convenis per a realitzar aqueix suport, una de les ICTS no va 

poder executar el contracte que li permetia rebre la subvenció. 

 

 

Objectiu 5.1 Atraure i retindre el talent de les investigadores/investigadors valencians 

mitjançant la seua integració en el sistema valencià d'R+D+I, juntament amb la Fundació de 

la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors, i també impulsar la formació de 

futures investigadores i investigadors 

 

 Si bé alguns indicadors presenten nivells d'execució per davall del que es preveu, 

aquests són superiors en qualsevol cas al 90 per cent i per damunt dels registres de 2020. 

Així, el nombre dels projectes R+D+I desenvolupats per grups d'investigació emergents passa 

de 156 en 2020 a 202 en 2021, i les ajudes per a personal investigador en formació de caràcter 

predoctoral que es manté la seua contractació passa de 317 a 330 en 2021. D’altra banda, la 

resta d'ajudes per a personal investigador en el marc del Pla GenT i personal contractat per a 

afavorir la seua formació i ocupabilitat per al suport tècnic i de gestió de l’R+D+I presenta 

nivells d'execució superiors a l'inicialment previst a causa dels increments en les dotacions de 

les línies que els financen. 
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Programa 112.00 “Agència Valenciana de la Innovació” 

Execució: 141,05 % 

PROGRAMA 11200 “AGÈNCIA VALENCIANA DE LA 

INNOVACIÓ” 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit 
científic, tecnològic i empresarial. 

126,33 

OBJECTIU 2.1 
Impulsar mecanismes de transferència del coneixement, que es 

convertisca en productes o processos innovadors en el mercat. 
119,58 

OBJECTIU 2.2 
Proveir suport econòmic que permeta la consolidació d'empreses 
amb projectes innovadors basats en l'aplicació de coneixement de 
l'àmbit científic o tecnològic. 

381,21 

OBJECTIU 2.3 
Establiment d'estructures de coordinació i diàleg per a informació, 
valoració, priorització i sinergia d'actuacions. 

112,50 

OBJECTIU 3.1 
Facilitar la incorporació d'innovació en les empreses i l'Administració, 
i també fomentar la innovació social. 

140,44 

OBJECTIU 3.2 
Proveir suport econòmic que permeta la consolidació d'empreses 
amb projectes innovadors basats en l'aplicació de coneixement de 
l’àmbit científic o tecnològic. 

108,33 

OBJECTIU 4.1 
Potenciar la incorporació d'activitats de fabricació intensives en 
coneixement i de major valor afegit. 

50,00 

OBJECTIU 4.2 
Millorar les competències professionals en tecnologies intensives en 
coneixement. 

90,00 

 

 L'Agència Valenciana d'Innovació (d’ara endavant, AVI) valora positivament l'execució 

dels seus programes pressupostaris, destacant el seu acompliment com a suport econòmic per 

a la consolidació d'empreses amb projectes innovadors basats en l'aplicació de coneixement 

de l'àmbit científic o tecnològic (objectiu 3.2), i també el que s’ha aconseguit quant a 

l'enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit científic, tecnològic i 

empresarial (objectiu 1.1), igual que amb l'establiment d'estructures de coordinació i diàleg 

per a informació, valoració, priorització i sinergia d'actuacions (objectiu 2.3). 

 

 Quant a la potenciació de la incorporació d'activitats de fabricació intensives en 

coneixement i de major valor afegit (objectiu 4.1), cal esmentar l'associació Inndromeda com 

a aliança entre els centres de competències i el teixit empresarial, que representa un esforç 

col·lectiu de col·laboració publicoprivada en el qual participen la Confederació Empresarial 

Valenciana, els centres del CSIC, la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana 

(Redit) i els seus onze centres associats, les universitats i la Generalitat amb el suport de l’AVI. 

  

Pel que fa a la millora de les competències professionals en tecnologies intensives en 

coneixement (objectiu 4.2), les activitats que es venien desenvolupant amb REDIT han sigut 

assumides directament per ella, i la millora de les competències professionals promogudes per 

l’AVI s'han centrat en els components de les unitats d'innovació empresarial contemplats en 

l'avaluació de l'objectiu d'enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit 

científic, tecnològic i empresarial. 

 

 Cal esmentar que un dels indicadors de l'objectiu 3.1., el relatiu al nombre de compres 

públiques en les quals s'incorpore la innovació com a element avaluable, ha registrat una baixa 
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execució mentre el nombre de licitacions és un factor exogen a l'activitat de l'Agència en gran 

manera, atés que aquesta circumscriu la seua activitat a dinamitzar i facilitar la compra pública 

d'innovació i no a executar-la en primera persona.  

 

 Pel que fa a l'impacte d'aquest programa pressupostari en termes d'igualtat de gènere, 

cal assenyalar el seu elevat grau de rellevància, situant-se en el grau més alt. L’AVI, des de la 

seua creació, incorpora la perspectiva de gènere en tots els seus àmbits d'actuació, impulsant 

l'aplicació de polítiques transversals d'igualtat de gènere. Així, fomenta la comunicació en 

igualtat, per mitjà del llenguatge no sexista i inclusiu en els textos administratius, i també la 

igualtat en l'àmbit de la contractació i en la gestió de subvencions. En 2021, la Comissió 

d'Igualtat ha aprovat el Pla d'Igualtat, que des de 2019 es treballava en l'elaboració i redacció 

de l'esborrany amb l'assessoria de les organitzacions sindicals CCOO i UGT. Els seus objectius 

i indicadors permetran el seguiment de les actuacions, i la quantificació dels resultats 

aconseguits. 

 

A continuació, s’ofereix una informació més detallada de cadascun dels objectius: 

 

 

Objectiu 1.1 Enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit científic, 

tecnològic i empresarial 

 

Pot dir-se que l’AVI, al llarg de l'exercici de 2021, ha consolidat el seu programa 

d’“Enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit científic, tecnològic i 

empresarial”, a la vista de l'execució registrada en els indicadores relacionats amb aquest 

objectiu.  

 

Indicador 1. Unitats de transferència de coneixement 

 

Amb la finalitat d'incentivar la investigació aplicada a l'activitat productiva, l’AVI dona 

suport a la creació en centres d'investigació d'una unitat científica en el seu si l'únic objectiu 

del qual siga innovar. Aquesta unitat, per tant, es converteix en el nexe entre el que investiga 

i desenvolupa el centre i les necessitats detectades pels instituts tecnològics i el teixit 

empresarial. Es tracta doncs, d'una interfície l'objectiu de la qual és ampliar i enfortir el sistema 

d'innovació amb l'aportació d'un coneixement addicional que fins ara estava inèdit, garantint, 

al mateix temps, un major acostament i implicació per part de les empreses. L'objectiu 

d'aquest programa és reforçar les estructures de suport a la innovació existents a la Comunitat 

Valenciana i facilitar la difusió de l’R+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'R+D+I. 
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• Possibilitar la coordinació i cooperació entre agents del Sistema Valencià 

d'Innovació. 

• Fomentar la internacionalització en matèria d'R+D+I dels agents del Sistema 

Valencià d'Innovació. 

• Facilitar la promoció i difusió de l’R+D+I entre les empreses de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Al llarg de l'any 2021, s'han generat nou unitats fruit de sengles convenis amb centres 

mixtos del CSIC i altres destacats pel seu dinamisme innovador i unes altres tres de continuïtat. 

 

Indicador 2. Accions de promoció i difusió de la innovació 

 

Les accions de promoció i difusió de la innovació s'han donat entorn de les activitats 

de la xarxa Innoagents. El programa Innoagents és un projecte de capacitació professional 

finançat i impulsat per l’AVI dirigit als agents d'innovació de la Comunitat Valenciana 

pertanyents a unitats científiques d'innovació empresarial (d'ara endavant, UCIE) o a persones 

incorporades a centres d'I+D de la Comunitat en algunes de les línies d'ajudes. L'any 2021, 

s'han organitzat un total de 15 accions de promoció i difusió de la innovació, la qual cosa 

constitueix una execució del 41,67 per cent sobre l'activitat prevista. 

 

Indicador 3. Participació d'agents en innovacions de l'entorn sanitari 

 

La participació dels agents en innovacions de l'entorn sanitari ha excedit al planificat, 

donant-se una execució extraordinària, lògica ateses les circumstàncies, del 240 per cent. 

 

La participació dels agents d'innovació sanitària s'ha centrat en les temàtiques 

següents:  

 

• Teixits fotodinàmicament actius per a previndre les infeccions relacionades 

amb l'assistència sanitària. 

• Sistema intel·ligent de suport a la presa de decisions clíniques en medicina de 

precisió. 

• Estudi per al desenvolupament d'equips de protecció individual millorats amb 

capacitats antimicrobianes. 

• Investigació de les bases microbianes de l'artritis reumatoide i l'artrosi per a 

la detecció de nous biomarcadors i potencials dianes per a un nou tractament nutricional. 

• Sistema de visió artificial augmentada per a la caracterització molecular i 

morfològica del càncer de pell. 

• Agent d'innovació INCLIVA per a la formació d'espais de cocreació hospitalaris 

amb agents del Sistema Valencià d’Innovació i agent d'innovació INCLIVA per a la promoció 

de la innovació i transferència del coneixement 
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• Disseny i manufactura de vesícules extracel·lulars per al seu ús en aliments 

funcionals i medicaments. 

• Electrohisterografia, construint ponts per al seu ús clínic en reproducció 

humana assistida. 

• Dispositiu per al tacte de la pròstata com a mètode objectiu de cribratge del 

càncer prostàtic. 

• Desenvolupament de tècniques d’aprenentatge automàtic i processament del 

llenguatge natural per a l'extracció d'indicadors d'informes de pacients crònics. 

 

Indicador 4. Accions de connexió entre agents de l'ecosistema universitari i el teixit productiu 

 

L'objectiu d'aquest programa és reforçar les estructures de suport a la innovació 

existents a la Comunitat Valenciana i facilitar la difusió de l’R+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'R+D+I. 

• Possibilitar la coordinació i cooperació entre agents del Sistema Valencià 

d'Innovació.  

• Fomentar la internacionalització en matèria d'R+D+I dels agents del Sistema 

Valencià d'Innovació.  

• Facilitar la promoció i difusió de l’R+D+I entre les empreses de la Comunitat 

Valenciana.  

 

L'execució d'aquestes accions de connexió ha suposat l'acompliment del 170 per cent 

sobre les activitats pressupostades. 

 

 

Objectiu 2.1 Impulsar mecanismes de transferència del coneixement, que es convertisca en 

productes o processos innovadors en el mercat 

 

Els indicadors relacionats amb l'impuls dels mecanismes de transferència del 

coneixement, perquè aquests es convertisquen en productes o processos innovadors en el 

mercat s'han executat, en terme mitjà, en un 119,58 per cent i són els següents: 

 

Indicador 1. Demostradors o proves de concepte desenvolupades pels organismes 

d'investigació 

 

El desenvolupament de productes, serveis o tecnologies efectuats a partir dels 

resultats d'investigació generats pels grups d'investigació del sistema científic valencià perquè 

aconseguisquen un grau de desenvolupament suficient que permeta que siguen incorporats 
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per les empreses es plasma en la línia 1 del programa “Valorització, transferència i explotació 

per les empreses de resultats d'I+D”. L'execució d'aquest indicador ha sigut del 143 per cent i 

això s'explica pel grau de maduresa del programa, el qual es va iniciar en la primera 

convocatòria de l’AVI l'any 2018. 

 

Indicador 2. Agents d'innovació 

 

La posada en marxa d'una xarxa d'agents d'innovació en universitats, centres 

d'investigació i associacions empresarials i altres entitats de suport a la innovació per a 

promoure l'explotació del coneixement i la seua transferència cap a les empreses ha sigut del 

100 per cent sobre el que es preveu. 

 

Indicador 3. Investigadors que inicien procés de formació com a doctorands en empreses en 

el marc de les línies de suport de l’AVI 

 

Incentivar la contractació de persones investigadores i tecnòlogues que desenvolupen 

projectes d'R+D+I (o realitzen la implantació de tecnologies relacionades amb la nova 

economia en empreses, o bé desenvolupen projectes que faciliten la consolidació de noves 

empreses innovadores) s'ha executat al 175 per cent. 

 

Indicador 4. Investigadors que s'incorporen a empreses en el marc de la línia d'incentius de 

l’AVI 

 

La promoció de la formació de doctorands i doctorandes en les empreses (propiciant 

l'adquisició per part d'aquells i aquelles de les habilitats necessàries per a desenvolupar 

projectes d'I+D en entorns empresarials i així incrementar el grau de tecnificació i capacitat 

innovadora de les plantilles de les empreses) s'ha executat al 80 per cent. 

 

 

Objectiu 2.2 Proveir suport econòmic que permeta la consolidació d'empreses amb projectes 

innovadors basats en l'aplicació de coneixement de l'àmbit científic o tecnològic 

 

Els indicadors relacionats amb la provisió del suport econòmic que permeta la 

consolidació d'empreses amb projectes innovadors basats en l'aplicació de coneixement de 

l'àmbit científic o tecnològic s'han executat, en terme mitjà, en un 381,21 per cent i són els 

següents: 

 

Indicador 1. Nombre de projectes estratègics col·laboratius entre els agents del Sistema 

Valencià de la Innovació 
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L'objectiu d'aquest programa és donar suport al desenvolupament de solucions amb 

incidència en la cadena de valor empresarial, que suposen aplicació de novetat en els productes 

o processos, o bé en els sistemes d'organització.  

 

Així mateix, es pretén donar suport a aquells projectes que potencien el 

desenvolupament i utilització d'altres tecnologies clau per a impulsar el desenvolupament 

industrial i econòmic.  

 

L'execució d'aquest indicador ha sigut del 433,33 per cent sobre el que es preveu degut 

principalment a l'ampliació de pressupost de l’AVI durant l'exercici i a l'aposta de la Agència 

per aquest programa pel seu efecte tractor en el conjunt del Sistema Valencià d’Innovació. 

 

 

Objectiu 2.3 Establiment d'estructures de coordinació i diàleg per a informació, valoració, 

priorització i sinergia d'actuacions 

 

 L'indicador de l'establiment d'estructures de coordinació i diàleg per a informació, 

valoració, priorització i sinergia d'actuacions s'han executat, en terme mitjà, en un 175 per 

cent, ocasionat per la major necessitat de coordinació i diàleg al llarg de l'any. 

 

 

Objectiu 3.1 Facilitar la incorporació d'innovació en les empreses i l'Administració, i també 

fomentar la innovació social 

 

Els indicadors relacionats amb la facilitació de la incorporació d'innovació en les 

empreses i l'Administració, i també fomentar la innovació social s'ha donat en un 140,44 per 

cent, i són els següents: 

 

Indicador 1.1 Accions de difusió, jornades i reunions d'intercanvi i coordinació 

 

Les accions de difusió, jornades i reunions d'intercanvi i coordinació s'han executat al 

222,86 per cent, i consistien en reunions de coordinació entre diversos agents d'innovació, 

visites, conferències, jornades, entre altres. 

 

Indicador 1.2. Participació d'empreses i/o investigadors en licitacions públiques d'innovació 

 

L'objectiu d'aquest programa és potenciar el desenvolupament de mercats innovadors 

a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de 

la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, estimulant-

les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de compra pública innovadora. 
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L'execució de l'indicador ha sigut d'un 160 per cent tenint en compte les participacions 

de l'any 2021 i la de les de segona anualitat dels expedients del 2020, implementats així 

mateix l'any 2021. 

 

Indicador 1.3. Nombre de compres públiques en les quals s'incorpore la innovació com a 

element avaluable 

 

Es va iniciar el treball d'assessorament amb cinc conselleries, incloent-hi la Conselleria 

de Justícia: DGTIC, Emergències, DG de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de 

l'Administració. Pendent de reprendre’l amb Emergències. 

 

Finalment, ha culminat el 38 per cent del nombre de compres públiques en les quals 

s'incorpora la innovació com a element avaluable concretament. 

 

 

Objectiu 3.2 Proveir suport econòmic que permeta la consolidació d'empreses amb projectes 

innovadors basats en l'aplicació de coneixement de l'àmbit científic o tecnològic 

 

 L'objectiu de línia d'acció és donar suport al desenvolupament de grans projectes 

d'R+D+I en cooperació entre diversos agents del Sistema Valencià d'Innovació, com a via per 

al desenvolupament de solucions conjuntes a problemes d'interés comú. El programa en 

cooperació per antonomàsia. El nombre mitjà de sol·licitants per projecte en 2021 ha sigut de 

quatre i grandària mitjana del cost elegible és d'aproximadament 700.000 euros. 

 

L'indicador relacionat amb la provisió del suport econòmic que permeta la consolidació 

d'empreses amb projectes innovadors basats en l'aplicació de coneixement de l'àmbit científic 

o tecnològic s'ha aconseguit en un 108,33 per cent. 

 

 

Objectiu 4.1 Potenciar la incorporació d'activitats de fabricació intensives en coneixement i de 

major valor afegit 

 

L'indicador relacionat amb la potenciació de la incorporació d'activitats de fabricació 

intensives en coneixement i de major valor afegit s'han executat en un 50 per cent plasmant-

se en el suport a l'associació Inndromeda. 

 

Inndromeda impulsa el desenvolupament i implantació en la Comunitat Valenciana de 

les tecnologies habilitadores, considerades com a tecnologies intensives en coneixement i 

catalogades com a potencials inductors d'innovacions disruptives per a l'economia i la societat 

en els pròxims anys. Les tecnologies habilitadores es distingeixen d'unes altres, pels atributs 

següents: 
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• Alt grau de coneixement integrat dels àmbits de ciència, tecnologia o 

enginyeria atés que té el seu origen en aquestes disciplines. 

• Ràpida adopció, per la seua immediata i potencial aplicació en diferents àmbits 

de la producció i de l'activitat econòmica. 

• Requeriment d'alta inversió de capital, d'infraestructura, equipament i 

personal capacitat (I+D). 

• Gran impacte en el sistema productiu i alt nivell de valor agregat. 

• Combinació d'innovacions físiques i digitals. 

 

 

Objectiu 4.2 Millorar les competències professionals en tecnologies intensives en coneixement 

 

Els indicadors relacionats amb la millora de les competències professionals en 

tecnologies intensives en coneixement s'han executat en un 90 per cent atés l’impuls a la 

formació que s'ha donat, entre altres, a la xarxa d'agents d'innovació d’Innotransfer. 

 

 

Programa 422.80 “Institut superior d'ensenyaments artístics de la C.V.” 

Execució: 105,10 % 

PROGRAMA 42280 “INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYAMENTS 

ARTÍSTICS DE LA C.V.” 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Potenciar la qualitat dels serveis públics dels ensenyaments 
artístics superiors. 

81,97 

OBJECTIU 2.2 
Potenciar l'activitat investigadora en els ensenyaments artístics 
superiors. 

100,00 

OBJECTIU 4.1 

Garantir el compliment de la programació establida per l'Institut 
Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana en 
relació a fórmules de col·laboració amb entitats públiques i 
privades, nacionals o estrangeres. 

133,33 

 

 

Objectiu 2.1 Potenciar la qualitat dels serveis públics dels ensenyaments artístics superiors 

 

En l'àmbit d'aquest objectiu s'ha plantejat la revisió des de la perspectiva de gènere 

del contingut dels materials didàctics. Aquest procés de revisió ha cobert el nombre de 

materials didàctics previstos (13). 

 

També s'ha ajustat a l'inicialment previst el nombre de guies didàctiques i plans 

d'estudis. Quant al nombre de dones matriculades en estudis de grau en ensenyaments 

artístics superiors, la implantació de nous itineraris ha possibilitat la creació de noves ofertes 

formatives, la qual cosa ha permés aconseguir l'objectiu previst.  
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Quant al nombre de dones que han finalitzat els seus estudis de grau en ensenyaments 

artístics superiors, s'ha registrat una execució superior a la prevista en un 8,7 per cent. Com 

ja s'ha assenyalat, la implantació de nous itineraris ha permés la creació de noves ofertes 

formatives, facilitant l'increment de noves titulacions. 

 

En algun indicador, l'objectiu aconseguit ha estat per davall de l'esperat, com en el 

percentatge de dones en la direcció de departaments que baixa del 87 % al 50,2 %, o el 

percentatge de dones entre el personal docent que també disminueix. 

 

Finalment, cal assenyalar que en 2021 es van convocar oposicions a dos dels cossos 

en arts plàstiques i disseny: càtedra i professorat. 

 

 

Objectiu 2.2 Potenciar l'activitat investigadora en els ensenyaments artístics superiors 

 

Aquest objectiu s'ha realitzat a través de la convocatòria per a la realització de 

projectes d'investigació acadèmica en els centres superiors d'ensenyaments artístics de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 4.1 Garantir el compliment de la programació establida per l'Institut Superior 

d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana en relació amb fórmules de col·laboració 

amb entitats públiques i privades, nacionals o estrangeres 

 

El nivell d'execució aconseguit en aquest objectiu supera l'inicialment previst en un 

33 %. Els resultats esperats en aquest objectiu s'han aconseguit mitjançant la signatura de 

quatre convenis subscrits per l’ISEACV cadascun d'aquests amb les entitats següents: 

Ajuntament de València, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, Centre d'Alts Estudis 

de la Moda i Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Programa 121.50 “Lluita contra la bretxa digital”  

Execució: 144,13 %  

PROGRAMA 12150 “LLUITA BRETXA DIGITAL”  

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Analitzar l'estat i l'evolució de la bretxa digital a la Comunitat 
Valenciana. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Fomentar l'adquisició de les competències digitals i el bon ús de les 
TIC entre la població valenciana. 

232,40 

OBJECTIU 3.1 Fomentar l'accés a les TIC dels col·lectius vulnerables. 100,00 
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És aquest un programa amb rellevància alta des d'un enfocament de gènere, els tres 

objectius del qual estan estretament relacionats amb el gènere. 
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Objectiu 1.1 Analitzar l'estat i l'evolució de la bretxa digital a la Comunitat Valenciana 

 

 Amb la finalitat de disposar en tot moment d'un bon diagnòstic i seguiment de 

l'evolució de la bretxa digital, es duen a terme convenis de col·laboració i enquestes.  

 

L'execució durant 2021 s'ha desenvolupat segons el que es preveu. Així, s'han subscrit 

quatre convenis amb les universitats valencianes següents: Universitat Jaume I, Universitat 

Miguel Hernández, Universitat Politècnica de València i Universitat d'Alacant. L'objecte 

d'aquests convenis ha sigut la creació de càtedres entorn de la bretxa digital i territori, el bon 

ús de les TIC, les TIC i la diversitat funcional i generacional.  

 

Dels quatre convenis signats “per a la creació i funcionament de les càtedres de bretxa 

digital i territori, bon ús de les TIC, diversitat funcional i generacional”, un d'aquests és específic 

per a analitzar les causes i evolució de la bretxa digital de gènere: la Càtedra de Bretxa Digital 

de Gènere de la Universitat de València, diferenciant resultats entre dones i homes, a fi 

d'adoptar les pautes necessàries per a reduir les desigualtats per raó de gènere en l'ús de les 

tecnologies digitals. 

 

Respecte als altres dos, “fomentar l'adquisició de les competències digitals” i “fomentar 

l'accés a les TIC dels col·lectius vulnerables”, la seua execució incideix també directament en 

les dones. 

 

També s'ha realitzat una macroenquesta a la població resident a la Comunitat 

Valenciana per a l'anàlisi i diagnòstic de bretxa digital. 

 

 

Objectiu 2.1 Fomentar l'adquisició de les competències digitals i el bon ús de les TIC entre la 

població valenciana 

 

 S'han signat sengles convenis per part de la Conselleria d'Innovació, Universitats, 

Ciència i Societat Digital amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), d'una 

banda, i amb el Comité d’Entitats de Representants de Persones amb Discapacitat de la 

Comunitat Valenciana (CERMI CV), per un altre.  

 

En el marc d'aquests convenis s'han realitzat una sèrie d'accions formatives. El nombre 

d'accions formatives impartides dins del conveni amb la FVMP ha sigut de 108 accions i dins 

del conveni amb CERMI CV ha sigut de 23 accions, la qual cosa fa un total de 131 accions 

formatives impartides, un nombre molt superior a l'inicialment previst (25). 

 

En conseqüència, el nombre de persones que s'han beneficiat de les accions formatives, 

organitzades tant per la FVMP com per CERMI CV en el marc dels convenis signats, ha superat 

el miler, el doble de l'inicialment previst.  
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Finalment, se ha realitzat una campanya de sensibilització d'ús i bon ús de les TIC. Es 

tracta d'una campanya divulgativa per a fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i 

comunicació entre les persones majors de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Objectiu 3.1 Fomentar l'accés a les TIC dels col·lectius vulnerables 

 

 Amb la finalitat de fomentar l'ús de la TIC entre els col·lectius vulnerables se va signar 

un conveni amb la Universitat d'Alacant per a la posada en marxa d'un marc de polítiques 

responsables per a la creació d'ecosistemes digitals inclusius de lluita contra la bretxa digital 

en la Comunitat Valenciana, les activitats del qual es van desenvolupar al llarg de l'exercici 

2021. 

 

 

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

100 per cent 

 

Programa 422.60 “Universitat i estudis superiors”  

Execució: 90,63 %  

PROGRAMA 42260  “UNIVERSITAT I ESTUDIS SUPERIORS”  

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Potenciar la qualitat de l'ensenyament universitari i dels serveis 
públics associats a aquesta, a través de l'impuls de l'excel·lència, el 
rendiment acadèmic, la internacionalització i la mobilitat. 

66,47 

OBJECTIU 1.2 
Millorar el sistema objectiu que garanteix els procediments 
d'avaluació i acreditació de la qualitat, en coordinació amb l'Agència 
Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. 

100,00 

OBJECTIU 2.1 
Millorar la gestió de la despesa universitària i, en consens amb les 
universitats, incrementar l'eficiència dels recursos públics. 

100,00 

OBJECTIU 3.1 Agilitar el procés de concessió de beques i ajudes universitàries. 110,00 

OBJECTIU 3.3 
Incrementar la cobertura i tipologia de beques i ajudes als estudiants 
universitaris, prevalent els resultats acadèmics favorables i la situació 
econòmica desfavorable de l'alumnat. 

90,89 

OBJECTIU 4.1 
Desenvolupar accions destinades a la promoció i ajust de l'oferta 
universitària a la demanda social. 

79,00 

OBJECTIU 5.1 
Garantir l'homogeneïtat i l'objectivitat dels procediments d'accés a la 
Universitat, i la informació sobre aquests, sota els criteris d'igualtat, 
mèrit i capacitat. 

103,66 

OBJECTIU 6.1 

Garantir el funcionament i finalitat dels òrgans participatius (consells 
socials, Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, 
Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants, Fòrum de Diàleg en 
l'Àmbit de les Universitats Públiques). 

75,00 

 

 

Objectiu 1.1 Potenciar la qualitat de l'ensenyament universitari i dels serveis públics associats 

a aquesta, a través de l'impuls de l'excel·lència, el rendiment acadèmic, la internacionalització 

i la mobilitat 
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El compliment d'aquest objectiu es realitza mitjançant la concessió d'ajudes a l'alumnat. 

Els indicadors van presentar una execució lleugerament inferior a la prevista, ja que les ajudes 

a l'excel·lència acadèmica no van ser convocades per al curs de referència en trobar-se les 

noves bases de les ajudes en tramitació. Una vegada aprovades aquestes bases, es procedirà 

a convocar les ajudes a aquest efecte corresponents al curs anterior i a l’actual. 

 

 

Objectiu 1.2 Millorar el sistema objectiu que garanteix els procediments d'avaluació i 

acreditació de la qualitat, en coordinació amb l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 

 

Els resultats d'aquest objectiu s'aconsegueixen mitjançant la concessió d'ajudes a 

accions i impuls i coordinació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva. El nivell 

d'execució es manté en idèntics termes que l'any anterior, executant-se al 100 per cent, tal 

com estava previst. 

 

 

Objectiu 2.1. Relatiu a millorar la gestió de la despesa universitària i, en consens amb les 

universitats, incrementar l'eficiència dels recursos públics 

 

L'execució d'aquest objectiu mostra que s'ha aconseguit els resultats previstos, tal com 

mostra el seu grau d'execució del 100 per cent. 

 

 

Objectiu 3.1 Agilitar el procés de concessió de beques i ajudes universitàries. La seua execució 

ha d'avaluar-se en funció dels convenis subscrits amb les universitats, i també les reunions 

mantingudes amb aquestes  

 

En particular, en l'exercici 2021, es va subscriure un conveni de col·laboració amb la 

totalitat de les universitats integrants del sistema universitari valencià en qualitat d'entitats 

col·laboradores per a la gestió de beques. 

 

 

Objectiu 3.3 Incrementar la cobertura i tipologia de beques i ajudes als estudiants universitaris, 

prevalent els resultats acadèmics favorables i la situació econòmica desfavorable de l'alumnat 

 

Amb aquesta finalitat, s'ha dut a terme la concessió d'ajudes públiques en forma de 

beques, havent-se aconseguit una execució del 90,89 per cent. Aquest resultat cal valorar-lo 

tenint en compte que el seu abast està en funció del nombre de sol·licitants. 
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Objectiu 4.1 Desenvolupar accions destinades a la promoció i ajust de l'oferta universitària a 

la demanda social 

 

El mapa de titulacions és un instrument que es troba en constant actualització, 

mitjançant els processos d'implantació i supressió de titulacions sobre la base de les sol·licituds 

que es presenten per part de les universitats. Per part de la Direcció General, s'ha executat el 

100 per cent de les sol·licituds formulades per a la implementació de nous títols, requisits 

normatius i de qualitat dels quals han quedat acreditats, i la supressió d'altres vigents. 

 

 

Objectiu 5.1 Garantir l'homogeneïtat i l'objectivitat dels procediments d'accés a la universitat, 

i la informació sobre aquests, sota els criteris d'igualtat, mèrit i capacitat 

 

L'any 2021 s'ha continuat garantint la igualtat, el mèrit i la capacitat en el sistema 

d'accés als estudis universitaris. S'observa a més que s'ha produït un increment significatiu 

(3,7 %) en el nombre d'alumnes matriculats en les proves d'accés a la universitat. 

 

 

Objectiu 6.1 Garantir el funcionament i la finalitat dels òrgans participatius (consells socials, 

Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, Consell Interuniversitari Valencià 

d'Estudiants, Fòrum de Diàleg en l'Àmbit de les Universitats Públiques)  

 

En el compliment d'aquest objectiu es realitzen reunions periòdiques, informes i 

propostes. Durant 2021 s'ha aconseguit els resultats esperats quant a informes i propostes es 

refereix, si bé han estat per davall dels previst el nombre de reunions celebrades. 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d'execució inferior al 80 per cent 

 

 

Programa 542.60 “Desenvolupament tecnològic i innovació” 

Execució: 79,77 % 

PROGRAMA 54260  “DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I 

INNOVACIÓ” 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Actualitzar i adaptar l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent 
RIS3 al nou període 2021-2027 i impulsar espais de treball i 
cooperació en I+I 

41,67 

OBJECTIU 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 1.3 
Aconseguir un pacte social per la innovació de la Comunitat 
Valenciana. 

0,00 
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PROGRAMA 54260  “DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I 

INNOVACIÓ” 
 

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 2.1 
Augmentar el teixit innovador valencià amb criteris de 
sostenibilitat. 

150,00 

OBJECTIU 3.1 
Estendre la innovació a tot el territori de la Comunitat 
Valenciana i impulsar la creació d'estratègies i l'execució de 
projectes d'innovació en els municipis. 

49,40 

OBJECTIU 4.1 
Consolidar una cultura de la innovació en la Comunitat 
Valenciana, incentivant la formació i l'esperit innovador en 
els diferents nivells educatius. 

170,00 

OBJECTIU 4.2 
Reforçar i fer visible el paper de les dones en la innovació, i 
també l'impacte de la innovació en les dones. 

133,33 

OBJECTIU 5.1 
Potenciar la imatge i posicionar la Comunitat Valenciana com 
a territori de referència en matèria d'innovació. 

93,75 

 

L'avaluació de resultats del programa pressupostari 542.60, “Desenvolupament 

tecnològic i Innovació”, segons els seus indicadors a 31 de desembre de 2021, mostra que 

es van aconseguir els objectius per als quals es disposa d'indicadors en un 79,77 per cent 

sobre els valors previstos. 

 

No obstant això, el compliment dels objectius no va ser homogeni, variant el seu grau 

d'execució, tal com pot veure's en el quadre anterior i segons s'explica a continuació. 

 

 

Objectiu 1.1 Actualitzar i adaptar l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent RIS3 al nou període 

2021-2027 i impulsar espais de treball i cooperació en I+I 

 

 En aquest objectiu, dirigit a actualitzar i adaptar l'Estratègia d'Especialització 

Intel·ligent RIS3 al nou període 2021-2027 i impulsar espais de treball i cooperació en I+I, 

només s'ha aconseguit un grau de compliment del 41,66 per cent. Aquesta baixa execució té 

a veure amb el fet que en 2021 l'estratègia d'especialització intel·ligent s'actualitzara per al 

període 2021-2027. 

 

 

Objectius 1.2 Revisar la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de coordinació del sistema valencià 

d'investigació científica i desenvolupament tecnològic. I objectiu 1.3, aconseguir un pacte 

social per la innovació de la Comunitat Valenciana 

 

En relació amb aquests dos objectius, cal assenyalar que, encara que apareixen amb 

nul·la execució sobre la base dels dos únics indicadors en els quals, respectivament, es donava 

suport al seu resultat, sí que s'han complit en part el que s'esperava a través del 

desenvolupament de les accions realitzades en el marc de l'objectiu 1.1, ja que la RIS3 té un 

model de governança participativa, coordinada des de la Direcció General d'Innovació, però 

conformada per la quàdruple hèlice la innovació: Administració pública, representada per 

diferents estructures de la Generalitat; el sector empresarial, representat per la Confederació 
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Empresarial de la Comunitat Valenciana; el sector del coneixement, representat per la Xarxa 

d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació, 

i per la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana; i la societat civil, representada 

pels sindicats majoritaris, CC.OO. i UGT. Per tant, la consecució d'un marc estratègic en matèria 

d'innovació participat i consensuat entre tot l'ecosistema, mitjançant el qual canalitzar les 

inversions en innovació, ha suposat en si mateix un pacte social per la innovació. 

 

 

Objectiu 2.1 Augmentar el teixit innovador valencià amb criteris de sostenibilitat 

 

S’ha de destacar la bona execució d'aquest objectiu, destinat a augmentar el teixit 

innovador valencià amb criteris de sostenibilitat, el qual ha registrat un grau d'execució del 

150 per cent de mitjana sobre la base d'una execució del 100 per cent o per damunt d'aquesta 

de cadascun dels quatre indicadors en els quals es recolza el seu seguiment, reflectint així la 

clara aposta per la transformació del teixit productiu valencià mitjançant la implementació de 

noves tecnologies, i processos innovadors que faciliten el progrés cap a una millora de la 

qualitat de vida amb criteris de sostenibilitat. Darrere d'aquests bons resultats es troben 

accions com ara la realització d'un diagnòstic territorial de la innovació empresarial associada 

als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana; les huit jornades i trobades territorials 

amb empreses d'impuls de la innovació que s'han dut a terme; el suport a onze projectes 

d'I+D en els centres tecnològics en col·laboració amb les empreses i les accions realitzades 

per a impulsar la innovació en sectors tradicionalment no tecnològics.  

 

 

Objectiu 4.1 Consolidar una cultura de la innovació en la Comunitat Valenciana, incentivant la 

formació i l'esperit innovador en els diferents nivells educatius 

 

En la mateixa línia que l'evolució registrada en l'objectiu 2.1, és també ressenyable 

l'execució aconseguida en aquest objectiu, dirigit a consolidar una cultura de la innovació en 

la Comunitat Valenciana, incentivant la formació i l'esperit innovador en els diferents nivells 

educatius, que ha aconseguit un grau de compliment del 170 per cent, la qual cosa reflecteix 

el fort compromís institucional amb la innovació com a motor de desenvolupament integral. 

Això s'ha propiciat mitjançant el suport a cinc projectes d'innovació que fomenten l'esperit 

innovador en l'alumnat universitari i la realització d'accions divulgatives. 

 

 

Objectiu 4.2 Reforçar i fer visible el paper de les dones en la innovació, i també l'impacte de 

la innovació en les dones 

 

 Finalment, cal ressaltar l'esforç realitzat per a reforçar i fer visible el paper de les dones 

en la innovació, la qual cosa suposa una contribució en matèria de reducció de les desigualtats 

entre homes i dones. El seu elevat grau d'execució (133,33 %) respon al nombre d'accions 
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divulgatives dirigides a la població sobre casos d'èxit en matèria d'innovació que han sigut 

dutes a terme durant l'exercici de 2021. 

  

 

Programa 121.71, “Societat digital” 

Execució: 56,01 % 

PROGRAMA 12171  “SOCIETAT DIGITAL”  

OBJECTIUS 
 % 

EXECUCIÓ 

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. 

73,10 

OBJECTIU 2.1 Foment del districte digital. 108,33 

OBJECTIU 2.2 
Foment del desenvolupament d'infraestructures per a un territori 
intel·ligent 

0,00 

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 en les administracions públiques. 

66,67 

OBJECTIU 4.1 
Foment d'activitats per a la transformació digital de la societat i de 
l'economia 

50,00 

OBJECTIU 5.1 
Elaborar la llei valenciana per al desenvolupament de la societat 
digital 

100,00 

OBJECTIU 5.2 
Actualització de l'agenda digital valenciana per al període 2021-
2025. 

50,00 

OBJECTIU 5.3 
Elaboració del pla director de banda ampla de la Comunitat 
Valenciana 

0,00 

 

 Previ a l’explicació de l'execució dels diferents objectius del programa pressupostari, 

resulta convenient assenyalar algunes circumstàncies que han influït en els resultats 

aconseguits. Tal és el cas del retard en la incorporació del personal tècnic i administratiu a la 

Direcció General que ha motivat que durant l'any 2021 no s'hagen cobert determinades places 

(aproximadament el 50 per cent de les places de la direcció general estaven sense cobrir). 

Aquesta circumstància ha tingut un reflex evident en la capacitat de gestió i execució dels 

objectius assenyalats. 

 

 Tenint en compte aqueixa circumstància, es considera que en finalitzar l'exercici 

pressupostari 2021 s'ha arribat a aconseguir uns bons resultats en els objectius que s'havien 

plantejat.  

 

 Així, en el context de l'objectiu 1.1, transformació del model productiu i vertebració 

territorial a través de xarxes de banda ampla, xarxes ultraràpides i xarxes de baixa potència i 

àrea àmplia (LPWAN) en el territori de la Comunitat Valenciana, s'ha millorat l'accés a la banda 

ampla del territori, si bé continuen quedant zones amb falta de connexió sobre les quals es 

continuarà actuant en exercicis esdevenidors. Ha sigut rellevant la posada en servei del portal 

de banda ampla de la Comunitat Valenciana (bandaampla.gva.es) com a punt de trobada entre 

Administració, operadors de telecomunicacions i usuaris, incorporant entre les seues 

funcionalitats l'accés a la capa d'informació geogràfica de cobertura de xarxes de banda ampla 
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a través del visor de l'Institut Cartogràfic Valencià, que mostra l'estat de connectivitat i 

classificació de les zona (blanques o grises) i també l'estat de desplegament de plans d'ajuda 

(PEBA/UNICO). 

 

 D'altra banda, s'ha aconseguit l'objectiu del foment del “districte digital” (objectiu 2.1), 

en haver-se pogut iniciar els tres reptes previstos per a la transformació digital del teixit 

productiu (canvi climàtic, salut i turisme) i haver-se augmentat el nombre de municipis acollits 

al projecte “Districte digital”, estant ja incorporats els municipis de Guardamar del Segura, 

l'Alfàs del Pi, Xàbia, Novelda, Oriola, Xixona i Alcoi. 

 

 S'ha avançat significativament en la conformació del text de l'avantprojecte de llei 

valenciana de societat digital (objectiu 5.1), si bé la constant evolució de la matèria ha motivat 

la necessitat de preveure noves facetes la importància de les quals ha esdevingut en clau i que 

requereix de noves valoracions generals per a fonamentar el text. 

 

 Finalment, s'han desenvolupat actuacions de suport a l'aplicació de tecnologies 

disruptives en la Comunitat Valenciana (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 en les administracions públiques), com ara el suport a la investigació 

d'excel·lència en intel·ligència artificial en el node ELLIS, el manteniment del portal de 

l'Observatori d'Intel·ligència Artificial Aplicat a les Administracions Públiques. Quant a l'objectiu 

4.1, relatiu al foment d'activitats per a la transformació digital de la societat i de l'economia, 

s'ha realitzat la transferència per al suport a l'IVF per a la digitalització d'empreses. 

 

 Té significativa rellevància quant a l'objectiu 5.2, l'actualització de l'agenda digital 

valenciana per al període 2021-2025, la plasmació del Pla de transformació digital de la 

Comunitat Valenciana, COM DIGITAL 2025, recentment presentat davant la societat valenciana 

i que defineix, en síntesi, les àrees estratègiques sobre les quals actuarà el Consell per a 

aconseguir la transformació digital de la societat. 

 

 Quant a les accions que no han pogut culminar-se en l'exercici, han d'esmentar-se 

alguns informes, i també les ajudes previstes, la tramitació de les quals no ha pogut finalitzar-

se en el període pressupostari de 2021, si bé es troben en un estadi avançat de tramitació i 

s'espera que puguen culminar-se en l'exercici 2022. Apartat especial mereix l'elaboració del 

pla director de banda ampla de la Comunitat Valenciana (objectiu 5.3), sobre el que es continua 

treballant per a la seua adaptació a la realitat canviant derivada dels desplegaments de xarxes 

executats de manera contínua per les operadores de telecomunicacions com a resultat dels 

plans PEBA/UNICO i de les pròpies estratègies empresarials i comercials. 

 

 

 

CONCLUSIONS 
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La informació subministrada pels indicadors d'execució de la Conselleria d'Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital mostra que es van aconseguir els seus objectius en un 

percentatge superior, de mitjana, al que estava previst (114,05 %). Es considera aquest un 

molt bon resultat, que millora a més l'aconseguit en l'exercici anterior. 

Dels huit programes pressupostaris de la Conselleria, cinc, és a dir, el 62,5 % d’aquests 

han tingut una execució per damunt del 100 %, i només un d'ells ha registrat una baixa 

execució, per davall del 80 %, sent els dos restants, l'equivalent al 25 % dels programes, els 

que aconsegueixen els seus objectius entre el 80 % i el 100 % del que es preveu (gràfic 2). 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d'execució dels objectius 

 
 

Quant a l'anàlisi per centres gestors (gràfic 3), quatre dels sis centres de la Conselleria 

supera, en mitjana, el 100 % d'execució: Direcció General d'Innovació (110,41 %), Direcció 

General per a la Lluita contra la Bretxa Digital (144,13 %), Direcció General de Ciència i 

Investigació (106,11 %) i Sotssecretaria (189,57 %). Molt pròxim al 100 % d'execució se situa 

la Direcció General d'Universitats (97,86 %), i es queda per davall del 80 % la Direcció General 

per a l'Avanç de la Societat Digital (56,01 % ). 

 

 

  

25,00%

12,50%62,50%

Programes pressupostaris amb un
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Programes pressupostaris amb un
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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 PARTICIPACIÓ, 

TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA. EXERCICI 2021 

 

 

 

El pressupost de 2021 és el que s’ha dedicat de manera més específica a pal·liar els 

efectes d’una emergència sanitària les conseqüències de la qual afecten  la població vulnerable 

d’aquest país i de la resta de països, en el context de la globalització en què ens trobem 

actualment.  

 

L’execució mitjana dels objectius del Pressupost de 2021, a 31 de desembre d’aquest 

exercici se situa per damunt del valor previst (112,37 %).  

 

El grau mitjà d’execució dels diferents programes pressupostaris mostra que aquest 

varia des del 85,95 %, del programa 112.90 “Participació Ciutadana”, fins al 176,35 % del 

programa 126.40 “Oficina de Control de Conflictes d’Interessos”. Ara bé, cal assenyalar que té 

una rellevància especial el cas del programa de “Cooperació Internacional al Dsenvolupament”, 

que si bé no és el programa que mostra el major grau d’execució (109,85 %), sí que és el que 

té un pes específic més elevat, el 61,3 %, dins del pressupost global de la Conselleria (gràfic 

1). 

 

Hi ha programes que registren un índex d’execució inferior al 100 % degut, bé a 

conseqüència directa dels efectes de la pandèmia, que ha impedit la realització d’activitats, 

com és el cas de la participació ciutadana, bé a causa d’una estimació inadequada dels valors 

dels indicadors previstos. 

 

Així i tot, cal assenyalar que en tot moment s’està parlant de mitjanes percentuals. En 

conjunt, els objectius que tenen nivells menors d’execució es relacionen amb activitats més 

marginals respecte a l’actuació de la conselleria. No obstant això, la constatació de desviacions 

en el compliment d’algun dels objectius dels programes pressupostaris aconsella sotmetre a 

una anàlisi les raons a les quals obeeixen aquestes discrepàncies amb les estimacions inicials 

i, si és el cas, ajustar o modificar els valors o els mateixos indicadors de cara a exercicis futurs.  
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Gràfic 1. Grau d’execució per programes pressupostaris 

 

 

Atenent el grau d'execució aconseguit i prenent com a unitat d'anàlisi el programa 

pressupostari, els programes es poden classificar en tres grups: 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 %.  

 

En aquest grup es troben els programes següents: 121.80 “Direcció i Serveis 

Generals”, amb una execució del 117,18 %; 126.40 “Oficina de Control de Conflictes 

d’Interessos”, amb una execució del 176,35 %; 112.80 “Consell de Transparència, Accés a la 

Informació Pública i Bon Govern”, amb execució del 102,99 %; 121.10 “Transparència i Atenció 

a la Ciutadania, amb execució del 108,39 %; 134.10 “Cooperació Internacional al 

Desenvolupament”, executat en un 109,85 %; i 126.70 “Qualitat Democràtica”, amb una 

execució del 124,67 %. 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d’execució entre el 80 % i el 100 %.  

 

En aquest grup es troben els programes següents: 126.50 “Delegació de Protecció de 

Dades”, amb una execució del 99,73 %; 112.90 “Participació Ciutadana”, amb una execució 

del 85,95 %, i 111.80 “Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern”, executat en un 

86,22 %. 

 

 

• Programes pressupostaris amb un grau d'execució per davall del 80%. 

 

No hi ha cap programa pressupostari que es trobe en aquesta situació. 

 

 

Respecte a la incidència de l’execució pressupostària des del punt de vista de la igualtat 

de gènere, cal assenyalar prèviament que l’anàlisi del grau de rellevància de gènere dels 

programes de la Conselleria dona nivells mitjans, a excepció del programa de Cooperació 
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Internacional al Desenvolupament, que té un grau de rellevància alta. En tot cas, es constata 

com en situacions de conflicte internacional i crisis humanitàries, són les dones i xiquetes les 

que es troben exposades a una major vulnerabilitat. 

 

Pel que fa a l’execució específica registrada en aquest exercici, cal esmentar que s’han 

complit completament les previsions respecte a l’ús de llenguatge no sexista i inclusiu, mentre 

que, en general, els projectes normatius d’aquesta Conselleria, pel seu caràcter transversal, 

solen tindre un impacte nul o poc rellevant en relació amb la reducció de desigualtats de 

gènere, a excepció de la paritat en la composició dels òrgans col·legiats. L’objectiu de paritat 

també s’ha complit mitjançant mesures de discriminació positiva cap a les dones o de correcció 

de desigualtats en la participació en les jornades, actes i taules de treball organitzats o 

participats per la Conselleria. En aquesta mateixa línia, també es tenen en compte criteris 

d’impacte de gènere en la valoració de les sol·licituds de subvenció. Mereixen un esment a 

banda actuacions específiques que apareixen descrites especialment en el programa de 

cooperació internacional al desenvolupament. 

 

 

 
Programes pressupostaris amb un grau d’execució igual o superior al 100 %  

 

 

Programa 121,80 “Direcció i serveis generals” 

Execució: 117,18 % 

PROGRAMA 12180 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Assistir i assessorar la persona titular de la Conselleria i els seus 

òrgans superiors i centres directius, per a facilitar el compliment 

dels objectius de la resta de programes que s’adscriuen. 

110,15 

OBJECTIU 1.2 Facilitar suport tècnic a tots els projectes del departament. 114,08 

OBJECTIU 2.1 

Facilitar el suport tècnic legal, pressupostari, econòmic i 

administratiu dels programes i les línies desenvolupats per les 

diferents unitats. 

119,02 

OBJECTIU 2.2 

Gestionar, racionalitzar i modernitzar els procediments 

administratius per a aconseguir-ne el major nivell d’eficiència en la 

gestió. 

156,77 

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. 
 

124,50 

OBJECTIU 3.1 

Racionalitzar i gestionar amb eficiència les despeses públiques 

segons criteris de tipus mediambientals, socials, de foment de la 

transparència i, en particular, d’igualtat de gènere. 

84,49 

OBJECTIU 4.1 Prevenció de riscos laborals. 200,00 
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PROGRAMA 12180 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.1 
Incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 

de la Conselleria. 
92,78 

OBJECTIU 5.2 Fomentar la igualtat en l’àmbit de la contractació. 100,00 

OBJECTIU 5.3 
Fomentar la comunicació en igualtat per mitjà del llenguatge no 

sexista i inclusiu en els textos administratius. 
70,00 

 

Els valors d’execució dels indicadors s’han situat, en termes generals, per damunt de 

les previsions, això ha conduït a un compliment dels objectius del programa per damunt del 

100 % en la seua majoria, tal com es detalla a continuació. 

 

Cal destacar d’altra banda que, en l’àmbit de l’impacte de gènere, aquest programa 

inclou tres objectius específics relacionats amb la incorporació de la transversalitat de gènere 

en les polítiques públiques de la Conselleria (objectiu 5.1), el foment de la igualtat en l’àmbit 

de la contractació (objectiu 5.2) i el foment de la comunicació en igualtat mitjançant llenguatge 

no sexista i inclusiu en els textos administratius (objectiu 5.3). 

 

 

Objectiu 1.1 Assistir i assessorar la persona titular de la Conselleria i els seus òrgans superiors 

i centres directius, per a facilitar el compliment dels objectius de la resta de programes adscrits 

a la Conselleria 

 

Les actuacions dutes a terme a través d’aquest programa, per part del Gabinet Tècnic 

i de la Secretaria General Administrativa adscrits orgànicament a la Sotssecretaria, serveixen 

de fonament i suport al desenvolupament de les accions de la resta dels programes de la 

Conselleria.  

 

Al llarg de 2021 s’ha produït un increment del volum tant en la gestió de l’activitat 

parlamentària com en l’elaboració d’informes i estudis, el foment de l’activitat planificadora en 

matèria normativa i de contractació, el seguiment i l’actualització del Pla estratègic de 

subvencions per al període 2020-2022 i l’assistència tècnica en la gestió de les subvencions.  

 

 

Objectius 1.2 Facilitar suport tècnic als projectes normatius i actes administratius del 

departament i 2.1 Suport tècnic legal, pressupostari, econòmic i administratiu dels programes 

i línies desenvolupats per les diverses unitats 

 

S’han complit globalment les expectatives i el grau d’execució s’ha situat per damunt 

del que estava programat en la majoria dels indicadors. 
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Durant tot l’exercici econòmic s’ha informat els diferents centres gestors sobre l’estat 

real dels seus crèdits i del seguiment i control de l’execució pressupostària, a fi d’aconseguir 

la utilització òptima dels recursos públics assignats a cada programa. A més, s’ha fet un 

informe de tancament per a avaluar els resultats de la gestió pressupostària. El Servei de 

Gestió Econòmica i Pressupostària ha contribuït 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 d’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%, ja que s’ha 

reforçat l’estructura administrativa dels òrgans superiors i directius amb l’objectiu de poder 

desenvolupar totes les competències atribuïdes. Destaca la millora dels recursos de la 

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, especialment en els sectors educatiu i 

sanitari, i la dotació de l’òrgan responsable del Registre de Grups d’Interés de la Generalitat.  

 

 

Objectius 2.2 Gestionar, racionalitzar i modernitzar els procediments administratius per a 

aconseguir el nivell d’eficiència més alt en la gestió, i 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 

 

Els indicadors reflecteixen les actuacions de millora dels procediments interns de 

gestió; de simplificació administrativa i millora de la qualitat; i d’increment dels processos 

d’actualització de la informació pública en GVA Oberta i d’accés a aquesta informació, en 

aplicació de la normativa vigent en matèria de transparència, protecció de dades i gestió 

documental. Així com l’impuls dels espais de participació i col·laboració ciutadana en els 

assumptes públics a través de GVA Participa. Entre altres mesures, destaquen l’actualització 

del registre d’activitats de tractament d’aquest departament, i l’impuls de la implantació de la 

gestió documental i arxius en el departament mitjançant la creació de la Comissió de Valoració 

Documental i la identificació de les sèries documentals.  

 

Així mateix, cal esmentar la participació i la implicació de la Sotssecretaria en diversos 

projectes de millora i modernització dels procediments de gestió de subvencions i 

pressupostària, com el projecte NEFIS. 

 

 

Objectiu 3.1 Racionalitzar i gestionar les despeses públiques amb eficiència, segons criteris de 

tipus mediambientals, socials, de foment de la transparència i, en particular, d’igualtat de 

gènere 
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En aquest objectiu no s’ha produït l’increment de l’activitat contractual previst perquè, 

a conseqüència del manteniment de restriccions sanitàries per la crisi sanitària de la COVID-

19 al llarg de 2021, diverses licitacions de serveis de la Conselleria han hagut d’ajornar-se a 

2022, com el Servei d’Organització del Congrés dels Centres Valencians a l’exterior (CEVEX), 

entre d’altres. 

D’altra banda, durant 2021 la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions va incloure a aquesta Conselleria com a usuària de l’aplicació corporativa GV-

Contractes, aplicació que permet la gestió unificada de la contractació a escala de Conselleries 

i els seus organismes públics, incloses totes les fases (des de l’emissió de propostes de 

contractació, fins a l’execució, tramitació de factures i finalització), per a complir en l’article 70 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, que regula l’expedient administratiu en format electrònic. Aquesta circumstància ha 

originat un increment significatiu durant el segon semestre de 2021 del nombre d’actuacions 

de coordinació i gestió de l’aplicació nova, que no estaven previstes en els indicadors de 

l’objectiu 3.1. 

 

Així mateix, s’han incrementat les actuacions de supervisió i control dels contractes de 

serveis bàsics de la Conselleria per a aconseguir la racionalització i la gestió amb eficiència de 

recursos públics, i s’ha consolidat el seguiment i l’actualització del Registre Unificat de Factures 

(RUF) amb la finalitat de col·laborar en la reducció del període mitjà de pagament. 

 

Cal subratllar també actuacions en matèria patrimonial, com l’impuls i la tramitació del 

conveni amb l’Autoritat Portuària d’Alacant per a l’ocupació i la utilització de l’antic Edifici de 

Sanitat en el port d’Alacant amb la finalitat de destinar-lo a seu de l’Institut Valencià de la 

Memòria Democràtica, els Drets Humans i Llibertats Públiques perquè puga exercir en aquest 

immoble les funcions que té encomanades segons el que es disposa en l’article 2 del Decret 

1/2019, d’11 de gener, del Consell, pel qual s’aproven els seus estatuts. 

 

 

Objectiu 4.1. Prevenció de riscos laborals 

 

Durant l’any 2021 s’han dotat els recursos materials necessaris i s’han implantat les 

mesures preventives i de protecció concordes amb la informació actualitzada en matèria de 

prevenció per l’INVASSAT, i amb les instruccions de l’autoritat sanitària, per a fer front a la 

situació de contingència davant la crisi de la COVID-19, de conformitat amb el Pla de 

continuïtat i contingència de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 

Democràtica, s’han planificat les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar tant com es 

puga la potencial exposició al SARS-CoV-2, tal com han establit les autoritats sanitàries. 

 

 
Objectius 5.1, 5.2 i 5.3, relacionats específicament amb la igualtat de gènere 
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La Unitat d’Igualtat s’ha ajustat a les previsions dels indicadors de l’objectiu cinc, ja 

que la seua activitat s’ha mantingut estable. 

 

Sota la supervisió i l’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 donat les indicacions pertinents als centres gestors.  

 

S’ha incorporat la perspectiva de gènere en els sistemes d’anàlisi, programació, 

execució, seguiment i avaluació dels pressupostos, dels plans, dels programes i de qualsevol 

mena d’actuació. No obstant això, els projectes normatius tramitats i aprovats l’any 2021 han 

tingut un impacte nul o rellevància baixa en la igualtat de gènere. 

 

Els objectius s’han assolit al 100%. La desviació respecte a la previsió inicial (cas de 

l’objectiu 5.3) obeeix a una estimació inadequada dels valors dels indicadors (textos revisats 

per la Unitat d’Igualtat), ja que la Unitat d’Igualtat no pot anticipar un nombre que depén del 

volum de l’activitat normativa i administrativa dels centres gestors de la Conselleria. La Unitat 

d’Igualtat ha supervisat tots els textos que li han fet arribar els centres gestors, tant per a la 

revisió del llenguatge no sexista com per a l’assessorament dels informes d’impacte de gènere.  

 

 
Programa 126.40 “Oficina de control de conflictes d’interessos” 

Execució: 176,35 % 

PROGRAMA 126.40 OFICINA DE CONTROL DE CONFLICTES 

D’INTERESSOS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 

Gestió de la política de la Generalitat en matèria 

d’incompatibilitats i control de conflictes d’interessos de les 

persones que entren dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 8/2016. 

475,00 

OBJECTIU 1.2 
Gestionar el Registre de control de conflictes d’interessos 

(RECCI). 
103,21 

OBJECTIU 2.1 Execució i supervisió de l’aplicació de la Llei 8/2016. 155,00 

OBJECTIU 2.2 
Aplicació del Pla estratègic de control i verificació en matèria 

d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de l’OCCI. 
800,00 

OBJECTIU 2.3 
Desenvolupament de la política de privacitat de l’OCCI en matèria 

de protecció de dades. 
0,00 

OBJECTIU 3.1 

Establiment i divulgació de mesures de promoció, formació i 

coneixement per a l’execució correcta de la Llei 8/2016 i el Decret 

65/2018. 

457,16 

OBJECTIU 4.1 

Afavorir la confiança de la ciutadania en l’exercici, per part de les 

persones que ostenten un càrrec públic, de les funcions derivades 

d’aquest. 

102,40 
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PROGRAMA 126.40 OFICINA DE CONTROL DE CONFLICTES 

D’INTERESSOS 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 5.1 

Cooperació amb òrgans i entitats d’àmbit inferior o superior a 

l’autonòmic en matèria de control o prevenció i lluita contra la 

corrupció. 

100,00 

OBJECTIU 5.2 

Cooperació amb òrgans i entitats d’àmbit inferior o superior a 

l’autonòmic en matèria de control o prevenció i lluita contra la 

corrupció. 

50,00 

OBJECTIU 5.3 Coordinació amb altres unitats de control intern de la Generalitat. 100,00 

OBJECTIU 6.1 
Coordinació de la gestió de la política de la Generalitat en matèria 

d’activitat dels grups d’interés, regulats per la Llei 25/2018. 
100,00 

OBJECTIU 6.2 Desenvolupar reglamentàriament la Llei 25/2018. 100,00 

OBJECTIU 7.1 Configuració i especificacions tècniques de l’aplicació REGIA. 100,00 

OBJECTIU 7.2 Posada en marxa i gestió de l’aplicació RÈGIA. 0,00 

OBJECTIU 8.1 
Execució i aplicació de la Llei 25/2018 i el decret de 

desenvolupament d’aquesta. 
2,50 

 

L’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos (OCCI) gestiona la política de la 

Generalitat en matèria d’incompatibilitats i control de conflictes d’interessos de les persones 

que entren dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 8/2016 i coordina la gestió de la política de la 

Generalitat en matèria d’activitat dels grups d’interés, regulats per la Llei 25/2018. 

 

Quant a la Llei 8/2016, el compliment dels objectius establits en el pressupost de 

l’oficina per al 2021 ha sigut altament satisfactori, s’ha executat la gran majoria, i s’han superat 

en molts d’aquests el valor proposat inicialment. 

 

El treball realitzat per l’OCCI en aquest àmbit està relacionat amb el nombre d’alts 

càrrecs que entren dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 8/2016. L’augment, durant l’any 2021, 

de les situacions dels alts càrrecs que han de ser gestionades per aquesta oficina, bé perquè 

s’ha produït el seu nomenament o el seu cessament, ha fet que s’haja superat la majoria dels 

valors previstos inicialment. 

 

Pel que fa a la Llei 25/2018, el compliment dels objectius establits ha estat condicionat 

per la posada en marxa de l’aplicació REGIA (Registre de grups d’interés de l’administració de 

la Generalitat Valenciana). L’aplicació ha estat operativa a partir de febrer del 2022, això ha 

fet que els objectius relatius a aquesta, durant l’any 2021, no hagen pogut complir-se 

íntegrament ja que l’activitat de l’OCCI en aquesta matèria estava condicionada a la posada 

en marxa efectiva. 

 

En tot cas, la resta dels objectius relacionats amb l’activitat dels grups d’interés, com 

la coordinació de la política de la Generalitat en aquesta matèria, el desenvolupament 
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reglamentari o la definició de l’estructura i les especificacions tècniques de la nova aplicació 

REGIA, s’han complit al 100 %. 

 

Cal ressaltar, en particular, les actuacions realitzades en la consecució dels objectius 

següents. 

 

Objectiu 1.1 Gestió de la política de la Generalitat en matèria d’incompatibilitats i control de 

conflictes d’interessos de les persones que entren dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei 8/2016 

 

L’objectiu s’ha complit, en la mesura en què al llarg de l’any 2021 s’ha produït la gestió, 

per part de l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos (d’ara en avant, OCCI), de les 

declaracions presentades per les persones amb càrrec públic no electe (d’ara en avant CPNE) 

en el Registre de control de conflictes d’interessos (d’ara en avant, RECCI) i l’assessorament a 

aquestes sobre les qüestions relatives al compliment de les obligacions establides. 

 

L’OCCI ha emés 17 criteris interpretatius sobre incompatibilitats i conflictes 

d’interessos, matèria regulada per la Llei 8/2016, com a resposta a altres tantes consultes 

realitzades a aquesta oficina per CPNE, en les quals es plantejaven dubtes relatius a l’aplicació 

de la llei esmentada. 

 

 

Objectiu 1.2 Gestió del Registre de control de conflictes d’interessos (RECCI) 

 

Durant l’any 2021, l’aplicació RECCI ha sigut actualitzada i millorada pels serveis 

informàtics encarregats de desenvolupar-la. L’OCCI ha comunicat a aquests serveis les millores 

que calia implementar i les deficiències observades que calia solucionar amb l’objectiu de 

millorar el sistema operatiu que dona suport a RECCI. 

 

 

Objectiu 2.1 Execució i supervisió de l’aplicació de la Llei 8/2016 

 

Durant l’any 2021, s’han tramitat 81 expedients relatius a l’emissió de les resolucions 

de compatibilitat. D’aquests, 45 corresponen a persones que han sigut nomenades o han 

obtingut un nomenament successiu l’any 2021, i 36 corresponen a persones que han cessat 

en el seu càrrec l’any 2021. 

 

 

Objectiu 2.2 Aplicació del Pla estratègic de control i verificació en matèria d’incompatibilitats i 

conflictes d’interessos de l’OCCI 
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Com a complement a les actuacions de verificació i a conseqüència de la tasca 

inspectora assignada a l’OCCI, s’ha posat en marxa el Pla de control i verificació, que ha donat 

lloc a l’obertura de 40 expedients de verificació l’any 2021. 

 

 

Objectius 6.1 a 8.1 Gestió de la política de la Generalitat en matèria d’activitat dels grups 

d’interés, regulats per la Llei 25/2018 

 

Al llarg de 2021, en coordinació amb l’equip de la DGTIC assignat a aquest projecte, 

s’ha treballat cap a la posada en funcionament del Registre de grups d’interés de la Generalitat 

(d’ara en avant, REGIA). El treball realitzat durant 2021 ha consistit en la definició de les 

característiques tècniques, l’estructura de REGIA i els requisits que ha de reunir l’aplicació.  

 

 

Programa 112.80. "Consell de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern."  

Execució: 102,99 % 

PROGRAMA 112,80 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-ne el 

compliment. 

 143,69  

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. 

 68,25  

OBJECTIU 4.1 
Garantir el principi de transparència i de lliure accés a la 

informació pública i reduir possibles desigualtats de gènere. 
100,00 

 

L’avaluació de resultats del programa pressupostari del Consell de Transparència, Accés 

a la Informació Pública i Bon Govern a 31 de desembre de 2021 mostra que, si bé no s’ha 

aconseguit el 100 % dels objectius per a tots els indicadors, molts d’aquests s’han executat 

per damunt de les previsions, i els que s’han quedat per davall es deu a causes externes que 

no depenen de l’activitat de Consell, entre aquests l’objectiu que específicament recull 

assoliments en l’àmbit de la igualtat de gènere. 

 

El resultat d’aquesta avaluació és que dos dels objectius dels quatre que té definits 

aquest programa, l’1.1 i el 2.1, registren una execució per damunt del 100 %, mentre un dels 

altres dos, el 3.1, està per davall del 80%, i el restant, l’objectiu 4.1, a penes registra execució, 

però per la pròpia naturalesa dels indicadors com es veurà a continuació. 
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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-ne el compliment 

 

Indicador 1. Acords pels quals s’insta la incoació d’expedients disciplinaris o sancionadors 

d’acord amb les previsions del títol III de la Llei 2/2015 de 2 d’abril.  

 

Aquest indicador registra una baixa execució, 20 %, per haver-se dictat un acord dels 

5 previstos inicialment, si bé cal tindre en compte que l’execució està condicionada per 

circumstàncies externes, i que una evolució decreixent del mateix reflecteix un comportament 

de caràcter positiu, ja que això indicaria que s’estan complint les obligacions previstes en la 

Llei. 

 

Indicador 2. Informes adopten criteris d’interpretació uniforme de les obligacions contingudes 

en la Llei 2/2015, de 2 d’abril.  

 

S’han emés un total d’11 informes, dels 2 previstos, com a resultat de les consultes 

en les quals el Consell de Transparència adopta criteris interpretatius, a més, també ho fa en 

moltes de les resolucions que dicta. 

 

Indicador 3. Informes d’avaluació del grau d’aplicació i compliment de la Llei 2/2015, de 2 

d’abril, i Indicador 4. Memòria específica sobre l’activitat duta a terme pel Consell de 

Transparència durant l’any anterior.  

 

Tots dos amb 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 2020 dins del primer trimestre del 2021. 

 

Indicador 5. Informes preceptius sobre 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 50 %, si bé, com ocorre amb l’indicador 

1, l’execució està condicionada a un factor extern, en aquest cas a la sol·licitud d’informes a 

projectes normatius. La realitat és que s’ha informat el 100 % dels sol·licitats. 

 

Indicador 6. Informes sobre consultes plantejades per les administracions públiques i altres 

entitats subjectes a la Llei 2/2015, de 2 d’abril. 

 

El seu grau d’execució és del 90 %, ja que, de la previsió inicial de 10 informes, s’han 

emés 9 informes a consultes plantejades, la qual cosa depén de circumstàncies externes, ja 

que s’informen les que se sol·liciten. 
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Indicador 7. Reclamacions resoltes 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 210 resolucions, s’han dictat 293 resolucions a 

reclamacions presentades al Consell de Transparència, això suposa un percentatge d’execució 

del 139,52 %, a més que s’ha anat reduint progressivament el temps de resolució. 

 

Indicador 8. Directrius per a l’organització i el funcionament de l’Oficina de Suport al Consell 

de Transparència.  

 

Aquest indicador té una execució del 100 %, ja que s’ha dut a terme la instrucció 

prevista en la qual queden establides les directrius mitjançant 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. 

 

Cal assenyalar que tots els indicadors compresos en aquest objectiu tenen un grau 

d’execució del 100 %, i es destaca que durant aquest exercici el Consell ha elaborat l’Informe 

per a l’anuari local 2021 en compliment del que s’estableix mitjançant el Conveni signat amb 

la Fundació de Govern Local el juny de 2020. Mitjançant aquest conveni el Consell s’adhereix 

al Protocol general d’actuació entre òrgans de garantia de transparència i accés a la informació 

i la Fundació de Democràcia i Govern Local de 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. 

 

Amb una execució per davall del 100 % es troben els altres dos objectius del programa, 

si bé amb una àmplia diferència entre tots dos, tal com s’analitza a continuació. 

 

 

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 

 

L’execució global mitjana en aquest objectiu, 68,25 %, és el resultat de l’evolució 

registrada en els seus tres indicadors, dos dels quals tenen un grau d’execució del 100 %, per 

haver-se complit les previsions inicials pel que fa a les reunions per a l’assessorament en 

matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern per part del Consell, així 

com la realització de cursos per a la formació i sensibilització que conduïsca al compliment de 

la normativa en matèria de transparència. No obstant això, un tercer indicador a penes registra 

execució, perquè de les 21 jornades, congressos i conferències que s’havien previst només ha 

arribat a celebrar-se una, a causa de la situació provocada per la pandèmia del COVID-19 que 
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ha impedit que puguen dur-se a terme totes les jornades, conferències i congressos que hauria 

sigut desitjable. 

 

 

Objectiu 4.1 Garantir el principi de transparència i de lliure accés a la informació pública 

reduint possibles desigualtats de gènere 

 

A penes registra execució aquest objectiu, 2,38 %, a causa de la pròpia naturalesa 

dels dos indicadors que en mesuren els assoliments. Un d’aquests, és el de la presència 

equilibrada de dones i homes en les jornades, conferències i congressos previstos en l’indicador 

2 de l’objectiu 3.1, actes la realització dels quals s’ha vist dificultada per la pandèmia, tal com 

ja s’ha assenyalat en l’objectiu 3.1. 

 

El segon indicador, el de casos en els quals s’observe un incompliment de les polítiques 

d’igualtat, registra un valor zero, ja que no hi ha hagut cap cas en el qual s’haja observat un 

incompliment de les polítiques d’igualtat. De nou ens trobem amb una mena d’indicador 

l’evolució a la baixa en l’execució del qual és un signe positiu. 

 

 

Programa 121.10 “Transparència i atenció a la ciutadania” 

Execució: 108,39 % 

PROGRAMA 121.10 TRANSPARÈNCIA I ATENCIÓ A LA 

CIUTADANIA 
 

OBJECTIUS 
 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Fomentar la confiança de la ciutadania en els integrants del 

Consell i en els seus alts càrrecs. 
100,00 

OBJECTIU 1.2 

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. 

133,75 

OBJECTIU 1.3 

Establir mesures per a l’execució correcta de la normativa de 

transparència en l’Administració de la Generalitat i en el seu 

sector públic instrumental. 

100,00 

OBJECTIU 1.4 

Divulgar la normativa en matèria de transparència i formar el 

personal de l’administració de la Generalitat i del sector públic 

instrumental, especialment a aquells que formen part d’una 

unitat de transparència. 

132,00 

OBJECTIU 1.5 
Facilitar el compliment de les obligacions en matèria de 

transparència als subjectes obligats. 
100,00 

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 els diferents departaments de la Generalitat i el seu 

sector públic instrumental perquè executen la llei i el reglament. 
93,06 
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PROGRAMA 121.10 TRANSPARÈNCIA I ATENCIÓ A LA 

CIUTADANIA 
 

OBJECTIUS 
 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 3.1 

Convertir la Generalitat en referent per a la ciutadania i altres 

administracions en matèria de transparència i bon govern, com 

a administració íntegra, democràtica i eficaç. 

146,67 

OBJECTIU 3.2 
Establir xarxes de col·laboració per a impulsar iniciatives i 

accions de govern obert en la societat valenciana. 
100,00 

OBJECTIU 3.3 
Facilitar l’accés de la ciutadania a una informació pública veraç i 

de qualitat. 
165,46 

OBJECTIU 4.1 

Promoure el coneixement de la Llei de transparència i les normes 

reglamentàries que la despleguen, així com del portal GVA 

Oberta i Dades Obertes entre la ciutadania. 

430,00 

OBJECTIU 4.2 
Seguiment i avaluació de les actuacions realitzades durant el 

primer any del Pla biennal de transparència. 
92,96 

OBJECTIU 4.3 
Promocionar iniciatives per a la rendició de comptes en l’àmbit 

de la Generalitat. 
50,00 

OBJECTIU 4.4 Afavorir bones pràctiques en matèria d’integritat i ètica pública. 50,00 

OBJECTIU 5.1 

Disposar d’una estratègia valenciana de dades obertes per a 

l’obertura i la reutilització de dades en les administracions 

públiques valencianes. 

100,00 

OBJECTIU 5.2 
Oferir a la ciutadania informació veraç, actualitzada i útil relativa 

a la COVID-19. 
180,00 

OBJECTIU 5.3 

Fomentar la realització d’actuacions en matèria de transparència 

dirigides a la recuperació de la situació actual a conseqüència de 

la pandèmia. 

60,00 

OBJECTIU 6.1 
Introduir la perspectiva de gènere en la informació que es 

publique. 
100,00 

OBJECTIU 6.2 

Fomentar que els projectes que es presenten a les convocatòries 

de subvencions contemplen mecanismes per a corregir les 

desigualtats de gènere. 

100,00 

OBJECTIU 6.3 

Aconseguir la presència equilibrada de dones i homes en els 

òrgans col·legiats del programa pressupostari i en els actes i les 

jornades que s’organitzen. 

100,00 

OBJECTIU 7.1 

Supervisar i coordinar el catàleg únic de continguts (GUC) per a 

garantir l’actualització pel que fa a la informació que interessa la 

ciutadania, com són els procediments administratius i tràmits, 

l’ocupació pública etc., així com definir les necessitats 

d’informació de persones i departaments, amb vista a 

l’explotació de tota aquesta informació per part dels diferents 

canals d’atenció a la ciutadania. 

100,00 

OBJECTIU 7.2 
Supervisar la implantació del nou sistema d’informació a la 

ciutadania (SIAC) que substituirà el GUC. 
0,00 

OBJECTIU 7.3 

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 8.1 

Dissenyar un nou model del sistema d’atenció a la ciutadania 

adaptat a la nova administració electrònica, dirigit a la societat 

valenciana actual i que garantisca el principi d’equitat. 

100,00 
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PROGRAMA 121.10 TRANSPARÈNCIA I ATENCIÓ A LA 

CIUTADANIA 
 

OBJECTIUS 
 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 8.2 Dissenyar un nou model territorial d’oficines PROP. 100,00 

OBJECTIU 8.3 
Dissenyar i implementar un nou portal d’atenció a la ciutadania 

basat en principis de comunicació clara. 
20,00 

OBJECTIU 9.1 

Implantar un model d’excel·lència en l’atenció a la ciutadania 

tant en les oficines PROP com en els canals no presencials amb 

índexs d’atenció excel·lents. 

81,08 

OBJECTIU 9.2 

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 en tota la xarxa. 

100,00 

 

Aquest programa té definits un total de 28 objectius, 21 dels quals, el 75 %, han 

aconseguit una execució igual o superior al 100 %; tres d’aquests, el 10,7 % dels objectius, 

han situat l’execució entre el 80 % i el 100 %, i els quatre objectius restants, el 14,3 %, han 

registrat una execució inferior al 80%. Es detalla a continuació què s’ha fet al llarg de l’exercici 

de 2021 per a arribar a aquests resultats en l’execució. 

 

Des de la perspectiva de la igualtat de gènere, cal assenyalar que tres dels objectius, 

del 6.1 al 6.3, defineixen específicament resultats pel que fa a la reducció de les desigualtats 

entre dones i homes, i han aconseguit els resultats esperats per a l’exercici 2021.  

 

 

TRANSPARÈNCIA DE L’ACTIVITAT PÚBLICA 

 

Objectiu 1.1 Fomentar la confiança de la ciutadania en els integrants del Consell i en els seus 

alts càrrecs 

 

En direcció a la consecució d’aquest objectiu, s’ha publicat el 100 % de la informació 

prevista legalment per als alts càrrecs del Consell i els seus organismes públics i es facilita el 

coneixement i el compliment de les obligacions dels mateixos en matèria de transparència i 

bon govern mitjançant l’elaboració de materials didàctics i la seua difusió, remetent-se la 

carpeta de l’alt càrrec a tots els nous alts càrrecs de la Generalitat en el moment de la seua 

presa de possessió. 

 

 

Objectiu 1.2 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 d’aplicació 
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S’ha impulsat un conveni marc de col·laboració amb les diputacions provincials i la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies, denominada aliança valenciana per al govern 

obert, i s’ha creat un grup de treball sobre transparència i dades obertes.  

 

A través del conveni s’han signat acords de col·laboració amb les diputacions 

provincials per a la concessió d’ajudes destinades a les entitats locals per al foment de la 

participació ciutadana, la transparència i el bon govern en l’àmbit local. En aquest sentit, s’ha 

concedit finançament per a 119 projectes i s’han justificat finalment un total de 114. A més, 

s’ha realitzat un cicle de cinc activitats formatives dirigit especialment a tècnics de 

l’administració local, i s’ha difós el contingut i els materials formatius en el portal de 

transparència GVA Oberta. 

 

D’altra banda, mitjançant la col·laboració amb la Universitat Politècnica de València 

(UPV), s’ha realitzat un curs sobre dades obertes en ajuntaments, i s’ha publicat el seu 

contingut en el portal de transparència GVA Oberta. 

 

 

Objectiu 1.3. Establir mesures per a l’execució correcta de la normativa de transparència en 

l’Administració de la Generalitat i en el seu sector públic instrumental 

 

S’han fet dos desenvolupaments informàtics que permeten publicar automàticament 

informació com les resolucions d’incompatibilitat d’alts càrrecs o les resolucions de les 

sol·licituds d’informació pública. Això suposa una millora en el compliment de les obligacions 

establides en la normativa en matèria de transparència. 

 

 

Objectiu 1.4 Divulgar la normativa en matèria de transparència i formar el personal de 

l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, especialment a aquelles 

persones que formen part d’una Unitat de Transparència 

 

S’ha realitzat un total de 8 cursos sobre la legislació de transparència i dades obertes 

mitjançant l’IVAP. A més, s’ha organitzat dos cicles de formació entre les persones tramitadores 

de sol·licituds d’informació pública, tant de l’administració de la Generalitat com del seu sector 

públic, a fi d’introduir-les en el maneig de l’eina informàtica per a la tramitació d’aquests 

expedients. Això s’ha complementat amb l’elaboració i difusió de material didàctic. 

 

 

Objectiu 1.5 Facilitar el compliment de les obligacions en matèria de transparència als 

subjectes obligats 
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S’han dissenyat i difós guies de transparència dirigides al compliment de les obligacions 

de transparència dels perceptors de subvencions obligats pels límits establits en la normativa 

relativa a aquesta matèria.  

 

També s’ha difós en l’apartat “Guies i recursos” del portal de transparència una guia 

de transparència de les federacions esportives. 

 

S’ha desenvolupat la plataforma TEP, eina informàtica que facilita que les entitats 

privades puguen complir amb les obligacions que imposa la llei de transparència.  

 

 

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 

 

S’ha difós el contingut dels portals de transparència i de dades obertes de la Generalitat 

a través del Butlletí de novetats Portal de Transparència i Portal de Dades Obertes de la 

Generalitat. 

 

S’han realitzat avaluacions internes del portal de Transparència de la Generalitat. 

 

S’ha modificat el formulari inclòs en el portal de transparència de la Generalitat per a 

entendre millor les necessitats de la ciutadania, de cara a millorar-lo. 

 

Finalment, s’han inclòs en el portal conjunts de dades demandades per la ciutadania. 

 

 

Objectiu 3.2. Establir xarxes de col·laboració per a impulsar iniciatives i accions de govern 

obert en la societat valenciana 

 

S’han tramitat i signat els 5 convenis amb les universitats públiques valencianes, a 

través dels quals s’han realitzat 45 activitats.  

 

S’ha iniciat la tramitació per a la subscripció d’altres convenis amb organitzacions de 

la societat civil, com ara Transparència Internacional i l’Associació Espanyola de Fundacions. 

 

La Generalitat, a través d’un acord del Consell, s’ha adherit a la xarxa internacional 

Open Data Charter mitjançant l’adhesió als principis de la Carta Internacional de les Dades 

Obertes. 

 

S’ha col·laborat en el finançament del VI Congrés Internacional de Transparència i 

Accés a la Informació mitjançant un contracte de patrocini. 
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Objectiu 3.3 Facilitar l’accés de la ciutadania a una informació pública veraç i de qualitat 

 

S’ha rebut un total de 589 sol·licituds d’informació pública, amb un grau de resolució 

del 91,68%. Això suposa un increment en les xifres respecte a 2020. A més, s’han 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 despleguen, així com del portal GVA Oberta i Dades Obertes entre la ciutadania  

 

S’ha realitzat un total de 43 activitats en el marc dels convenis subscrits amb les 

universitats públiques.  

 

S’ha realitzat un taller en línia sobre el Portal de Dades Obertes de la Generalitat, 

orientat a reutilizadors, pel servei de transparència en l’activitat pública, dins dels tallers del 

Datathon de dades obertes, i s’han publicat els materials. També s’ha difós el projecte del 

Portal de Dades Obertes mitjançant un article de divulgació en Datos.gob.es. 

Objectiu 5.1 Disposar d’una estratègia valenciana de dades obertes per a l’obertura i la 

reutilització de dades en les administracions públiques valencianes 

 

S’ha dissenyat una estratègia de dades obertes, encaminada a produir una 

transparència completa i efectiva, per a possibilitar una gestió basada en resultats i la seua 

rendició de comptes, així com per a generar una xarxa de relacions amb diferents segments 

de reutilizadors que poden donar valor a les dades i contribuir al desenvolupament social, 

econòmic, mediambiental i democràtic. El document va ser sotmés a un procés de participació 

ciutadana, per tant, el text definitiu ha sigut enriquit amb les propostes de la ciutadania. 

 

 

Objectiu 5.3 Fomentar la realització d’actuacions en matèria de transparència dirigides a la 

recuperació de la situació actual a conseqüència de la pandèmia 

 

S’ha inclòs en el Portal un catàleg amb la relació de totes les circulars, instruccions, 

resolucions o altres disposicions dictades pels diferents òrgans de la Generalitat, de rang 

inferior al d’ordre de la Conselleria, relacionats amb l’actuació de l’Administració.  

 

Així mateix, des del portal de transparència GVA Oberta es dona accés a la informació 

relativa a l’estratègia valenciana per a la recuperació. D’altra banda, s’ha realitzat un curs 

relacionat amb aquesta matèria en el marc del conveni subscrit amb les universitats públiques. 
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Objectiu 6.1 Introduir la perspectiva de gènere en la informació que es publique 
 

El mesurament del compliment d’aquest objectiu es realitza a través de les 

estadístiques que es publiquen en GVA Oberta, que apareixen desagregades per sexes.  

 

 

Objectiu 6.2 Fomentar que els projectes que es presenten en les convocatòries de subvencions 

contemplen mecanismes per a corregir les desigualtats de gènere 

 

Les convocatòries de les subvencions que s’han de concedir en el marc del conveni 

subscrit amb les diputacions provincials contemplen entre els criteris de valoració de les 

sol·licituds, la inclusió en el projecte d’accions sobre igualtat de gènere. 

 

 

Objectiu 6.3 Aconseguir 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 56 %, percentatge que 

es troba dins de l’interval considerat com a igualitari (entre 40 % i 60 %). Quant a la presència 

de dones, entre les persones ponents i moderadores de les jornades organitzades per la 

direcció general responsable d’aquest programa pressupostari, ha sigut del 67 %. 

 

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 

Objectiu 7.2 Supervisar la implantació del nou sistema d’informació a la ciutadania 

 

Aquest objectiu apareix com a no executat, pel fet que el lliurament programat del nou 

sistema SIAC no s’ha produït per part del departament competent, la DGTIC, la qual cosa 

lògicament ha impedit validar el sistema i formar-ne els usuaris. Això ha reduït lleugerament 

l’execució global del programa pressupostari. 

 

 

Objectiu 7.3 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 

 

Tant l’anàlisi preliminar de necessitats per a definir el que serà nou portal d’atenció a 

la ciutadania, com el corresponent a les necessitats per a la difusió en matèria de tràmits i 

ocupació s’han realitzat.  
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Objectius 8.1 i 8.2 Dissenyar un nou model del sistema d’atenció a la ciutadania adaptat a la 

nova administració electrònica, dirigit a la societat valenciana actual i que garantisca el principi 

d’equitat 

 

Al final de l’exercici 2021 es disposava d’un primer esborrany del nou decret pel qual 

es regula l’atenció a la ciutadania i les oficines d’assistència en matèria de registre en 

l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.  

 

L’experiència acumulada, la plena entrada en vigor de la Llei 39/2015, així com les 

noves circumstàncies de la nostra societat, han servit de base per a definir un nou model 

territorial per a les oficines PROP que es plasma, des del punt de vista normatiu, en el text del 

nou decret. 

 

 
Objectiu 8.3 Dissenyar i implementar un nou portal d’atenció a la ciutadania basat en principis 

de comunicació clara 

 

S’ha iniciat el disseny del nou portal, però sense arribar a concloure’l.  

 

 

Objectius 9.1 i 9.2 Implantar un model d’excel·lència en l’atenció a la ciutadania, tant en les 

oficines PROP com en els canals no presencials amb índexs d’atenció excel·lents 

 

En general, els objectius s’han aconseguit completament. Mostra d’això és el balanç 

de més de 48 milions i mig de consultes ateses mitjançant els serveis d’informació a la 

ciutadania de la Generalitat: telèfon 012, oficines PROP i Guia PROP electrònica. La informació 

desglossada dona 2,3 milions de consultes ateses pel canal telefònic 012, quasi 46 milions 

consultes telemàtiques a través de la Guia PROP electrònica i 272.767 cites ateses de manera 

presencial en les oficines PROP. 

 

 

Objectiu 9.2 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 en tota la xarxa 

 

Totes les oficines PROP pròpies compten amb el nou model implantat. Des del punt de 

vista normatiu i tècnic, totes les funcions possibles han sigut implementades en el total 

d’oficines PROP pròpies: digitalització plena, emissió de rebuts justificants, interconnexió en 

SIR mitjançant ORVE, pilots d’assistència en mitjans electrònics. 

 
 
 
Programa 134.10 “Cooperació internacional al desenvolupament” 
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Execució: 109,85 %  

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. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 

Impulsar la coordinació, l’intercanvi d’informació, la coherència i 
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. 

183,50 

OBJECTIU 1.3 
Promoure i impulsar programes i projectes de cooperació al 
desenvolupament, amb un enfocament estratègic de gènere basat 
en drets humans. 

292,33 

OBJECTIU 1.4 
Promoure i impulsar projectes i actuacions en l’àmbit de l’educació 
per a la ciutadania global i la sensibilització encaminats a enfortir 
una ciutadania valenciana solidària, crítica i responsable. 

98,08 

OBJECTIU 1.5 

Executar, d’acord amb l’Estratègia d’acció humanitària de la 

Comunitat Valenciana, accions de suport a les víctimes de 
desastres (motivades per catàstrofes naturals o per conflictes 
armats), orientades a mitigar-ne el sofriment, garantir-ne la 
subsistència, protegir els seus drets fonamentals, així com a 
detindre el procés de desestructuració social i econòmica de la 
comunitat i preparar-la davant de possibles desastres. 

90,40 

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. 

79,17 

OBJECTIU 1.7 

Promoure, conjuntament amb les universitats i altres instituts 

d’estudis i investigació, projectes de formació i investigació en 
relació als objectius de desenvolupament sostenible i estudis del 
desenvolupament, màster interuniversitari de Cooperació al 
Desenvolupament, així com la realització de congressos, jornades, 
trobades i seminaris, en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament sostenible. 

90,67 

OBJECTIU 1.8 

Desenvolupar programes de formació per la cooperació i el 

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. 

75,00 

OBJECTIU 1.9 

Impulsar la territorialització dels ODS en el marc de l’Aliança de 

Ciutats Sostenibles per al Desenvolupament, facilitant la formació 
dels agents locals i la promoció de programes específics de 
sensibilització en l’àmbit local. 

63,33 

OBJECTIU 1.10 
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. 

63,33 

OBJECTIU 1.11 
Impulsar, desenvolupar i mantindre un sistema de gestió de 

coneixement que garantisca un aprenentatge continu i la 
innovació de la cooperació valenciana. 

63,33 

OBJECTIU 1.12 
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. 

172,08 

OBJECTIU 1.13 
Potenciar la transparència i rendició de comptes en la utilització 
dels recursos i en l’eficàcia de l’ús d’aquests. 

66,67 

OBJECTIU 1.14 
Promoure el Pacte valencià contra la pobresa i el projecte social 
de Pobresa zero. 

100,00 

 

L’execució del pressupost 2021 corresponent al programa “134.10 Cooperació 

internacional al desenvolupament” posa de manifest un any més el seu alt grau de consolidació 
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com a política pública, no només pel seu impacte econòmic i social entre les poblacions i els 

territoris més vulnerables, sinó també pel bon compliment de resultats en els objectius i 

indicadors pressupostaris. 

 

Cal esmentar que els resultats registrats al llarg de l’exercici es mostren en funció de 

les modalitats i els instruments de Cooperació Internacional al Desenvolupament i que els 

indicadors dels objectius 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 i 1.14 tenen un caràcter transversal al 

conjunt de les convocatòries que du a terme la direcció general. Cal matisar que el grau 

d’execució dels objectius que s’han situat per davall del 80% ha estat condicionat per les 

conseqüències negatives que l’impacte de la COVID-19 ha tingut als països on s’executen 

principalment les polítiques de cooperació al desenvolupament valencià. És a dir, l’impacte més 

sever es va produir, no sols en 2020, sinó també, en 2021, ja que, pel fet de comptar amb 

estructures polítiques, socials i sanitàries més febles, la duració ha sigut més àmplia i profunda. 

És el cas de l’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”, degut principalment a la impossibilitat de desplaçaments de 

les persones defensores. 

 

Respecte a l’impacte de gènere que els pressupostos han tingut en matèria de 

cooperació internacional a desenvolupament, cal assenyalar que s’han dut a terme diverses 

actuacions, entre les quals destaca el foment dels plans d’igualtat en les entitats concurrents 

a les convocatòries, així com el reforç de l’enfocament transversal de gènere en els instruments 

d’avaluació dels projectes i programes aprovats en les convocatòries. Especialment significatiu 

ha sigut l’enfocament de gènere basat en drets humans com a eix transversal als programes i 

projectes aprovats, a efectes pràctics això suposarà l’apoderament i la participació equitativa 

de les dones en tots els àmbits. 

 

En l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, són especialment destacables els 

objectius següents. 

 

 

Objectiu 1.3 Promoure i impulsar programes i projectes de cooperació al desenvolupament, 

amb un enfocament estratègic de gènere basat en drets humans  

 

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, que s’han d’executar en països i 

poblacions estructuralment empobrits. 
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En la convocatòria de 2021 s’han presentat un total de 133 sol·licituds de subvenció 

de projectes de cooperació internacional al desenvolupament, un 33% més del que es preveu 

inicialment. Han sigut finançats un total de 82 projectes. És especialment destacable el nombre 

i l’import final de projectes i programes finançats respecte a exercicis anteriors a causa d’una 

dotació extraordinària de crèdit a través de Decret 197/2021, de 3 de desembre, del Consell. 

 

 

Objecti 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 

 

Amb la finalitat de promoure l’educació per a la ciutadania global (EpCG), s’ha dut a 

terme la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a ONGD, per al 

finançament d’aquesta mena de projectes en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a la qual es 

van presentar 81 sol·licituds de subvenció, de les quals han obtingut finançament 42 projectes. 

 

 

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-ne el sofriment, garantir-ne la 

subsistència, protegir els seus drets fonamentals, així com a detindre el procés de 

desestructuració social i econòmica de la comunitat i preparar-la davant de possibles desastres 

 

Les actuacions en matèria d’acció humanitària desenvolupades s’han articulat durant 

l’exercici 2021 mitjançant quatre instruments: 

 

• Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per la qual 

es convoquen, per a l’any 2021, subvencions a 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. Es van presentar un total de 23 projectes. La convocatòria 

de 2021 va suposar com a novetat refondre en una les dues línies existents anteriorment, 

l’estratègia de gènere va ser un dels seus punts clau. Tot i això, la complexitat de treballar en 

contextos tan vulnerables com els que són propis de l’acció humanitària va suposar que fora 

menor el nombre de projectes presentats. Es van aprovar finalment un total de 15 projectes. 

 

• Convenis per a accions institucionals d’ajuda humanitària, entre la Generalitat 

i organitzacions d’acció humanitària. S’han signat un total de 5 convenis, subscrits amb les 

entitats següents: Farmamundi, Creu Roja, Unicef-Comité Espanyol, Unrwa, Acnur. 

 
• Conveni entre la Ccoperació descentralitzada i l’Agència Espanyola de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) per a l’actuació conjunta i 

coordinada en acció humanitària. Durant 2021 s’ha mantingut la col·laboració entre AECID 
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amb les diferents comunitats autònomes que han subscrit el conveni de col·laboració, entre 

aquestes, la Comunitat Valenciana. 

 

• Subvencions per a atenció d’emergències davant de fenòmens naturals o 

catàstrofes humanitàries, a través del Comité Permanent d’Acció Humanitària de la Comunitat 

Valenciana (CAHE). S’han finançat un total de 3 intervencions: 1) Per a actuacions 

d’emergència a la República de l’Índia, en l’àrea prioritària de salut, amb la finalitat d’atendre 

les necessitats bàsiques de les persones afectades per la COVID-19; 2) Actuacions d’acció 

humanitària d’emergència a territoris palestins relacionades amb la crisi de la COVID-19, amb 

població refugiada sahrauí a Algèria; i 3) Actuacions amb població refugiada siriana al 

Kurdistan iraquià relacionades amb la seguretat alimentària. 

 

 

Objectiu 1.7 Promoure, conjuntament amb les universitats i altres instituts d’estudis i 

investigació, projectes de formació i investigació en relació als objectius de desenvolupament 

sostenible i estudis del desenvolupament, màster interuniversitari de Cooperació al 

Desenvolupament, així com la realització de congressos, jornades, trobades i seminaris, en 

l’àmbit de la cooperació al desenvolupament sostenible 

 

S’han subscrit cinc convenis de col·laboració amb les universitats públiques 

valencianes per al desenvolupament d’accions institucionals d’investigació i formació. En 

aquests convenis es promou la cooperació universitària, així com el coneixement i 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 assumeix 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), i 

Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Miguel Hernández (Eix 

Prosperitat). 

 

En l’exercici 2021 s’ha inclòs per tercer any, com a línia de finançament específica, la 

convocatòria de projectes d’educació per a la ciutadania global dirigits a la divulgació, la 

promoció i la 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 convocatòria esmentada es van presentar un 

total de 3 sol·licituds de subvenció per a realitzar en el territori de la Comunitat Valenciana, i 

van ser finançades les tres. La greu situació de pandèmia que al llarg de 2021 va assotar molts 

països, va suposar serioses complexitats en la presentació i l’execució d’aquests projectes. 
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Objectiu 1.12 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 

 

• El Conveni de sensibilització i cooperació tècnica amb el Fons Valencià per la 

Solidaritat: «Fons de valors. El compromís del municipalisme valencià amb la cooperació al 

desenvolupament», i el Conveni amb la Coordinadora Valenciana d’ONGD: «Enfortiment del 

dret a la participació en la construcció d’una societat responsable i solidària a través de la 

sensibilització, comunicació, formació, diàleg i treball en xarxa». 

 

• Reunions dels òrgans consultius i d’assessorament:1) Dues reunions dels 

òrgans del Comité d’Acció Humanitària d’Emergència (CAHE) per a informar sobre la situació 

de l’Índia en el context de la crisi de la COVID-19, i el projecte presentat per la Fundació 

Vicente Ferrer; 2) Una reunió per a informar sobre la situació actual de la població palestina 

en territoris palestins, de la població sahrauí a Tindouf, a l’oest d’Algèria, i de la població 

desplaçada kurda en el nord de l’Iraq, així com dels projectes presentats per les entitats Creu 

Roja Espanyola en territoris palestins i en Tindouf, i Save the Children en el nord de l’Iraq; 3) 

la Comissió Assessora Permanent del Consell Valencià de Cooperació Internacional al 

Desenvolupament; i del Consell Territorial Sectorial per a la Cooperació Internacional al 

Desenvolupament. 

 

 

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 

 

Aquesta activitat s’ha vist reduïda l’any 2021 per les constants restriccions motivades 

per la pandèmia, que va impedir que molts dels fòrums dissenyats al començament de l’any 

no pogueren dur-se a terme, no obstant això, cal destacar els avanços dels objectius de 

desenvolupament sostenible als municipis valencians, la Jornada per a la pau a Alacant, la 

Webinar amb les universitats públiques valencianes, 11 de novembre: «La investigació i els 

estudis sobre la pau: aportacions per a l’elaboració d’una llei de foment de la pau i els processos 

participatius per a l’elaboració d’una Llei de foment de la pau i els drets humans», i el procés 

participatiu en l’elaboració de la Llei de foment de la pau i els drets humans. 

 
 
Programa 126.70 “Qualitat democràtica” 
Execució: 124,67 % 
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PROGRAMA 12670  QUALITAT DEMOCRÀTICA  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Determinar indicadors per a avaluar la qualitat democràtica a la 
Comunitat Valenciana 

100,00 

OBJECTIU 2.1. 
Fomentar i realitzar actuacions multidisciplinàries vinculades amb 
la memòria democràtica valenciana. 

157,33 

OBJECTIU 3.1. 
Realitzar actuacions de localització i identificació de les víctimes 
de la Guerra Civil i la dictadura 

116,67 

 

 El grau d’execució del programa pressupostari 126.70 ha sigut elevat, i es pot dir que 

s’han aconseguit els objectius previstos a conseqüència de l’execució òptima aconseguida en 

cadascun dels indicadors. 

 

Així, es van publicar totes les convocatòries de subvencions previstes i es va completar 

la seua respectiva tramitació pressupostària. Es van tramitar, es van signar i es van executar 

tots els convenis de col·laboració previstos a partir de la documentació aportada per cada 

entitat. Així mateix, es van dur a terme altres activitats que, si bé no van tindre un reflex 

directe en els capítols de despesa del pressupost per no tindre incidència econòmica, sí que 

van ser rellevants, com ara les desenvolupades per a la realització del catàleg de vestigis, la 

posada en marxa de l’Institut de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats 

Públiques, la posada en valor dels llocs de la memòria, i les diverses reunions celebrades per 

les comissions en relació amb els diferents aspectes d’aquesta matèria. 

Pel que fa a l’impacte de gènere del programa, l’anàlisi des d’aquesta perspectiva 

conclou que ha de tindre un paper rellevant en la consecució dels objectius en matèria 

d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. En aquest sentit, el programa incorpora un 

indicador específic relacionat amb la incorporació de perspectiva de gènere en les accions en 

matèria de memòria democràtica, visibilitza el paper de les dones en defensa dels valors 

democràtics i la repressió específica exercida sobre elles. 

 

En l’anàlisi detallada dels objectius, es destaca a continuació la realització d’una sèrie 

d’accions. 

 

 

Objectiu 1.1 Determinar indicadors per a avaluar la qualitat democràtica a la Comunitat 

Valenciana 

 

S’han elaborat 2 informes d’indicadors i s’ha realitzat una avaluació de la situació 

normativa en relació amb la memòria democràtica de la qual s’ha derivat la necessitat del 

desenvolupament reglamentari de la Llei, i s’ha procedit en conseqüència a la redacció del 

projecte per a tramitar-lo durant 2022. 
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Objectiu 2.1 Fomentar i realitzar actuacions multidisciplinàries vinculades amb la memòria 

democràtica valenciana 

 

Per tal de complir els objectius proposats, referits al foment de la memòria democràtica 

a la Comunitat Valenciana, durant l’exercici 2021 es van dur a terme, entre altres, les 

actuacions següents, parant especial atenció a l’experiència específica en dones per a la qual 

cosa es van dur a terme les actuacions previstes que potenciaren la visibilització del paper de 

les dones.  

 

a) Registre d’entitats memorialistes: s’han rebut, valorat i inscrit els programes anuals 

d’activitats de les entitats registrades i s’han assessorat les entitats que tenen previst sol·licitar 

la inscripció en el Registre. 

 

b) Subvencions en concurrència competitiva: s’han tramitat tres convocatòries. Una 

per a projectes i iniciatives en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana, 

destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, una altra 

per a la posada en valor dels llocs de la memòria, la retirada de vestigis relatius a la Guerra 

Civil i a la dictadura, destinada a ajuntaments, mancomunitats, entitats i associacions sense 

ànim de lucre, i una tercera dirigida a projectes i iniciatives en matèria d’exhumacions entre 

ajuntaments, mancomunitats i entitats. En el primer cas s’ha beneficiat 36 entitats i 

associacions amb una ajuda pròxima a 100 milions d’euros. A la a segona convocatòria s’han 

acollit 67 entitats, que han rebut una subvenció superior a 445 milions d’euros, i en la tercera 

convocatòria s’han subvencionat 25 entitats amb una ajuda superior a 578 milions. 

 

c) Elaboració, tramitació, firma i execució de convenis amb 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 (40.000,00 euros); 

amb la Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, per a la 

realització d’actuacions en matèria de memòria històrica i democràtica, (50.000 euros); i amb 

la Universitat de València-Estudi General, per al desenvolupament d’un projecte d’investigació 

i innovació en la identificació de les víctimes de la guerra civil i del franquisme, a fi de millorar 

les taxes d’identificació, posant en marxa tècniques noves, així com la seua transferència i 

difusió (72.000 euros). 

 

d) S’han realitzat actes de record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la 

dictadura i s’han mantingut 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. 
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e) S’ha continuat 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. 

 

f) En matèria de “Retirada de Vestigis, i davant del volum i la diferent índole de les 

actuacions previstes per a aquest indicador, aquestes s’agrupen en blocs. Se n’han executat 

10, de manera que s’han superat àmpliament les previsions (6), amb 4 blocs més referits a la 

tramitació assessorament en matèria de vestigis que s’han de retirar; la preparació 

actualització del Catàleg 2022 i l’estudi i redacció dels acords d’incoació d’ofici de la retirada 

de vestigis per la Generalitat. 

 

 g) S’ha contractat la realització de documentals per a donar visibilitat i difusió entre 

un ampli sector de la població i així poder seguir avançat en la recuperació de la memòria 

democràtica de la Comunitat Valenciana. 

 

h) Per a la posada en valor de llocs de la memòria, s’han realitzat informes i 

al·legacions sobre diversos llocs i s’han iniciat tràmits per a la seua declaració i inscripció. 

 

i) Per a la disposició d’una seu de l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els 

Drets Humans i les Llibertats Públiques (IVMDDHiLP), s’han realitzat totes les actuacions 

necessàries conduents a la signatura del conveni de posada a disposició, per part de l’Autoritat 

Portuària d’Alacant, de l’edifici que l’albergarà. Aquest conveni s’ha signat a principis de 2022. 

 

 

Objectiu 3.1 Realitzar actuacions de localització i identificació de les víctimes de la Guerra Civil 

i la dictadura 

 

S’ha formalitzat un conveni marc entre la Generalitat a través de la Conselleria de 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, la Fundació per al Foment de 

la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i la Universitat de 

València, per al desenvolupament de projectes d’investigació i innovació en la identificació de 

les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. 

 

Igualment, i pel que fa a les actuacions de localització, exhumació, identificació, i en 

el seu cas, reinhumació de víctimes desaparegudes en la Guerra Civil i en la dictadura, s’han 

realitzat diverses campanyes d’exhumacions en diferents cementeris de la Comunitat, i 

especialment, durant el present exercici, en els Cementeris de Paterna, Castelló i Alacant. 
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Així mateix, s’han realitzat actuacions relacionades amb la identificació de bebés 

robats, s’ha comunicat a les associacions existents el projecte d’investigació Fisabio/ UVEG per 

a la millora de les taxes d’identificació de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista 

i s’ha instat, al seu torn, la seua possible adhesió així com la cessió de dades dels seus socis 

per a l’inici de la presa de mostres dirigides a la realització del seu perfil genètic i el seu registre 

en el banc de dades d’ADN de la Generalitat. 

 

 

 

 

Programes pressupostaris amb un grau d’execució entre el 80% i el 100% 

 

 

Programa 126.50 “Delegació de protecció de dades” 

Execució: 99,73 % 

PROGRAMA 126.50 “DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES  

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Atendre l’exercici de drets de protecció de dades de les persones 

interessades. 
160,00 

OBJECTIU 1.2 
Atendre reclamacions de la ciutadania en matèria de protecció de 

dades. 
186,67 

OBJECTIU 2.1 

Informar, assessorar i emetre recomanacions a les persones 

responsables o encarregades del tractament de dades personals en 

l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, 

i al personal que duga a terme aquests 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. 

101,78 

OBJECTIU 2.2 

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 2.3 
Organitzar i participar en activitats de formació en protecció de 

dades i matèries relacionades 
106,67 

OBJECTIU 3.1 
Gestió i notificació de les violacions de seguretat rebudes o 

detectades. 
29,17 

OBJECTIU 4.1 

Cooperar, actuar com a punt de contacte i atendre requeriments de 

les autoritats de control en qüestions relacionades amb els 

tractaments de dades personals. 

258,33 

OBJECTIU 4.2 Realitzar les consultes a les autoritats de control. 40,00 

OBJECTIU 5.1 Rendició de comptes. 0,00 

 

En relació amb el compliment dels objectius del programa pressupostari 126.50 en 

l’exercici 2021, cal distingir tres tipus d’actuacions que engloben les atribucions que venen 

establides en l’Ordre 1/2021, de 20 d’abril, de la Conselleria de Participació, Transparència, 

Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es desenvolupa el Decret 179/2020, de 30 
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d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 

 

 

Objectiu 1.1 Atendre l’exercici de drets de protecció de dades de les persones interessades 

 

Han sigut ateses, per part de la Delegació, 27 peticions d’exercici de drets de persones 

afectades per tractaments de l’Administració de la Generalitat o el seu sector públic 

instrumental, que han sigut presentades directament davant de la Delegació de protecció de 

dades; en aquests casos la Delegació ha emés informe amb les recomanacions que ha 

considerat oportunes perquè el responsable del tractament corresponent atenguera l’exercici 

del dret o reclamació presentats i la resolució posterior d’aquest ha sigut comunicada a la 

persona interessada per part de la Delegació.  

 

També s’han rebut, mitjançant el tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de 

la Generalitat, per part de persones interessades, 37 exercicis de drets; si bé en aquest cas la 

persona interessada es dirigeix directament 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 o aclariment, així s’ha 

informat la persona interessada. 

Objectiu 1.2 Atendre reclamacions de la ciutadania en matèria de protecció de dades 

 

S’han rebut i tramitat per part de la Delegació 28 reclamacions presentades per la 

ciutadania motivades per no estar d’acord amb l’atenció realitzada sobre l’exercici dels seus 

drets o detectar algun tipus d’incompliment en matèria de protecció de dades per part dels 

responsables. 

  

Ha de considerar-se que, si bé cada any incrementem la nostra previsió en relació amb 

l’atenció dels exercicis de drets i de les reclamacions presentades per la ciutadania, en aquest 

exercici ha sigut superada. 

 

 

Objectiu 2.1 Informar, assessorar i emetre recomanacions a les persones responsables o 

encarregades del tractament de dades personals en l’Administració de la Generalitat i el seu 

sector públic instrumental, i al personal que duga a terme aquests 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 del tractament 

 

S’han atés totes les consultes i peticions d’assessorament, han sigut rebudes, 

principalment, mitjançant el correu electrònic i, en menor mesura, mitjançant trucades 

telefòniques o en reunions específiques mantingudes amb responsables de tractaments. En 

funció de l’abast de cada petició s’ha emés informe amb les recomanacions i els criteris que la 
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Delegació considera que són aplicables per a cada cas, o bé s’ha respost directament facilitant 

la contestació en resposta al correu rebut. Aquesta actuació és a la que rep més dedicació per 

part de la Delegació, però fins i tot havent resolt un percentatge important de la previsió, no 

s’han pogut atendre totes les peticions rebudes que, a més, han superat la previsió. 

 

S’han elaborat informes i recomanacions en matèria de tractaments de dades de 

caràcter personal emesos per iniciativa de la Delegació, complint amb l’objectiu previst per a 

aquest exercici. 

 

 

Objectiu 2.2 Proporcionar l’assessorament necessari en relació amb les avaluacions d’impacte 

en la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació de conformitat amb l’article 35 del RGPD 

 

S’ha assessorat, els responsables que ho han sol·licitat, en relació amb les avaluacions 

d’impacte en la protecció de dades dels tractaments que podien comportar un alt risc per als 

drets i llibertats de les persones afectades per aquests, si bé no s’ha aconseguit el nombre de 

participacions previstes. No s’han pogut impulsar per part de la Delegació les avaluacions 

d’impacte previstes en tractaments comuns de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 

públic instrumental. 

 

 

Objectiu 2.3 Organitzar i participar en activitats de formació en protecció de dades i matèries 

relacionades 

 

Respecte a la conscienciació i formació del personal, des d’aquesta Delegació s’han 

realitzat cursos de formació en diverses àrees específiques i s’ha col·laborat tant amb altres 

departaments de la Generalitat com amb altres entitats públiques i privades. 

 

 

Objectiu 3.1 Gestió i notificació de les violacions de seguretat rebudes o detectades 

 

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 l’Administració de 

la Generalitat i de les entitats del sector públic instrumental, i que s’han considerat rellevants 

per l’impacte que podien tindre sobre els drets i llibertats de les persones afectades. 

 

No s’ha aconseguit el nombre de bretxes previstes, i com a conseqüència tampoc s’ha 

aconseguit el nombre de notificacions a l’AEPD, aquest balanç s’interpreta com a positiu per 

haver-se produït menys incidents de seguretat dels esperats. 

 

 



600 

 

Objectiu 4.1 Cooperar, actuar com a punt de contacte i atendre requeriments de les autoritats 

de control en qüestions relacionades amb els tractaments de dades personals 

 

Les reclamacions interposades per part de la ciutadania davant de l’AEPD per 

vulneracions o falta d’atenció en l’exercici de drets, relatives a tractaments la responsabilitat 

dels quals correspon a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, han 

sigut traslladades a la Delegació per part de l’AEPD, 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, 

aquesta Delegació 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 l’AEPD. 

 

El nombre de requeriments de l’AEPD atesos ha sigut superior a les previsions 

calculades per a aquest exercici. 

 

Objectiu 4.2 Realitzar les consultes a les autoritats de control 

 

Durant aquest exercici s’han tramitat per iniciativa d’aquesta Delegació les següents 

consultes directes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en la seua qualitat 

d’autoritat de control de referència per a la Generalitat Valenciana, sense que s’haja aconseguit 

la previsió estimada per a aquest exercici. Les consultes realitzades han sigut les següents: 

 

• Protocol per al reclutament de persones que participen en assajos clínics de les 

fundacions que tenen com a finalitat la investigació. 

• Publicació de la identitat dels adjudicataris que són persones físiques. 

• Aclariments sobre la seua Guia d’anàlisi de riscos. 

• Condicions i requisits per a la cessió de dades entre administracions. 

 

 

Objectiu 5.1 Rendició de comptes 

 

Com que encara no s’ha pogut abordar la realització d’auditories als responsables de 

tractament en l’àmbit de la protecció de dades personals, aquesta Delegació remet anualment, 

com a mesura compensatòria tant a conselleries com a entitats del sector públic instrumental, 

una enquesta d’autoavaluació de compliment a través de la qual se sol·licita a cadascun dels 

responsables del tractament que valore determinats aspectes i informen de la situació de 

compliment en la qual es troben. Tal com s’ha apreciat en els anys anteriors, el grau de 

compliment de la normativa vigent en l’àmbit de la protecció de dades durant l’any 2021, per 

part dels responsables del tractament, ha continuat creixent gradualment, i s’ha detectat 
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aquesta matèria com un objectiu que tenen en compte els diferents departaments i entitats a 

l’hora de dur a terme els seus tractaments. 

 

 

Programa 111.80 "Responsabilitat social i foment de l’autogovern" 

Execució: 86,22 %  

PROGRAMA 111.80 RESPONSABILITAT SOCIAL I FOMENT 

DE L’AUTOGOVERN 
 

OBJECTIUS 
% 

EXECUCIÓ 

OBJECTIU 1.1 
Impulsar i orientar les iniciatives legislatives del 
desenvolupament estatutari. 

100,00 

OBJECTIU 1.2 
Impulsar les relacions institucionals amb la resta de les 
administracions públiques relacionades amb cada iniciativa de 
desenvolupament estatutari. 

75,00 

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 aquests objectius. 

0,00 

OBJECTIU 2.1 

Impulsar la recuperació i el desenvolupament del dret civil foral 
valencià per totes les vies possibles, incloent-hi l’estudi 
d’actuacions dirigides a canvis constitucionals per a garantir-lo, 

i impulsar totes les iniciatives relacionades amb la seua 
investigació, divulgació, promoció, consolidació i implantació en 
la societat. 

33,33 

OBJECTIU 2.2 
Exercir les atribucions relacionades amb la promoció de 
l’autogovern i el desenvolupament institucional, així com la 
formació i divulgació en aquesta matèria. 

100,00 

OBJECTIU 2.3 
Divulgar i promoure els valors, història i institucions pròpies de 
la Comunitat Valenciana. 

120,00 

OBJECTIU 3.1 
Convertir la Comunitat Valenciana en referent quant a la inclusió 
de polítiques de responsabilitat social en la gestió de les seues 
organitzacions. 

125,00 

OBJECTIU 3.2 
Diagnosticar el coneixement i la pràctica de la cultura de la 
responsabilitat social per part de 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 
Promocionar la inclusió de polítiques de responsabilitat social en 
les organitzacions i difondre el seu coneixement entre la 
ciutadania. 

280,00 

OBJECTIU 4.3 
Dinamitzar l’aplicació de la responsabilitat social en les 
administracions i sector públic valencià. 

100,00 

OBJECTIU 4.4 Aplicació de TIC per a la difusió de la responsabilitat social. 100,00 

OBJECTIU 4.5 
Impulsar i orientar iniciatives normatives en matèria de 
responsabilitat social. 

85,00 

 

En relació amb el compliment dels objectius del programa pressupostari distingim dos 

tipus d’actuacions realitzades: les corresponents a la responsabilitat social i les dedicades al 

foment de l’autogovern. En general, pot considerar-se que l’execució del programa 

pressupostari ha sigut molt bona durant l’exercici 2021, si exceptuem els objectius 1.4, 3.2 i 

3.3 en els quals les metes que es van plantejar en el seu moment, per diverses circumstàncies 
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alienes a la gestió, no s’han plasmat en actuacions específiques que hagen permés executar-

les. D’ací ve que, en el procés d’elaboració de les previsions del pròxim exercici pressupostari 

s’haja dut a terme una tasca important de depuració i adaptació dels objectius a fi d’adequar-

los a la realitat de les funcions que s’exerceixen. Tenint això en compte, es pot dir que sí que 

es van complir les finalitats que es preveia aconseguir en l’exercici 2021, calibrats en relació 

amb les funcions exercides en la pràctica, ja que, tal com es veurà a continuació: 

 

a) Es van publicar totes les convocatòries de subvencions previstes i es va completar 

la seua tramitació respectiva. 

 

b) Es van tramitar, es van signar i es van executar tots els convenis de col·laboració 

que instrumentaven la concessió directa de subvencions a diverses institucions i entitats, 

públiques i privades. 

 

c) Es va dur a terme una altra sèrie d’activitats que van ser rellevants en el conjunt de 

tasques assumides, dins d’aquest programa pressupostari. 

 

 

Objectius 3.1 a 4.5 (actuacions en matèria de responsabilitat social) 

 

Amb l’objectiu de promoure la cultura i el foment de la inclusió de polítiques de 

responsabilitat social entre les organitzacions i la ciutadania, així com entre les administracions 

públiques i el sector públic, s’han realitzat les accions següents: 

 

a) En relació amb el compliment de l’objectiu 4.5, “Impulsar i orientar iniciatives 

normatives en matèria de responsabilitat social”, s’ha procedit a impulsar els diferents 

desenvolupaments reglamentaris previstos en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, 

per al foment de la responsabilitat social, amb la tramitació 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. Aquest procediment es va iniciar de manera 

conjunta per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i la Conselleria de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 

 

Així mateix, s’han realitzat determinades actuacions 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.   

 

A més, durant tot l’any es van analitzar, i en el seu cas es van informar, les iniciatives 

legislatives remeses per a al·legacions per altres conselleries. 

 

b) S’ha continuat amb l’impuls de la Xarxa Valenciana de Territoris Socialment 

Responsables (objectius 3.1 i 4.3).  
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c) Es va elaborar, es va tramitar i es va signar el conveni amb la Universitat d’Alacant 

per al manteniment de la Càtedra de Responsabilitat Social. En execució del conveni s’han dut 

a terme diferents activitats en tres eixos: investigació, formació i difusió i divulgació (objectiu 

3.1). 

 

d) En relació amb el compliment dels objectius 3.1, 4.1, 4.2 i 4.4, es va elaborar, es va 

tramitar i es va executar la convocatòria de subvencions, en concurrència competitiva, per a 

la formació i la divulgació en matèria de responsabilitat social, destinades a associacions i 

organitzacions sense ànim de lucre, així com a entitats locals de la Comunitat Valenciana. 

 

També s’han resolt expedients de subvenció en matèria de responsabilitat social, en el 

marc d’una convocatòria en concurrència competitiva 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. 

 

e) S’ha constituït la Comissió Executiva del Consell Valencià de Responsabilitat Social, 

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 d’informació i consulta per 

constituir-se com a observatori de la responsabilitat social (objectius 4.3 i 4.5). 

 

f) S’han realitzat dues jornades en col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat 

Social de (Universitat d’Alacant): Jornada sobre «Territoris Socialment Responsables», 

celebrada a Elda; i Jornada de Responsabilitat Social «Avanços i desafiaments a la Comunitat 

Valenciana» (objectiu 3.1). 

 

 

Objectius 1.1 a 2.3 (actuacions en matèria de foment de l’autogovern) 

 

Per tal de complir dels objectius proposats, referits al foment de l’autogovern i a la 

recuperació, promoció i divulgació del dret foral civil valencià, cal destacar les actuacions 

següents: 

 

a)  Es van elaborar, es van tramitar, es van signar i es van executar sis convenis 

de col·laboració (objectius 1.3, 2.1, 2.2 i 2.3): 

 

• El Tribunal de les Aigües de la Vega de València, per a coadjuvar al 

manteniment, funcionament, divulgació i promoció d’aquest. 

• La Universitat de València (Estudi General), per a contribuir al funcionament 

de la Càtedra de Dret Foral Valencià i Desenvolupament Estatutari. 
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• La Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, per a la realització d’activitats de 

desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia, difusió i divulgació del dret foral 

civil valencià, i promoció i consolidació de l’autogovern. 

• L’Associació de Juristes Valencians, per al foment i recuperació del dret civil 

valencià. 

• El Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i 

de Béns Mobles a la Comunitat Valenciana i el Consell Valencià de Col·legis 

d’Advocats, per a la realització d’activitats de desenvolupament de l’Estatut 

d’Autonomia, difusió i divulgació del dret foral civil valencià, i promoció de 

l’autogovern. 

• La Comunitat de Regants del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia i el Jutjat 

Privatiu d’Aigües d’Orihuela i Pobles del seu Marc, per a coadjuvar al 

manteniment i funcionament del Tribunal del Comuner i del citat Jutjat Privatiu, 

així com a la divulgació i promoció de tots dos. 

 

b)  Es van elaborar, es van tramitar i es van executar dues convocatòries de 

subvencions en concurrència competitiva 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: una destinada a les mancomunitats de municipis i als ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana i l’altra destinada a les universitats de la Comunitat Valenciana (objectius 

1.2 i 1.3). 

c)  Es va publicar el número 66 de la Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, 

dedicat monogràficament a «La memòria democràtica en l’ADN del model valencià 

d’autogovern» (objectiu 2.2).  

 

d)  Específicament relacionada amb la recuperació, la promoció i la divulgació del 

dret foral civil valencià (objectiu 2.1) es va dur a terme la col·laboració 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. 

 

e)  En el primer trimestre de 2021 es va culminar la tramitació parlamentària en 

les Corts que va desembocar en l’aprovació de la Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, 

del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. A més, durant tot l’any es van analitzar, i 

donat el cas es van informar, les iniciatives legislatives remeses per a al·legacions per altres 

conselleries (objectiu 1.1). 

 

f)  Finalment, i en relació amb el compliment dels objectius 1.1 i 1.3, cal ressaltar 

també l’elaboració, la tramitació, l’aprovació i la publicació del Decret 201/2021, de 10 de 

desembre, del Consell, per a la commemoració del quaranté aniversari de l’Estatut d’Autonomia 

de la Comunitat Valenciana. 
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Programa 112.90 “Participació ciutadana” 

Execució: 85,95 % 

PROGRAMA 112.90 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 i procediments. 
108,33 

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. 

98,67 

OBJECTIU 3.1 
Convertir la Generalitat en referent per a la ciutadania i altres 

administracions públiques en matèria de participació ciutadana. 
100,00 

OBJECTIU 3.2 
Dissenyar una nova estratègia de subvencions per als projectes 

participatius de les entitats locals. 
100,00 

OBJECTIU 4.1 Consolidar i reforçar el programa Palaus Transparents. 0,00 

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. 
100,00 

OBJECTIU 5.1 Donar suport a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana. 82,33 

OBJECTIU 5.2 
Dinamitzar el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat 

Valenciana. 
83,33 

OBJECTIU 6.1 
Potenciació del coneixement de la cultura, les tradicions, la 

llengua i la música valencianes en els CEVEX. 
47,08 

OBJECTIU 7.1 
Dissenyar l’elaboració d’un pla de retorn dels valencians i 

valencianes en l’exterior. 
100,00 

OBJECTIU 8.1 

Mantindre les relacions institucionals amb les cases regionals i les 

federacions d’associacions d’altres comunitats autònomes a la 

nostra comunitat i donar-los suport. 

58,73 

OBJECTIU 9.1 

Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 

subvencions, que contemplen mecanismes per a corregir 

desigualtats de gènere. 

120,71 

OBJECTIU 9.2 

Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 

subvencions, que contemplen mesures de discriminació positiva 

cap a la dona. 

119,29 

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. 

106,67 

 

El grau d’execució global dels objectius del programa pressupostari de participació 

ciutadana en l’exercici 2021 ha sigut del 85,95 %, superior en 10 punts al de l’exercici anterior, 

això suposa un índex de compliment molt satisfactori, tenint en compte les dures 

circumstàncies de pandèmia patides, que han obligat a realitzar planificacions alternatives a 

les inicialment previstes, que han evitat les actuacions presencials, però que no han frenat 

l’activitat programada. 
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Des de la perspectiva de la igualtat de gènere, la valoració de l’impacte d’aquest 

programa és molt positiva, s’han superat les previsions en tots els indicadors dels tres objectius 

que recullen de manera específica fites en l’àmbit de la reducció de les desigualtats de dones 

i homes (objectius 9.1, 9.2 i 9.3).  

 

Tenint en compte com s’ha desenvolupat l’execució respecte als resultats previstos per 

a 2021, cal destacar, a més del que ja s’ha esmentat, el que segueix per a continuació.  

 

 

Objectiu 2.1 Implementar mecanismes per a la implicació ciutadana en l’elaboració de normes, 

plans i procediments 

 

Aconsegueix un grau d’execució del 108,33 %, derivat de la creació i la implementació 

del Portal de Participació de la Generalitat, GVA Participa, la presentació de la qual va tindre 

lloc en febrer de 2021, a més de la implantació gradual de processos participatius en les 

conselleries, en particular en l’elaboració normativa.  

 

 

Objectiu 2.2 Coordinar les diferents conselleries i el sector públic instrumental de la Generalitat 

per a aplicar les normes i les directrius en matèria de participació 

 

Es valora molt positivament el compliment de l’objectiu 2.2, amb un 98,67 % 

d’execució, per mitjà del qual la Direcció General de Participació Ciutadana ha coordinat les 

diferents conselleries i el sector públic instrumental per a l’aplicació de normes i directrius en 

matèria de participació, promovent la formació del personal empleat públic amb la impartició 

per primera vegada del curs de postgrau en Participació Ciutadana en el marc de la càtedra 

PAGODA, de la Universitat de València, que compta actualment amb 16 funcionaris i 

funcionàries inscrites.  

 

 

Objectiu 3.1 Convertir la Generalitat en referent per a la ciutadania i altres administracions 

públiques en matèria de participació ciutadana 

 

Es destaca, respecte a aquest objectiu, que la Generalitat s’està convertint en referent 

en matèria de participació ciutadana per a altres comunitats autònomes i, a més, van creixent 

les adhesions de les entitats locals del territori a aquesta nova forma de governança 

participativa per mitjà de la Xarxa de Governança Participativa Municipal. 

 

D’altra banda, s’ha convertit la Generalitat en referent mantenint la col·laboració a 

través de convenis amb les universitats públiques del territori, cinc en total, per a la 

investigació i divulgació de noves formes de participació. 
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Objectiu 3.2 Dissenyar una nova estratègia de subvencions per als projectes participatius de 

les entitats locals 

 

S’ha complit amb plena satisfacció l’objectiu 3.2 per mitjà de la subscripció d’acords 

de cooperació amb les tres diputacions provincials per a impulsar els projectes participatius i 

de foment de l’associacionisme de les entitats locals.  

 

 

Objectiu 4.1 Consolidar i reforçar el programa Palaus Transparents 

 

No s’ha pogut dur a terme l’objectiu 4.1, sobre consolidació i reforç del programa 

Palaus Transparents perquè ha quedat paralitzat per la pandèmia. Es reprendrà en l’exercici 

2022. 

 

 

Objectiu 4.2 Impulsar els primers pressupostos participatius de la Generalitat 

 

En l’àmbit d’aquest objectiu, cal destacar la implantació de processos participatius 

transversals, el més important dels quals ha sigut el projecte pilot dels primers pressupostos 

participatius de la Generalitat, en el qual van resultar incorporats a la Llei de Pressupostos de 

2022 96 projectes, als quals s’ha destinat un total de 101.784.548 euros.  

 

 

Objectiu 4.3 Fomentar la participació ciutadana en les actuacions de les entitats locals i 

ciutadanes 

 

Igualment, s’ha complit el que es preveu en l’objectiu 4.3, fomentant les experiències 

participatives en les entitats locals i ciutadanes per mitjà de l’aprovació de les bases i de la 

primera convocatòria dels premis Participa-Acció per al foment de projectes de participació i 

educació en la participació realitzats per entitats i ciutadania.  

 

 
Objectiu 5.1 Dinamitzar el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana 

 

Igualment, s’han superat les previsions en aquest objectiu mitjançant la concessió 

d’ajudes al funcionament i activitats de participació i foment de l’associacionisme a les entitats 

ciutadanes del territori amb un total de 67 subvencions (111,67 % d’execució), així com la 

posada en marxa del projecte pilot de formació a entitats ciutadanes, tal com estava previst, 

que s’ha iniciat en 2021 amb l’elaboració de la guia pràctica per a associacions.  
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Objectiu 5.2 Dinamitzar el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana 

 

En el compliment d’aquest objectiu, s’ha mantingut la dinamització i la implicació del 

Consell de Participació Ciutadana, s’ha complit amb les reunions previstes i s’han constituït 

grups de treball col·laboratius amb les actuacions de la Direcció General de Participació 

Ciutadana. 

 

 

Objectiu 6.1 Potenciació del coneixement de la cultura, les tradicions, la llengua i la música 

valencianes als CEVEX 

 

Quant a aquest objectiu, relacionat amb els Centres Valencians en l’Exterior (CEVEX), 

s’ha mantingut la relació amb els mateixos i s’han gestionat les ajudes, tant a les seues 

activitats com a les inversions en els centres, encara que no s’han pogut celebrar els actes 

institucionals concernents a les Falles. 

 

 

Objectiu 7.1 Dissenyar l’elaboració d’un pla de retorn dels valencians i valencianes en l’exterior 

 

Respecte a l’objectiu 7.1 que fixava l’elaboració del primer pla de retorn dels valencians 

i valencianes en l’exterior, s’ha complit satisfactòriament mitjançant la celebració de diverses 

reunions de coordinació amb altres comunitats autònomes i amb el Govern de la nació i la 

constitució del fòrum per a l’elaboració de l’estratègia de retorn de les persones valencianes 

en l’exterior. 

 

 

Objectiu 8.1 Mantindre les relacions institucionals amb les cases regionals i les federacions 

d’associacions d’altres comunitats autònomes a la nostra comunitat i donar-los suport 

 

En el compliment d’aquest objectiu, s’han gestionat les ajudes previstes, encara que 

no s’ha pogut celebrar actes institucionals a causa de la crisi sanitària. 

 

 

Objectius 9.1, 9.2 i 9.3 Valorar positivament activitats cíviques, socials i culturals, en 

subvencions, que contemplen mecanismes per a corregir desigualtats de gènere, que 

contemplen mesures de discriminació positiva cap a la dona, i que afirmen la presència 

equilibrada de dones i homes en els òrgans col·legiats del programa pressupostari i en els 

actes i jornades que se celebren 

 

Tal com s’ha assenyalat al principi d’aquest programa, s’han superat les previsions en 

tots els indicadors dels tres objectius. Així, s’han aconseguit els objectius marcats quant a la 

participació de les dones en la composició dels òrgans col·legiats i en les jornades, actes i 
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taules de treball, s’ha arribat al 106,67 % d’execució, això reflecteix que la participació de les 

dones ha superat la paritat i, d’altra banda, la presa en consideració de criteris de gènere, en 

particular, de mesures de discriminació positiva cap a la dona i de correcció de desigualtats en 

les convocatòries de subvencions i en els acords de cooperació i convenis, que destaca 

positivament el seu compliment amb un 112,29 % i 120,71 % respectivament. Aquests 

objectius ja van ser manifestos en l’Informe d’impacte de gènere de l’any 2021. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 

La informació subministrada pels indicadors de la Conselleria de Participació, 

Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica mostra que es van aconseguir els seus 

objectius, de mitjana, en un 112,37 % en relació amb el que estava previst. 

 

L’execució per programes revela una molt bona execució, ja que només tres estan per 

davall del 100 %, un dels quals, d’altra banda, frega aquest percentatge, i els altres dos 

registren una execució superior al 80 %. Els sis programes restants, que representen el 67 % 

del total, aconsegueixen una execució dels objectius en el pressupost d’aquest exercici bastant 

ajustat amb el que estava previst o bé molt per damunt d’això. Així doncs, no hi ha cap 

programa que tinga una execució per davall del 80 % (gràfic 2). 

 

Gràfic 2. Distribució dels programes pressupostaris segons trams d’execució dels objectius 
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grau d'execució igual o superior al
100%
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Quan s’analitza per centres gestors els resultats aconseguits en relació amb els 

objectius previstos en els seus programes pressupostaris, s’observa que la pràctica totalitat 

d’aquests, excepte un, supera, de mitjana, el 100% d’execució. Tres d’aquests (Direcció 

General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern; Direcció General de Qualitat 

Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern i Direcció General de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament) s’ajusten bastant a les previsions inicials amb percentatges 

entre el 100 % i el 110 %, mentre que s’allunya en una línia ascendent la Sotssecretaria amb 

un 131 % d’execució, se situa en l’extrem inferior, però amb un quasi 86 % d’execució, la 

Direcció General de Participació Ciutadana (gràfic 3). 
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Gràfic 3. Grau d’execució dels objectius per centres gestors 
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