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PACTE VALENCIÀ DE RECONSTRUCCIÓ ECONÓMICA, SOCIAL I SANITÀRIA

INTRODUCCIÓ
	 La	Diputació	Permanent	del	passat	8	de	maig	va	aprovar	per	unanimitat	la	creació	de	la	Comissió	
Especial	d’Estudi	per	a	la	Reconstrucció	Econòmica,	Social	i	Sanitària	de	la	Comunitat	Valenciana.

	 L’objecte	de	la	comissió	ha	estat,	tal	com	diu	el	seu	pla	de	treball,	la	recepció	de	propostes,	la	
celebració	de	debats	i	l’elaboració	de	conclusions	sobre	les	mesures	que	cal	adoptar	per	a	la	reconstrucció	
econòmica,	social	i	sanitària	com	a	conseqüència	de	la	crisis	de	la	COVID-19.

	 La	comissió	es	va	constituir	el	15	de	maig	de	2020;	el	22	de	maig	se’n	va	aprovar	el	pla	de	treball.	
El	27	de	juliol	de	2020	se’n	celebrà	l’última	sessió.

Compareixences

	 La	comissió	ha	realitzat	un	total	de	10	reunions	amb	compareixences	d’experts	i	de	representants	
d’entitats	de	 la	Comunitat	Valenciana,	que	han	aportat	en	un	primer	moment	una	exposició	amb	una	
anàlisi	sobre	la	situació	actual	i	les	idees	per	a	la	reconstrucció	de	la	Comunitat	Valenciana.	Posteriorment	
s’han	realitzat	les	preguntes	i	les	intervencions	dels	representants	de	cada	grup	parlamentari,	i	finalment	
els	i	les	compareixents	han	respost	a	les	preguntes	dels	grups.

	 Les	 persones	 expertes	 i	 representants	 de	 les	 entitats	 que	 han	 participat	 directament	 en	 la	
comissió	han	sigut	40,	29	previstes	en	el	pla	de	treball	 i	 11	aprovades	posteriorment	per	 la	comissió;	
38	han	participat	de	forma	presencial	 i	2	de	forma	telemàtica	per	videoconferència.	A	 la	comissió	ha	
comparegut	la	relació	següent	d’experts	i	representants	d’entitats:

-	Ismael	Sáez	Vaquero,	secretari	general	d’UGT-PV.
-	Arturo	León	López,	secretari	general	de	CCOO-PV.
-	Salvador	Navarro	Pradas,	president	de	la	Confederació	Empresarial	de	la	Comunitat	Valenciana	
(CEV).
-	Mercedes	Hurtado	Sarrió,	presidenta	del	Il·lustre	Col·legi	Oficial	de	Metges	de	València.
-	Carles	Peris	Ramos,	secretari	general	de	la	Unió	de	Llauradors	i	Ramaders.
-	Cristóbal	Aguado	Laza,	president	d’AVA-Asaja.
-	Emili	Villaescusa	Blanca	,	president	de	Concoval.
-	 Juan	 José	 Tirado	 Darder,	 president	 del	 Consell	 d’Infermeria	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	
(Cecova).
-	Juan	Romero	González,	catedràtic	de	Geografia	Humana.
-	Rubén	Alfaro	Bernané,	president	de	la	Federació	Valenciana	de	Municipis	i	Províncies.
-	Luis	Vañó	Gisbert,	president	del	Cermi.
-	Alejandro	Monzón	García,	president	d’ANECOOP.
-	Francisco	Pérez	García,	catedràtic	de	l’UV	i	director	d’investigació	del	Ivie	i	representant	de	la	
Comissió	d’Experts	del	finançament	nomenada	per	les	Corts	Valencianes.
-	Nuria	M.	Oliver	Ramírez,	doctora	pel	MIT	i	membre	de	l’Acadèmia	Europea.
-	Víctor	Giménez	Bertomeu,	doctor	en	treball	social.
-	Roger	Muñoz	Navarro,	professor	de	 la	Universidad	de	Zaragoza	 -	Grupo	de	 Investigación	
Psicología	en	Atención	Primaria.
-	Antonio	Mayor	Suárez,	president	d’Hosbec.
-	Yolanda	García	Henarejos,	representant	de	la	Associació	Las	Kellys	de	Benidorm-la	Marina	
Baixa.-	María	Vicente	García,	coordinadora	d’Ecologistes	en	Acció	País	Valencià.
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Comissions legislatives delegades

	 El	 pla	 de	 treball	 de	 la	 Comissió	 de	 Reconstrucció	 preveia	 la	 possibilitat	 que	 les	 comissions	
legislatives	de	les	Corts	Valencianes	també	realitzaren	aportacions	dins	de	la	seua	competència,	per	a	
complementar	els	diferents	àmbits	a	la	Comissió	de	Reconstrucció.	D’aquesta	forma	les	comissions	de	
les	Corts	Valencianes	han	col·laborat	amb	els	treballs	per	a	la	reconstrucció.	Tant	amb	les	aportacions	
d’informes	d’experts	com	de	reunions	informals	i	sobretot	de	sessions	formals	de	les	comissions	mateixes,	
s’han	 escoltat	 i	 preguntat	 als	 experts	 i	 entitats,	 s’han	 fet	 videoconferències	 i	 s’han	 rebut	 informes,	
aportacions	totes	elles	emmarcades	en	la	competència	de	la	comissió	legislativa	corresponent.

	 Han	comparegut	(per	tant,	en	el	Diari	de	Sessions	i	en	l’arxiu	de	les	Corts	Valencianes	està	l’accés	
a	les	seues	compareixences):

Comissió	d’Indústria	i	Comerç,	Turisme	i	Noves	Tecnologies

-	Alberto	Martínez	Sánchez,	representant	d’ATTAC.
-	Juan	S.	Monrós	González,	director	de	l’Institut	Cavanilles	de	Biodiversitat	i	Biologia	Evolutiva.
-	Jorge	Cardona	Llorens,	representant	de	Pacte	per	la	Infància.
-	Óscar	Bolívar	Amo,	advocat	i	expert	en	dret	hipotecari.
-	Carmen	Castro	García,	doctora	en	economia.
-	Eduardo	Zafra	Galán,	president	d’Acdesa	(Associació	Ciutadana	per	a	la	Promoció	i	Defensa	
de	la	Salut).
-	José	María	Toro	Fernández,	president	d’Aerte	(Associació	Empresarial	de	Residències	i	Serveis	
a	Persones	Dependents	de	la	Comunitat	Valenciana).
-	Enrique	Fayos	Bonell,	empresari	cultural.
-	Josep	Antoni	Ybarra	Pérez,	catedràtic	d’economia.
-	Pilar	Blasco	Climent,	presidenta	del	Consell	Valencià	de	la	Joventut.
-	Isabel	Navarro	Berlanga,	vicepresidenta	de	l’Associació	de	Dones	del	Món	Rural	Sàlvia.
-	José	María	Mollinedo,	secretari	general	de	Gestha	(Sindicato	de	Técnicos	del	Ministerio	de	
Hacienda).
-	Daniela	González	Almansa,	presidenta	de	la	Federació	de	Societats	Musicals	de	la	Comunitat	
Valenciana	(FSMCV).
-	 Andrea	 Paricio	 Henares,	 vicepresidència	 tercera	 del	 Consell	 Interuniversitari	 Valencià	
d’Estudiants
-	Ginés	Pérez	Gea,	president	de	l’Associació	de	Directors/res	d’Infantil	i	Primària.
-	Alberto	Ara	Ortíz,	secretari	general	d’ATA	(Associació	de	Treballadors	Autònoms).
-	Rosa	Vidal	Broseta,	experta	en	sector	públic.
-	Salvador	Fabregat	Tatay,	president	de	la	Federació	de	Bàsquet	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Lola	Fernández	Rodríguez,	presidenta	de	EAPN	(Xarxa	de	Lluita	contra	la	Pobresa	i	l’Exclusió	
Social).
-	Rafael	Torres	García,	president	de	Confecomerç	CV.
-	 José	Luis	González	Meseguer,	portaveu	de	 la	PAH	València	 (Plataforma	d’Afectats	per	 les	
Hipoteques).

-	Vicente	Seguí,	vicepresident	de	Fepeval.
-	Gonzalo	Belenguer,	director	general	de	Redit.
-	Manuel	Espinar,	president	de	Conhostur.
-	María	José	Lora,	presidenta	de	Piroval.
-	Carles	Badenes,	economista.
-	Ángel	Martínez	Soriano,	president	de	l’Associació	de	Dissenyadors	de	la	Comunitat	Valenciana.
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Comissió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pesca

Comissió	d’Obres	Públiques,	Infraestructures	i	Transports

Comissió	de	Justícia,	Governació	i	Administració	Local

	 Les	diferents	comissions	han	realitzat	aquests	treballs	adjunts	a	la	Comissió	de	Reconstrucció	
amb	una	fórmula	inèdita	a	les	Corts	Valencianes	que	ha	sigut	fruit	de	la	col·laboració	de	les	meses	de	les	
comissions	i	els	Serveis	Jurídics	de	les	Corts,	als	quals	agraïm	el	seu	suport.

Bústia electrònica de la Comissió de Reconstrucció

	 A	més	d’aquestes	dues	formes	d’elaboració	parlamentària	del	pla	de	treball,	amb	el	suport	del	
personal	de	 les	Corts	Valencianes	s’obrí	una	 tercera	via	d’aportacions	a	 la	 reconstrucció:	una	bústia	
electrònica	 en	 la	 qual	 s’han	 rebut	 més	 d’un	 centenar	 d’informes,	 elaborats	 per	 entitats	 i	 persones	
expertes.	Aquests	materials	han	sigut	de	gran	ajuda	per	al	desenvolupament	de	l’objecte	de	la	comissió.	
Aquest	procés	de	col·laboració	amb	el	parlament	valencià	també	era	inèdit	en	la	història	de	les	Corts	
Valencianes.	La	Comissió	de	Reconstrucció	agreix	fermament	cadascuna	de	les	aportacions	recollides	a	
través	de	la	bústia.

Els	informes	rebuts	següents	seran	publicats	en	el	web	de	les	Corts	Valencianes	en	un	apartat	específic.

-	Eladio	Aniorte	Aparicio,	president	d’Asaja.
-	Daniel	Machancoses	Ramón,	president	de	l’Associació	de	Ramaderies	de	Bous	al	Carrer.
-	 José	 Ignacio	 Llorca	 Ramis,	 president	 de	 la	 Interfederativa	 de	 Cofraries	 de	 la	 Comunitat	
Valenciana.
-	Cirilo	Arnandis	Núñez,	president	de	Cooperatives	Agroalimentàries	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Carmen	Mireia	Vidal	González,	secretaría	general	de	la	coordinadora	campesina	COAG.
-	Javier	Ojeda	González-Posada,	gerent	de	Apromar.

-	Joan	Olmos	i	Llorens,	professor	d’urbanisme	de	la	Universitat	Politècnica	de	València.
-	Antonio	Olmedo	Menchen,	president	de	Ceprova	i	Aprova.
-	Ramón	Marrades	Sempere,	economia	urbana.
-	Armando	Ortuño	Padilla,	professor	d’Urbanisme,	Turisme	i	Transport	de	la	Universitat	d’Alacant	
(videoconferència).
-	Carlos	Domingo	Soler,	ex-director	general	d’Obres	Públiques,	Transport	i	Mobilitat.
-	Nora	García	Donet,	presidenta	d’Asicval.

-	Agustín	Ferrer	Olaso,	president	del	Consell	Valencià	de	Col·legis	d’Advocats.
-	Fran	Caamaño,	catedràtic	de	dret	constitucional.
-	Rosa	Guiralt	Martínez,	fiscal	delegada	de	Violència	sobre	les	Dones.
-	José	Ramón	de	Blas	Javaloyas,	en	representació	de	l’Associació	Professional	de	la	Magistratura.

-	Ismael	Sáez	Vaquero,	secretari	general	d’UGT-PV.
-	Arturo	León	López,	secretari	general	de	CCOO-PV.
-	Salvador	Navarro	Pradas,	president	de	la	Confederació	Empresarial	de	la	Comunitat	Valenciana	
(CEV).
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-	Carles	Peris	Ramos,	secretari	general	de	la	Unió	de	Llauradors	i	Ramaders.
-	Cristóbal	Aguado	Laza,	president	d’AVA-Asaja.
-	Emili	Villaescusa	Blanca,	president	de	Concoval.
-	 Juan	 José	 Tirado	 Darder,	 president	 del	 Consell	 d’Infermeria	 de	 la	 Comunitat	 Valenciana	
(Cecova).
-	Juan	Romero	González,	catedràtic	de	geografia	humana.
-	Luis	Vañó	Gisbert,	president	del	Cermi.
-	Alejandro	Monzón	García,	president	d’Anecoop.
-	Víctor	Giménez	Bertomeu,	doctor	en	treball	social.
-	Roger	Muñoz	Navarro,	professor,	Universidad	de	Zaragoza	-	Grupo	de	Investigación	Psicología	
en	Atención	Primaria.
-	María	Vicente	García,	coordinadora	de	Ecologistes	en	Acció	País	Valencià.
-	Alberto	Martínez	Sánchez,	representant	d’ATTAC.
-	Juan	S.	Monrós	González,	director	de	l’Institut	Cavanilles	de	Biodiversitat	i	Biologia	Evolutiva.
-	Jorge	Cardona	Llorens,	representant	de	Pacte	per	la	Infància.
-	Óscar	Bolívar	Amo,	advocat	i	expert	en	dret	hipotecari.
-	Carmen	Castro	García,	doctora	en	economia.
-	 Eduardo	 Zafra	Galán,	 president	 de	Acdesa	 (Associació	Ciutadana	 per	 a	 la	 Promoció	 i	 la	
Defensa	de	la	Salud).
-	Pilar	Blasco	Climent,	presidenta	del	Consell	Valencià	de	la	Joventut.
-	José	María	Mollinedo,	secretari	general	de	Gestha	(Sindicato	de	Técnicos	del	Ministerio	de	
Hacienda).
-	Daniela	González	Almansa,	presidenta	de	la	Federació	de	Societats	Musicals	de	la	Comunitat	
Valenciana	(FSMCV).
-	Lola	Fernández	Rodríguez,	presidenta	de	EAPN	(Xarxa	de	Lluita	contra	la	Pobresa	i	l’Exclusió	
Social).
-	 José	Luis	González	Meseguer,	portaveu	de	 la	PAH	València	 (Plataforma	d’Afectats	per	 les	
Hipoteques).
-	Agustín	Ferrer	Olaso,	president	del	Consell	Valencià	de	Col·legis	d’Advocats	(en	la	Comissió	de	
Justícia,	Governació	i	Administració	Local).
-	Armando	Ortuño	Padilla,	professor	d’urbanisme,	turisme	i	transport	de	la	Universitat	d’Alacant	
(en	la		Comissió	d’Obres	Públiques,	Infraestructures	i	Transports).
-	Daniela	González	Almansa,	presidenta	de	FSMCV.
-	Ricard	Martínez	Martínez,	director	de	la	Càtedra	de	Privacitat	i	Transformació	Digital.
-	Isabel	Moya	García,	presidenta	del	COMA	-	Col·legi	Oficial	de	Metges	de	la	Província	d’Alacant.
-	Isabel	Navarro	Berlanga,	Associació	de	Dones	del	Món	Rural	Sàlvia.
-	María	Ángeles	Medina	Martínez,	presidenta	de	la	Societat	Valenciana	de	Medicina	Familiar	i	
Comunitària.
-	 Juan	 Antonio	 Caballero	 Defez,	 Cave-Cova	 -	 Confederació	 d’Associacions	 de	 Veïns	 de	 la	
Comunitat	Valenciana.
-	Jorge	Olcina	Cantos.
-	 Jesualdo	 Ros	 Tonda,	 Federació	 de	 Promotors	 Immobiliaris	 i	 Agents	 Urbanitzadors	 de	 la	
Comunitat	Valenciana	(FEPROVA).
-	Irene	Verdú,	Segura	Transparente.
-	Rafael	Delgado	Artés,	president	de	la	Plataforma	Forestal	Valenciana.
-	Maica	Imbernón	Mora,	Secretaria	General	USOCV.



9

PACTE VALENCIÀ DE RECONSTRUCCIÓ ECONÓMICA, SOCIAL I SANITÀRIA

-	José	Vicente	Sánchez	Cabrera,	Universitat	de	València.
-	 Juan	Carlos	Gómez-Pantoja	Noguera,	 delegat	 d’FNEID	 en	 la	CV	 (Federación	Nacional	 de	
Empresarios	de	Instalaciones	Deportivas).
-	Xelo	Pedregal	i	Pérez.
-	F.	Xavier	Molina	Morales,	catedràtic	d’universitat	-	Departament	d’Administració	d’Empreses	i	
Màrqueting.	-	Universitat	Jaume	I	de	Castelló.
-	Paco	Sanz,	Xarxa	Valenciana	per	l’Aigua	Pública.
-	Roger	Pons,	president	de	Xúquer	Viu.
-	Paloma	Bellot	Barrera,	Séquia	Reial	del	Xúquer.
-	Luís	Ferreirim,	Greenpeace	Espanya.
-	Arturo	Trapote	Jaume,	doctor	enginyer	de	camins,	canals	i	ports	-	professor	titular	d’enginyeria	
hidràulica	-	Institut	Universitari	de	l’Aigua	i	de	les	Ciències	Ambientals	-	Universitat	d’Alacant.
-	Consuelo	Alfonso	Pérez,	Associació	de	Municipis	Forestals	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Ezequiel	Castellano	Moreno,	president	del	CELS	(Centro	de	Estudios	La	Serranía).
-	Yohara	Quílez	Playán,	tècnic	de	sensibilització	i	polítiques	d’infància	-	Save	the	Children.
-	Francesc	La	Roca.
-	María	Lluïsa	Pérez	Castilla.
-	Mónica	de	la	Cruz	Gil,	coordinadora	autonòmica	Comunitat	Valenciana	-	Creu	Roja	Joventut	
i	Infància.
-	Marta	Gálvez	Bermejo,	Fòrum	Cannàbic	Valencià.
-	Argentina	Ma.	Bonmatí	Rodes,	Asociación	Nacional	de	Mujeres	de	la	Pesca	(Anmupesca)	-	
Representació	-	Autonòmica	Valenciana.
-	Vicent	Cabanes	Albert,	Comitè	d’Agricultura	Ecològica	de	la	Comunitat	Valenciana	(CAECV).
-	 Tomás	 Gómez	 Navarro,	 Càtedra	 de	 Transició	 Energètica	 Urbana,	 Institut	 d’Enginyeria	
Energètica,		Departament	de	Projectes	d’Enginyeria,	ETS	d’Enginyers	Industrials,	UPV.
-	Nora	García	Donet,	presidenta	d’Asicval.
-	Eusebio	Martínez	de	la	Casa,	Associació	Recircula.
-	Cristina	Pons	Pons,	Afammer	València.
-	Plataforma	per	la	Sobirania	Alimentària	del	País	Valencià.
-	Almudena	Pons	Vidal,	responsable	Programa	Família	i	Infància,	Càritas	Diocesana	de	València.
-	Lucía	Armiño,	Plataforma	per	un	Nou	Model	Energètic	(Nodo	València).
-	Helena	Cifre,	coordinadora,	Sociedad	Española	de	Agricultura	Ecológica/Agroecología	(SEAE).
-	 Andrés	 Gené	 Sampedro,	 president	 del	 Col·legi	 d’Òptics-Optometristes	 de	 la	 Comunitat	
Valenciana.
-	Marlene	Perkins,	coordinadora	autonòmica,	Unicef	Comitè	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Anna	Pons,	Centre	d’Educació	Ambiental	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Nello	Schisano,	coordinador	de	sobirania	alimentària,	responsable	seu	País	Valencià.
-	Pau	Agost	Andreu,	Connecta	Natura.
-	José	Carbonell	Castelló,	enginyer	agrònom,	secretari	tècnic	del	Coial.
.-	Inmaculada	Ibor	Martínez,	Il·lustre	Col·legi	Oficial	de	Veterinaris	de	València.
-	Francisco	Javier	Miravete	Gual,	FES	HOBE.
-	Silvia	Maiques,	Fem	Carrer,	Feministes	de	Carrer.
-	Tesa	Crespo,	secretària,	Col·legi	Oficial	de	Biòlegs	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Gonzalo	Moreno	del	Val,	president	del	Col·legi	Oficial	de	Veterinaris	d’Alacant.
-	Vicente	Inglada,	secretari	de	la	Unió	de	Persones	Consumidores	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Silvia	Chamorro	Gil,	vicepresidenta	ACEESE-CV.
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Ponència

	 El	passat	8	de	 juliol,	 al	 si	de	 la	Comissió	de	Reconstrucció	es	va	aprovar	 la	constitució	de	 la	
ponència	i	la	convocatòria	de	tres	reunions	d’aquesta,	que	s’han	realitzat	el	dia	16	de	juliol,	que	tractava	
sobre	 l’àmbit	sanitari;	el	17	de	 juliol,	dedicada	a	 l’àmbit	social,	 i	 finalment	el	20	de	 juliol,	que	tractava	
de	l’àmbit	econòmic.	Les	tres	reunions	s’han	realitzat,	tal	com	s’estableix	en	el	Reglament	de	les	Corts	
Valencianes,	per	tal	de	elaborar	els	informes	que	formen	la	base	que,	amb	la	incorporació	de	les	esmenes	
aprovades	als	informes	el	27	de	juliol,	formen	el	dictamen	de	la	comissió.

-	Antonio	Goytre,	Acció	Ecologista-Agró.
-	Associació	de	Promotors	Musicals	de	la	Comunitat	Valenciana	(MusicaProCV).
-	Carlos	Miñana	Sánchez,	secretari,	Associació	Plataforma	d’Afectats	pel	Coronavirus	COVID-19	
a	la	Comunitat	Valenciana.
-	Manuel	Pulido-Velázquez,	catedràtic	d’enginyeria	hidràulica,	UPV,	director	de	l’IIAMA,	director	
de	la	Càtedra	de	Canvi	Climàtic.
-	Víctor	Manuel	González	Chordá,	director	del	Máster	Universitari	en	Ciències	de	la	Infermeria	
de	la	Universitat	Jaume	I.
-	Alicia	Torres	Palanca,	presidenta	autonòmica	CSIF	CV.
-	Xavier	Ginés	Sánchez,	Fòrum	de	la	Nova	Ruralitat.
-	 Juan	 Felipe	 Rodríguez	 Ballesta,	 president	 de	 Coptesscv,	 (Col·legi	 Professional	 de	 Tècnics	
Superiors	Sanitaris	de	la	Comunitat	Valenciana).
-	Leticia	Porrero	Rodríguez,	vicepresidenta,	delegació	d’Alacant,	Col·legi	Oficial	de	Terapeutes	
Ocupacionals	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Cirilo	Arnandis,	Cooperatives	Agro-alimentàries	de	la	Comunitat	Valenciana.
-	Lourdes	Mirón,	presidenta,	Coordinadora	Valenciana	ONGD.
-	Adrián	Vives	Martínez,	portaveu	Campanya	CIEsNO	València.
-	Col·legi	Oficial	de	Dietistes-Nutricionistes	de	la	Comunitat	Valenciana	(CODiNuCoVa).
-	Grup	d’Investigació	Economia,	Cultura	i	Gènere	(Eculge).
-	Angela	Nzambi.
-	Comisión	Española	de	Ayuda	al	Refugiado,	CEAR.
-	David	Baldoví	Sánchez,	president	de	la	Federació	d’Escoltisme	Valencià.
-	Redit	(Xarxa	d’Instituts	Tecnològics	de	la	CV).
-	Armando	Ortuño	Padilla,	professor	del	Departament	d’Enginyeria	Civil	de	l’UA.
-	Adies	(Associació	de	Directores	i	Directors	de	Secundària	del	País	Valencià).
-	Ricard	Martínez	Martínez,	Càtedra	Microsoft	UV.
-	Amnistia	Internacional.
-	Ángel	Vives,	president	de	Confar	i	Apefa.
-	Ángela	Molina	Fernández,	presidenta	de	la	Coordinadora	Animalista	CV.
-	José	Carbonell	Castelló,	secretari	tècnic	del	Col·legi	Oficial	d’Enginyers	Agrònoms	de	Llevant.
-	Federación	de	la	Música	de	España.
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1.
ECONOMIA
CONTEXT ECONÒMIC DE LA CRISI DE LA COVID-19

	 La	pandèmia	de	la	COVID-19	ha	generat	un	impacte	econòmic	en	l’economia	valenciana	d’una	
dimensió	i	una	severitat	desconegudes	des	de	la	fi	de	la	Segona	Guerra	Mundial.	Les	mesures	necessàries	
per	a	frenar	la	difusió	del	virus	han	condicionat	les	activitats	econòmiques	i	han	provocat	caigudes	del	
PIB	i	de	l’ocupació	mai	vistes	des	de	l’inici	de	la	democràcia	valenciana,	que	s’esperen	en	més	de	deu	
punts	percentuals.	Les	previsions	a	Espanya	i	a	la	Comunitat	Valenciana	pronostiquen	una	recuperació	
en	2021	després	de	la	forta	caiguda	de	2020.	S’estima	que,	com	a	mínim	fins	a	2022,	no	tornarem	al	nivell	
de	benestar	de	què	gaudíem	abans	de	l’inici	d’aquesta	crisi.

	 Les	mesures	aprovades	per	les	diferents	institucions	i	entitats	han	esmorteït	l’impacte	de	la	crisi	en	
mantenir	la	liquiditat	de	les	empreses	i	els	ingressos	de	les	famílies.	Amb	tot	i	això,	la	pèrdua	d’ocupació,	
l’impacte	en	les	empreses,	sobretot	en	les	petites	i	mitjanes	empreses,	i	en	la	renda	dels	valencians	i	les	
valencianes	ha	sigut	i	serà	molt	intensa,	i	amenaça	greument	el	nostre	desenvolupament.	Per	això,	a	més,	
cal	una	reflexió	sobre	els	nous	models	de	treball,	vinculats	al	teletreball,	la	digitalització	i	la	reflexió	sobre	
els	usos	del	temps.

	 Cal	 tenir	 en	 compte	que,	 a	més,	 el	PIB	per	habitant	 de	 la	Comunitat	Valenciana	es	distancia	
greument	del	d’Espanya:	Avui	és	més	d’un	12	%	inferior	a	la	mitjana	de	l’Estat.	Per	tant,	cal	un	pla	de	
reconstrucció	integral	i	a	llarg	termini,	per	tal	de	recuperar	els	nivells	de	benestar	i	de	productivitat	amb	
aquestes	dificultats	afegides.

	 Les	claus	per	a	 la	 recuperació	econòmica	estan	en	 la	millora	de	 la	productivitat	dels	nostres	
sectors	econòmics	(tant	en	el	sector	primari	com	en	l’industrial	i	en	el	sector	serveis)	de	forma	sostenible	
i	de	la	mà	de	la	transició	ecològica,	sumat	a	l’eficiència	de	les	administracions	públiques,	com	també	en	
l’efectivitat	de	l’agenda	valenciana,	que	ha	d’assolir	un	nou	sistema	de	finançament	just	per	a	la	Comunitat	
Valenciana.

	 Tot	tenint	en	compte	que,	a	curt	termini,	el	primer	repte	és	combatre	la	pandèmia	a	fi	que	els	
eventuals	contagis	no	impedisquen	la	tornada	definitiva	a	la	normalitat	i	la	recuperació	del	creixement.

	 Per	tal	d’assolir	la	recuperació	econòmica	cal	una	estratègia	que	es	concreta	en	els	eixos	i	les	
mesures	que	ací	es	formulen:
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•	 Durant	 la	 crisi	 de	 la	 COVID-19	 els	 professionals	 dels	 aliments	 i	 els	 productes	 bàsics	 han	
sigut	determinants:	el	sector	agropecuari	ha	estat	determinant	en	aquesta	pandèmia	i	per	a	
continuar	avançant	se	n’ha	d’assegurar	l’economia,	desenvolupant	la	Llei	d’estructures	agràries,	
l’agricultura	de	proximitat,	amb	l’objectiu	d’assolir	la	sobirania	alimentària	i	l’autoabastiment.	
Cal	complementar	aquestes	mesures	amb	l’impuls	del	clúster	de	coneixement	agroalimentari,	
com	també	el	desenvolupament	de	les	xarxes	de	terres.	És	fonamental	implementar	ajudes	als	
agricultors	i	els	ramaders	i	a	les	agricultores	i	les	ramaderes	professionals,	com	també	a	pimes	
agràries;	cal	dignificar	la	venda	directa	i	donar	suport	als	mercats	locals.

•	 Reconèixer	la	funció	mediambiental,	social	i	de	prevenció	d'incendis	forestals	de	la	ramaderia	
extensiva,	incentivant	i	promocionant	des	de	l'administració	aquesta	funció	mediambiental.

•	 Estudiar	l'exoneració	per	als	sectors	agraris	damnificats	per	la	COVID-19	del	pagament	de	les	
anualitats	 2020-2021	 de	 l'aprofitament	 de	 pastures	 i	 rostollades	 de	 les	muntanyes	 d'utilitat	
pública	de	la	conselleria,	de	la	Confederació	Hidrogràfica	del	Xúquer	(CHX)	i	dels	ajuntaments.

•	 Per	 tal	 d'estimular	 el	 sector	 agropecuari	 valencià,	 reduir	 la	 petjada	 ecològica,	 garantir	 una	
alimentació	de	qualitat	i	enfortir	el	nostre	model	de	proximitat,	les	administracions	públiques	
han	de	prioritzar	la	compra	dels	productes	de	proximitat	per	a	abastir	els	menjadors	públics	
com	els	dels	centres	educatius,	hospitals	o	l'àmbit	residencial	i	centres	diürns	de	serveis	socials.

•	 S'ha	de	posar	en	valor	el	 sector	 ramader	 i	agrícola	que	ha	demostrat	ser	estratègic	durant	
aquesta	 pandèmia	 en	 subministrar	 aliments	 en	 quantitat	 i	 qualitat.	 Per	 això,	 és	 necessari	
impulsar	 una	 major	 implicació	 de	 les	 administracions	 públiques	 valencianes	 en	 l'ajuda	 a	
l'exportació	 i	 facilitar	a	 la	gran	distribució	alimentària	perquè	comercialitze	majoritàriament	
productes	de	la	Comunitat	Valenciana	i	pose	als	seus	lineals	productes	de	sectors	en	crisi.

•	 Agilitzar	els	tràmits	burocràtics	per	tal	de	facilitar	l'aparició	de	noves	iniciatives	dels	productors.

•	 S'ha	 d'impulsar	 la	 millora	 de	 les	 estructures	 ramaderes	 i	 la	 dotació	 necessària	 d'aigua	 i	
subministrament	elèctric	a	les	granges	que	no	disposen	d'un	accés	adequat	a	aquests	serveis,	
sobretot	per	a	reduir	els	riscos	en	etapes	com	la	pandèmia	viscuda.	A	més,	garantir	la	protecció	
laboral	i	comercial	en	la	pesca	valenciana.

•	 Fomentar	i	promoure	la	constitució	d'aliances	eficaces	en	l'esfera	pública,	publicoprivada	i	de	
la	societat	civil	per	millorar	el	lobby	agrari	davant	les	institucions	europees.	Cal	comptar	amb	
personal	 expert	dels	 sectors	 agrícoles	 i	 ramaders	presents	 a	 les	oficines	de	 representació,	
tant	a	Espanya	com	a	la	Unió	Europea,	per	promoure	i	defensar	els	interessos	dels	agricultors	
valencians	en	el	procés	de	presa	de	decisions.	Així	mateix,	instar	la	Unió	Europea	a	incidir	en	
polítiques	de	seguretat	alimentària,	que	han	resultat	claus	durant	la	crisi	del	coronavirus.

•	 Defensar	la	necessitat	de	mantenir	el	finançament	de	la	política	agrícola	comuna	(PAC)	per	
al	període	2021-2027,	posant	en	valor	 l'esforç	que	els	agricultors,	 ramaders	 i	pescadors	han	
realitzat	durant	aquesta	crisi,	assegurant	la	igualtat	de	condicions	entre	els	productes	agrícoles	
europeus	 i	els	 importats	de	 tercers	països,	a	 fi	de	garantir	el	 treball	en	el	 sector	agrícola	 i	
ramader,	com	també	el	subministrament	de	productes	per	a	la	població.

1.1.
SECTORS PRODUCTIUS

AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
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•	 Augmentar	el	control	de	plagues	com	la	Xylella	fastidiosa	o	el	cotonet	de	les	Valls	i	la	cotxinilla	
Pulvinaria	Polygonata,	per	a	garantir	la	supervivència	del	sector	a	llarg	termini	a	través	d'una	
partida	d'ajudes	als	agricultors	que	han	patit	els	efectes	econòmics	d'aquestes	plagues.

•	 Dotar	d'ajudes	al	sector	ramader	valencià,	en	ser	un	dels	més	afectats	per	la	crisi	de	la	COVID-19.

•	 Incrementar	l'aportació	de	la	Generalitat	a	les	assegurances	agrícoles.

•	 Que	el	Consell	facilite	test	de	detecció	de	COVID	a	tots	els	agricultors,	ramaders,	pescadors	
i	 treballadors	 del	 sector	 primari,	 especialment	 després	 dels	 últims	 brots	 en	 instal·lacions	
agropecuàries.

•	 Modernització	i	reorganització	de	l'IVIA	amb	l'objectiu	de	ser	capaços	de	produir	més	patents	
en	aquesta	nova	situació	global.

•	 Augmentar	 el	 control	 de	 la	 fauna	 silvestre.	 Durant	 el	 període	 de	 confinament,	 el	 nombre	
d'incidents	relatius	a	aquests	animals	ha	augmentat	i	ha	arribat	a	afectar	cultius,	trànsit	viari,	
destrucció	d'infraestructures	agràries,	etc.

•	 Desenvolupar	un	pla	estratègic	per	a	la	promoció	del	sector	citrícola	valencià.

•	 Llei	de	l'Estatut	de	les	dones	rurals	de	la	Comunitat	Valenciana,	per	a	reconèixer	la	importància	
del	treball	de	les	dones	en	el	món	rural	de	la	Comunitat	Valenciana.

INDÚSTRIA

•	 Ateses	 les	 particulars	 circumstàncies	 originades	 per	 la	 COVID-19,	 que	 han	 evidenciat	 la	
importància	 de	 conservar	 la	 producció	 industrial	 local,	 és	 imprescindible	 incidir	 en	 la	
relocalització	productiva	a	través	de	 les	 línies	 i	 les	metodologies	de	treball	del	Pacte	per	 la	
indústria	i	del	Pla	estratègic	de	la	indústria	valenciana	(PEIV),	per	garantir	la	producció	de	la	
indústria	valenciana	també	en	nous	àmbits	de	producció.	Per	això	sol·licitem	un	Pla	PEIV	que	
recupere	les	quanties	pressupostàries	en	2020	i	un	pla	expansiu	per	a	2021.

•	 Potenciar	i	readaptar	el	PEIV	en	base	als	objectius,	la	digitalització	de	les	empreses	i	l’aposta	
decidida	per	sectors	emergents	vinculats	a	la	transició	ecològica	i	l’economia	digital.

•	 Incrementar	 les	ajudes	d’InnovaProD-CV	COVID	per	ajudar	a	 finançar	projectes	d’innovació	
per	al	desenvolupament	 i	 la	 fabricació	de	nous	productes	o	una	millora	significativa	dels	 ja	
fabricats,	 en	 l’àmbit	d’articles	 sanitaris,	de	protecció	o	d’altres	de	necessaris	per	a	afrontar	
emergències	sanitàries	i	les	conseqüències	d’aquestes,	com	en	el	cas	de	la	COVID-19.

•	 Impulsar	 la	 creació	 de	 clústers	 en	 els	 sectors	 consolidats	 de	 la	 nostra	 economia	 per	 tal	
d’estimular	un	ecosistema	empresarial	que	beneficie	la	transmissió	d’innovació	i	l’adaptació	a	
la	transició	de	l’economia	valenciana.

•	 Estimular	el	desenvolupament	de	nous	clústers	de	producció	de	material	sanitari	davant	 la	
seua	ràpida	readaptació	a	l’emergència	produïda	per	la	COVID-19	i	la	reorientació	de	la	seua	
producció	per	satisfer	les	urgents	demandes	socials.
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•	 Assolir	 un	 acord	 social	 estable	 com	 una	 de	 les	millors	 garanties	 per	 a	 atraure	 inversió	 a	
través	de	 l’estabilitat	com	a	símbol	de	confiança	a	 la	Comunitat.	És	necessari	actuar,	en	tot	
moment,	mitjançant	una	interlocució	directa	i	constant	entre	administracions,	organitzacions	
empresarials	i	sindicals	i	partits.

•	 Agilitzar	els	tràmits	burocràtics	i	continuar	augmentant	la	transparència	en	polítiques	públiques	
que	fomenten	la	industrialització	i	la	innovació,	com	també	la	posada	en	marxa	d’una	finestreta	
única	 permanent	 per	 a	 la	 realització	 de	 tràmits	 i	 procediments	 del	 teixit	 industrial	 amb	
l’administració,	sempre	que	es	dispose	dels	recursos	humans	suficients.

•	 Posar	 en	 marxa	 projectes	 de	 reindustrialització	 de	 sectors	 estratègics	 i	 d’innovació	 que	
permeten	la	captació	de	fons	europeus.

•	 Donar	 suport	 a	 les	 direccions	 i	 augmentar	 la	 preparació	 dels	 recursos	 humans	 per	 a	 un	
desenvolupament	intel·ligent.

•	 Digitalització	 del	 teixit	 productiu.	Dissenyar	 una	 agenda/pla	 d’acció	 per	 a	 la	 transformació	
digital.	Digitalitzar	i	innovar	en	les	cadenes	de	producció	per	a	reconversió	de	la	producció	en	
moments	d’emergència	sanitària	com	la	viscuda.	Digitalitzar	el	model	de	negoci.	S’ha	d’apostar	
pel	5G	per	a	facilitar	processos.

•	 Impuls	de	projectes	que	fomenten	la	sostenibilitat	i	la	responsabilitat	social	de	les	empreses.	
Potenciar	des	de	l’administració	la	reducció	d’emissions	i	l’atracció	d’inversions	verdes	en	les	
empreses,	impulsant	un	creixement	mediambientalment	sostenible	i	l’aprofitament-ne	de	les	
oportunitats.

•	 Agilitzar	el	procediment	d’autorització	i	posada	en	marxa	de	projectes	d’inversió	industrial	 i	
de	generació	d’energia	a	la	nostra	comunitat.	Dotar	de	més	recursos	el	Punt	d’acceleració	a	la	
inversió	creat	per	la	Llei	d’acceleració	a	la	inversió	de	projectes	prioritaris.

•	 Col·laboració	publico-privada	en	l’estímul	a	la	generació	d’energies	renovables.	Crear	sinergies	
per	a	aprofitar	iniciatives	relacionades	amb	l’economia	verda,	especialment	en	les	oportunitats	
que	es	puguen	presentar	mitjançant	finançament	europeu.

•	 Reforç	de	 la	 col·laboració	entre	empreses,	 instituts,	 universitats	 i	 centres	 tecnològics	per	a	
la	realització	de	projectes	conjunts,	especialment	orientats	a	 la	generació	de	coneixement	 i	
transferència	d’aquest,	per	a	la	resolució	de	problemes	relacionats	amb	la	COVID	i	per	a	fer	
realitat	la	transformació	digital	de	les	empreses.

•	 Suport	als	clústers	i	parcs	tecnològics	en	la	transferència	del	coneixement	i	com	a	eina	eficaç	
per	a	l’homologació,	en	el	cas	de	crisis	sanitàries,	de	productes	sanitaris.

•	 Elaborar	un	mapa	de	capacitats	productives	i	facilitar	a	les	empreses	l’accés	al	finançament	
europeu	d’R+D+I.

•	 Impulsar	plans	i	programes	que	activen	el	consum	i	ajuden	a	consolidar	i	especialitzar	la	nostra	
indústria	en	productes	i	projectes	industrials.
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•	 Impulsar	activitats	de	conscienciació	entre	pimes	i	microempreses	perquè	aborden	estratègies	
de	 transformació	 digital	 d’empreses	 i	 que	 aposten	 per	 recursos	 humans	 especialitzats	 en	
coneixement	digital.

•	 Flexibilitzar	el	procés	de	concessió	i	subscripció,	com	també	la	devolució	de	préstecs	i	crèdits	
públics,	especialment,	els	programes	públics	d’ajuda	a	l’R+D+I.

•	 Impulsar	l’emprenedoria	de	base	tecnològica	i	la	incorporació	de	tecnologia	i	innovació	en	els	
sectors	productius.

•	 Combinar	 els	 esforços	 privats	 amb	 les	 polítiques	 públiques	 per	 a	 que	 les	 mesures	 que	
s’establixquen	en	matèria	industrial	o	econòmica	siguen	el	més	eficaces	e	inmediates	possibles.

•	 Establir	un	compromís	de	realitzar	un	pla	industrial	amb	els	nous	fons	no	reembolsables

•	 Crear	 una	 finestreta	 única	 d’assessorament,	 dedicada	 exclusivament	 a	 resoldre	 dubtes	 i	
gestionar	 informació	 sobre	 protocols,	 guies	 i	 normativa	 vigent	 en	 matèria	 de	 protecció	 i	
seguretat	en	els	establiments	hostalers	i	allotjaments	turístics.	Establir	una	guia	de	mesures	i	
recomanacions	d’higiene	específica	i	consensuada	amb	el	sector,	que	siga	pràctica	i	efectiva,	
de	manera	que	es	dote	de	certitud	el	sector	a	l’hora	de	complir	els	requisits	necessaris	per	a	
l’obertura	segura	de	les	instal·lacions	contra	la	COVID-19.

•	 Atesa	 la	 nova	 realitat,	 cal	 impulsar	 un	 protocol	 d’actuació	 específic	 que	 aporte	 garanties	
sanitàries	al	sector.	Cal	garantir	 la	seguretat	amb	relació	a	 la	COVID-19	tant	per	a	 turistes	 i	
residents	com	per	a	treballadors	i	treballadores,	com	les	anomenades	kellys.	La	dignificació	i	
la	millora	de	les	condicions	dels	treballs	vinculats	al	turisme	no	poden	deslligar-se	del	model	
de	turisme	de	qualitat.	Per	a	això	s’aprovarà	un	pla	de	seguretat	en	el	treball	per	a	garantir	la	
seguretat	del	personal	i	les	instal·lacions	turístiques.

•	 Posar	en	marxa	un	pla	d’incentius	que	estimule	la	demanda	i	eleve	l’ocupació	de	les	destinacions	
turístiques	 en	 temporada	 baixa.	 És	 necessari	 un	 conjunt	 de	 mesures	 d’estímul	 per	 poder	
reactivar	el	sector	sobretot	en	moments	de	baixa	ocupació	que	abaste	els	mesos	d’octubre	a	
març,	sobretot	després	de	la	caiguda	d’ingressos	derivada	de	la	pandèmia	viscuda.

TURISME

	 El	turisme	és	fonamental	per	a	la	recuperació	de	la	Comunitat	Valenciana	i	les	mesures	que	es	
posen	en	marxa	seran	claus	per	a	la	reactivació	d’aquest	sector,	en	totes	les	seues	modalitats	diverses,	
d’interior	 i	de	costa,	de	cultura,	gastronòmic,	de	descans,	festiu		Sempre	des	de	la	responsabilitat	 i	 la	
prudència,	és	important	el	treball	que	es	realitze	en	l’elaboració	de	protocols	d’actuació	post-COVID-19,	
com	també	les	noves	accions	promocionals	per	tal	d’adaptar-se	i	renovar-se.
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•	 Garantir	que	la	Comunitat	Valenciana	és	una	destinació	segura	per	als	turistes	serà	un	dels	
factors	que	més	influïsca	a	l’hora	de	prendre	decisions	per	triar	el	lloc	on	passar	les	vacances	o	
el	temps	d’oci.	Per	això,	és	important	reformular	el	pla	de	màrqueting	i	les	accions	promocionals	
de	 les	marques	 turístiques	de	 la	Comunitat	Valenciana	per	adaptar-se	a	 les	circumstàncies	
sobrevingudes	com	a	conseqüència	de	la	COVID-19.

•	 Promocionar	amb	els	recursos	econòmics	suficients	la	Comunitat	Valenciana	com	a	destinació	
vacacional	a	mitjà	i	llarg	termini,	posant	l’accent	en	les	destinacions	rurals	i	promovent	noves	
alternatives	sostenibles	a	les	destinacions	tradicionals.

•	 Crear	una	partida	pressupostària	destinada	a	involucrar	el	sector	turístic	en	la	transformació	
cap	a	noves	 tecnologies	 i	 la	digitalització	com	a	eines	per	al	desenvolupament	 i	 l’augment	
de	l’activitat,	d’una	forma	més	sostenible,	atesos	els	objectius	de	desenvolupament	sostenible	
establits	en	l’Agenda	2030,	i	tendent	a	desestacionalizar	el	turisme	a	la	Comunitat	Valenciana.

•	 Promoció	de	la	targeta	turística	cultural	per	a	potenciar	l’economia	taronja	a	la	nostra	comunitat	
i	redissenyar	el	bo	cultural	creat	per	la	Direcció	General	de	Cultura	de	la	Conselleria	d’Educació,	
Cultura	i	Esport	per	a	ampliar	l’oferta	cultural	a	la	ciutadania	valenciana.

•	 Dotar	pressupostàriament	una	partida	econòmica,	destinada	a	pimes	i	empreses,	per	a	afrontar	
els	efectes	econòmics	derivats	de	la	COVID19,	tant	per	a	empresaris	com	per	a	treballadors.

•	 Reprogramar	 les	 activitats	 culturals	 de	 la	Generalitat	 en	 el	marc	 del	 programa	ReaCtivem,	
per	tal	de	garantir	la	càrrega	de	treball	del	sector	cultural	durant	2020,	complint	les	mesures	
sanitàries	i	d’acord	amb	l’evolució	de	la	situació	epidemiològica.

•	 Posar	en	marxa	el	programa	Tria	un	llibre	mitjançant	el	qual	la	Generalitat	garantirà	que	tots	els	
xiquets	i	les	xiquetes	valencians	puguen	adquirir	de	manera	gratuïta	un	llibre	de	la	seua	elecció	
en	fer	els	sis	anys.

•	 Continuar	donant	suport	a	les	societats	musicals,	com	també	a	l’alumnat	dels	centres	educatius	
de	les	societats	musicals	especialment	aquells	provinents	de	famílies	més	afectades	per	la	crisi	
de	la	COVID-19.

•	 Sol·licitar	davant	el	govern	central	la	reducció	de	l’IVA	cultural,	com	també	una	major	inversió	
cap	a	les	nostres	institucions	culturals	i	patrimonials,	com	ara	l’IVAM,	el	Museu	de	Belles	Arts	o	
el	Palau	de	les	Arts	,	com	també	el	nostre	patrimoni	historicocultural	en	un	context	de	reducció	
d’ingressos	propis	per	la	reducció	de	visitants	i	les	limitacions	d’aforaments.

SECTOR CULTURAL

	 Durant	 la	crisi	de	la	COVID-19,	 la	cultura	s’ha	demostrat	un	fenomen	essencial	per	al	benestar	
de	les	persones.	Però,	a	banda	de	ser	un	dret	de	la	ciutadania,	representa	un	autèntic	motor	econòmic	
durament	colpejat	per	la	crisi,	al	qual	s’han	d’adreçar	polítiques	específiques	de	reactivació.
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•	 En	el	context	de	l’emergència	sanitària	i	atesa	l’especial	situació	en	què	s’han	trobat	els	mercats	
i	 el	 petit	 comerç	 a	diferència	dels	 grans	 canals	de	distribució,	 cal	 impulsar	 campanyes	de	
foment	del	consum	en	comerç	de	proximitat,	per	tal	d’ajudar-los	en	la	seua	recuperació	present	
i	futura.

•	 Adaptació	de	la	guia	realitzada	per	als	comerços	valencians	sobre	pràctiques	segures	enfront	
de	la	COVID-19	durant	la	desescalada,	en	la	qual	s’inclouen	mesures	concretes	que	cal	adoptar	
en	cada	comerç,	recomanacions	per	a	la	zona	de	vendes	i	altres	d’específiques	per	a	cadascun	
dels	sectors	comercials	per	tal	que	puguen	tenir	informació	clara	de	la	manera	com	adaptar-se	
a	nova	normalitat	i	l’evolució	de	les	possibles	mesures	futures	amb	la	major	celeritat	possible.

•	 Finançament	 de	 campanyes	 de	 foment	 del	 consum	 en	 el	 comerç	 de	 proximitat,	 per	 tal	
d’impulsar-ne	la	recuperació	necessària	per	reorientar	el	model	de	consum	valencià	i	reactivar	
el	sector.

•	 Finançament	de	programes	d’acompanyament	per	impulsar	la	digitalització	i	la	formació	en	el	
petit	comerç	per	fer-lo	més	competitiu	davant	les	grans	cadenes	de	distribució.	Incrementar	les	
ajudes	a	les	inversions	realitzades	en	equipament	per	a	l’establiment	comercial	i	la	implantació	
de	 la	venda	en	 línia	segura	o	 la	 integració	d’aquesta	en	una	plataforma	en	 línia	de	comerç	
electrònic.

•	 Incrementar	 econòmicament	 les	 polítiques	 d’atenció	 als	 consumidors	 per	 tal	 d’atendre	
l’increment	de	les	reclamacions	fetes	en	el	context	de	la	COVID-19,	amb	la	finalitat	de	garantir	
els	drets	dels	consumidors.

•	 Reforçar,	 amb	 dotació	 pressupostària	 d’una	 línia	 concreta,	 les	 mesures	 per	 a	 garantir	 la	
seguretat	del	consum	sobretot	en	la	cadena	de	seguretat	alimentària.

•	 Reforçar	la	realització	de	campanyes	i	accions	de	difusió	i	informació	sobre	el	conjunt	d’ajudes	
emanades	des	de	la	conselleria	destinades	al	comerç,	i	especialment	les	referides	a	la	compra	
presencial	en	el	petit	comerç.

COMERÇ I CONSUM

•	 Agilitzar	els	tràmits	per	a	les	declaracions	de	bé	d’interès	cultural,	com	també	l’aprovació	de	
plans	turístics	en	ciutats	i	municipis	turístics	i	costaners.

•	 Promocionar	el	bo	cultural	d’àmbit	autonòmic	dirigit	a	incentivar	la	compra	i	el	consum	per	part	
de	la	ciutadania	de	béns	i	serveis	culturals	a	fi	de	fer	costat	al	sector	de	la	cultura.

•	 Potenciar	i	promocionar	assajos	i	concerts	en	carrers	i	llocs	oberts	i	a	l’aire	lliure	a	fi	de	fer	
costat	a	les	societats	musicals.

•	 Reactivar	el	circuit	cultural	valencià	perquè	les	empreses	culturals	professionals	de	la	dansa	i	
el	teatre	puguen	continuar	actuant.
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•	 Que	 des	 de	 la	 Conselleria	 d’Economia	 Sostenible,	 Sectors	 Productius,	 Comerç	 i	 Treball	 es	
promoga,	dins	de	l’Observatori	del	Comerç	Valencià	i	en	col·laboració	amb	les	entitats	locals,	
un	estudi	de	promoció	de	l’accessibilitat	als	centres	urbans,	amb	mesures	que	lluiten	contra	el	
bloqueig	dels	accessos	principals	a	les	ciutats	i	que	fomenten	la	sostenibilitat	i	reduïsquen	la	
petjada	de	carboni	en	l’activitat	comercial	dels	entorns	urbans.

•	 Reforçar	el	servei	d’ocupació	públic,	com	també	el	reconeixement	als	esforços	realitzats	pel	
Labora	 en	 la	 gestió	 d’ajudes	 durant	 la	 situació	 de	 pandèmia	 i	 impulsar	 polítiques	 actives	
d’ocupació	per	a	reactivar	l’economia	valenciana.

•	 Assegurar	els	equips	adequats	de	seguretat	 i	salut	en	el	 treball,	com	també	instar	totes	 les	
mesures	adequades	per	a	la	dotació	a	la	inspecció	de	treball	de	les	eines	més	efectives	a	l’hora	
d’actuar	en	sectors	especialment	vulnerables	com	el	cas	dels	repartidors,	les	aparadores	,	amb	
la	condició	de	posar	fi	als	problemes	que	diferents	organitzacions	denuncien	com	és	el	cas	dels	
contractes	il·legals,	la	sobrecàrrega	laboral	i	la	inexistència	d’avaluacions	de	riscos	laborals.

•	 Augmentar	les	ajudes	als	autònoms	de	manera	complementària	a	les	existents	i	als	crèdits	de	
l’ICO.	Especialment	a	aquells	més	afectats	per	les	conseqüències	de	la	crisi	de	la	COVID-19.	
	

•	 Ampliar	les	ajudes	a	autònoms	i	PIMES	seguint	la	disposició	adicional	primera	del	Decret	Llei	
4/2020,	de	17	d’abril,	de	mesures	extraordinàries	de	gestió	econòmico-financeres	per	fer	front	a	
la	crisi	produida	per	la	COVID-19,	realitzant	un	pla	reforçat	amb	els	nous	fons	no	reembolsables.	

•	 Augmentar	 les	dotacions	pressupostàries	com	a	reconeixement	professional	de	cuidadors	 i	
cuidadores	que	dediquen	la	seua	activitat	a	les	cures	de	majors	i	dependents,	tant	en	residències	
públiques,	concertades	i	privades	com	en	domicilis,	mitjançant	el	certificat	corresponent.

•	 Sol·licitar	al	Govern	d’Espanya	un	increment	pressupostari	en	la	partida	de	polítiques	actives	
d’ocupació	i	de	formació.

•	 Sol·licitar	la	prolongació	dels	ERTO	fins	que	acabe	la	necessitat	d’aplicació	d’aquesta	mesura:

•	 Instar	 al	 Govern	 central	 a	 fomentar	 la	 contractació	 dels	 treballadors	 en	 ERTO	 i	 ampliar	 la	
bonificació	de	la	quota	dels	treballadors	a	la	Seguritat	Social	quan	l’ERTO	es	converteixca	en	
força	major	parcial,	de	forma	que	no	es	penalitze	als	qui	es	deuen	mantindre	en	l’ERTE	més	
temps	per	falta	d’activitat.	

1.2.
OCUPACIÓ, AUTÒNOMS, TELETREBALL, 
CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT

OCUPACIÓ I AUTÒNOMS
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•	 Avançar	cap	a	models	de	reducció	de	 la	 jornada	 laboral	 i	altres	mesures	addicionals	per	a	
facilitar	la	conciliació	i	la	corresponsabilitat	dins	de	l’àmbit	de	la	vida	laboral,	familiar	i	personal.

•	 La	crisi	de	la	COVID-	19	ha	comportat	un	augment	del	teletreball	i	la	necessitat	d’impulsar	un	
acord	per	a	potenciar	aquesta	nova	modalitat	de	treball,	respectant	el	dret	a	la	desconnexió	i	
d’acord	amb	el	que	hi	ha	establit	en	l’acord	marc	europeu.

•	 Elaborar	una	guia	pràctica	per	a	 treballadors	 i	empreses	d’adaptació	al	 teletreball	 i	que	es	
garantisca	 l’adequada	 prevenció	 dels	 riscos	 laborals	 associats	 al	 teletreball	 tant	 de	 tipus	
ergonòmic	com	de	tipus	psicològic.

•	 Incrementar	 les	 ajudes	 Digitalitza	 Teletreball	 CV	 amb	 la	 condició	 d’incentivar	 la	 inversió	
innovadora	en	tecnologies	de	la	informació,	les	comunicacions	i	l’electrònica,	amb	la	finalitat	de	
pal·liar	la	incidència	de	la	crisi	derivada	de	la	pandèmia	de	la	COVID-19	en	el	sector	productiu	
i	de	serveis.

•	 Sol·licitar	la	pròrroga	de	les	ajudes	econòmiques	per	a	les	reduccions	de	jornada	per	cures	de	
familiars.

•	 Per	potenciar	un	nou	model	socioeconòmic	més	sostenible	en	el	marc	d’Avalem	territori,	crear	
noves	línies	d’actuacions	específiques	en	nínxols	d’ocupació	verda,	sectors	culturals	i	creatius	
i	de	les	tres	C	(conciliació,	corresponsabilitat	i	cures).

•	 Davant	 les	 necessitats	 generades	 per	 la	 COVID-19,	 revisió	 de	 la	 normativa	 relativa	 a	 les	
cooperatives	per	tal	d’introduir-hi	millores,	eliminant	barreres	normatives,	incidint	especialment	
en	la	simplificació	i	la	digitalització	dels	tràmits	i	en	la	modernització	del	Registre	de	Cooperatives.

•	 Fomentar	el	cooperativisme	com	a	eina	d’emprenedoria	en	un	context	de	crisi	econòmica,	atès	
que	aquesta	fórmula	permet	més	protecció	i	qualitat	de	l’ocupació.

•	 Desenvolupament	de	les	ajudes	previstes	en	el	Pla	Fent	cooperatives,	amb	especial	atenció	a	
aquelles	línies	que	podrien	servir	per	adaptar-se	a	la	nova	situació.

TELETREBALL, CONCILIACIÓ I CORRRESPONSABILITAT

1.3.
COOPERATIVISME, ECONOMIA, 
RESPONSABILITAT SOCIAL I SOLIDARITAT

	 En	el	context	d’una	nova	crisi	econòmica,	cal	posar	en	valor	la	importància	del	sector	cooperatiu	
existent	a	la	nostra	terra,	com	també	la	plena	validesa	dels	seus	valors	com	a	fórmula	de	conjuminar	
l’ocupació	de	qualitat,	 la	gestió	democràtica	de	 l’empresa	 i	 el	 respecte	envers	el	 seu	entorn	 social	 i	
natural.
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	 Aquesta	pandèmia	ha	posat	de	manifest	la	importància	del	sistema	valencià	de	ciència,	investigació,	
desenvolupament	i	 innovació	del	teixit	productiu	de	la	Comunitat	Valenciana.	Sols	amb	la	ciència	i	 la	
innovació	 trobarem	 la	vacuna	contra	 la	COVID-19	 i	solucions	a	 la	crisis	actual.	Per	això	és	 important	
augmentar	les	inversions,	insistir	en	plans	de	formació	per	continuar	en	el	procés	de	digitalització	de	la	
societat	i	reduir	la	bretxa	digital	que	s’ha	accentuat	durant	la	COVID-19.

•	 Acompanyar	els	diferents	sectors	facilitant-ne	la	col·laboració	a	través	de	fórmules	cooperatives	
davant	els	reptes	que	representen	les	emergències	sanitàries.

•	 Potenciar	 la	 responsabilitat	social,	de	manera	 integral,	en	 tots	els	vincles	de	 l’administració	
pública	en	l’àmbit	de	la	Comunitat	Valenciana	amb	els	sectors	econòmics	i	productius.

•	 Instar	la	revisió	de	la	normativa	estatal	d’empreses	en	concurs	o	en	dissolució,	per	tal	de	facilitar	
la	continuïtat	de	l’activitat	productiva	en	règim	de	cooperativa	per	part	dels	treballadors	i	les	
treballadores	en	un	context	de	crisi	econòmica.

•	 Reactivar	la	Taula	sobre	Treball	Autònom	aprovada	per	unanimitat	dels	grups	parlamentaris	en	
les	Corts	Valencianes	en	l’anterior	legislatura.

•	 Actualitzar	i	posar	en	marxa,	adaptant-les	a	les	noves	circumstàncies,	les	mesures	previstes	
en	la	Resolució	184/IX,	sobre	la	millora	de	les	condicions	de	treball	i	la	qualitat	de	vida	de	les	
persones	treballadores	autònomes,	aprovada	pel	Ple	de	les	Corts	Valencianes	en	la	sessió	de	
13	d’abril	de	2016.

•	 Abordar	la	temporalitat	en	la	contractació.

•	 Augmentar,	incentivar	i	invertir	recursos	en	una	major	formació	d’autònoms	i	petits	empresaris,	
en	tasques	relacionades	amb	la	gestió,	de	manera	que	puguen	créixer	i	professionalitzar-se	en	
la	capacitat	de	gestió	i	direcció,	per	a	poder	ser	més	productius.

•	 Introduir	incentius	fiscals	per	a	potenciar	la	contractació	dels	menors	de	35	anys	a	la	Comunitat	
Valenciana,	el	manteniment	del	seu	ús	i	la	disminució	de	la	seua	taxa	d’atur.

•	 Incrementar	la	inversió	en	matèria	d’R+D+I,	per	a	projectes	de	recerca	científica	i	tecnològica	
tant	a	curt	com	a	llarg	termini,	per	a	arribar	a	la	mitjana	dels	països	de	la	Unió	Europea.	Els	
èxits	de	 la	 tècnica	actual	que	ens	han	ajudat	 a	 combatre	 el	 coronavirus	 estan	basats	 en	
origen	en	els	descobriments	de	 la	ciència	bàsica,	que	 lògicament	ha	de	ser	 fonamentada	
en	projectes	de	llarga	durada.	Per	tant,	cal	una	estratègia	per	a	sostenir	 la	inversió	en	els	
projectes	científics,	com	també	el	foment	continu	de	la	coordinació	entre	els	diferents	àmbits	
de	l’elaboració	científica	i	l’impuls	per	a	la	internacionalització	de	la	ciència	que	es	realitza	a	
la	Comunitat	Valenciana.

1.4.
INNOVACIÓ I SOCIETAT DIGITAL
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•	 Invertir	 en	 educació	 científica	 i	 campanyes	 de	 comunicació,	 especialment	 en	 educació	
ambiental,	per	tal	que	el	conjunt	de	la	ciutadania	puga	prendre	coneixement	de	la	importància	
de	la	ciència	en	la	vida	quotidiana	i	en	les	solucions	a	les	crisis	globals	com	la	de	la	COVID-19.

•	 Finançar	 un	 programa	 d’inclusió	 per	 tal	 de	 reduir	 la	 bretxa	 digital	 en	 els	 col·lectius	 que	
presenten	major	vulnerabilitat.	La	COVID-19	ha	posat	de	manifest	la	bretxa	digital	en	aquells	
sectors	vulnerables.	A	més,	també	és	necessari	reforçar	les	ajudes	i	l’assessorament	a	petites	
empreses	per	a	 la	venda	a	domicili	o	per	 internet	per	tal	de	potenciar	aquest	canal	que	ha	
incrementat	la	seua	importància	arran	de	la	COVID-19.

•	 Promoure	 un	 pla	 de	 formació	 en	 matèria	 d’intel·ligència	 artificial	 per	 a	 adequar	 treballs	 i	
professions	a	les	noves	demandes	de	la	societat	digital.	Per	desenvolupar-lo	s’han	d’identificar	
els	coneixements,	 les	aptituds	i	 les	competències	necessàries	per	a	aquests	llocs	de	treball	
perquè,	posteriorment,	es	puguen	incloure	en	els	plans	de	formació	de	les	universitats	 i	els	
centres	de	formació	professional	i	que	s’incloguen	en	els	equips	de	les	empreses	valencianes.

•	 Ampliar	 i	 incentivar	 la	 formació	 en	 desenvolupament	 intel·ligent,	 especialistes	 en	 TIC	 i	
especialistes	digitals.

•	 Definir	un	grup	de	treball	amb	col·laboració	publicoprivada	per	a	l’accés	a	les	convocatòries	de	
fons	europeus	per	a	accedir	al	finançament	que	la	Unió	Europea	proporciona	ara	en	les	seues	
convocatòries	amb	les	màximes	garanties	d’èxit.

•	 Impulsar	 la	 construcció	 d’entorns	 de	 llac	 de	 dades	 controlades	 sota	 les	 condicions	
d’anonimització	pel	que	fa	al	tractament	de	dades	personals	i	a	la	lliure	circulació	d’aquestes	
dades	per	a	realitzar	un	seguiment	millorat	de	casos	de	COVID.

•	 Verificar	les	condicions	idònies	per	a	generar	entorns	que	permeten	explotar	dades	d’històries	
clíniques	 amb	 finalitats	 d’investigació	 per	 a	 facilitar	 detecció	 de	 diagnòstics	 i	 tractaments	
automatitzats.

•	 Incloure	 el	 coneixement,	 la	 innovació	 i	 la	 tecnologia	 com	 a	 eina	 bàsica	 per	 a	 guanyar	
competitivitat	nacional	i	internacional.	Augmentar	la	inversió	en	R+D+I	i	en	disseny	i	ús	de	les	
TIC.

•	 Potenciar	la	innovació	valenciana	com	a	palanca	de	millora	del	model	productiu	industrial	a	
través	de	línies	per	concurrència	competitiva	per	al	desenvolupament	de	projectes	estratègics	
que	afermen	la	cadena	de	valor	empresarial.

•	 Incentius	fiscals	a	la	 inversió	en	R+D+I	de	les	empreses.	És	necessari	mantenir	els	paquets	
d’estímuls	fiscals	i	financers,	i	fins	i	tot	ampliar-los,	per	a	garantir	l’operativitat	de	les	empreses.



22

1.5.
JUSTÍCIA FISCAL I RETRIBUCIÓ

LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL I 
DESIGUALTATS TERRITORIALS

•	 Els	serveis	públics	han	resultat	fonamentals	per	a	lluitar	contra	la	pandèmia.	Per	això	cal	una	
solidesa	en	els	recursos	públics	per	a	finançar-los.	Un	dels	principals	elements	és	la	lluita	contra	
el	frau	fiscal.	Cal	realitzar	un	estudi	sobre	les	taxes	d’economia	submergida,	de	frau	i	d’elusió	
fiscal	que	compte	amb	la	participació	d’experts	per	identificar	els	impostos,	les	comarques	i	els	
sectors	més	afectats.	Així	mateix,	es	fa	necessari	augmentar	el	treball	de	la	inspecció	laboral	i	
de	l’administració	valenciana	per	a	detectar	les	diverses	injustícies.

•	 L’aprofitament	 injust	 de	 les	 desigualtats	 territorials	 resta	 els	 recursos	 públics	 necessaris	
en	moments	com	la	crisi	viscuda.	Per	això	cal	 insistir	en	 l’establiment	d’un	mínim	impositiu	
territorial	per	posar	fi	a	l’anomenat	dúmping	fiscal.	És	necessari	impedir	que	els	recursos	propis	
continuen	minvant	com	a	conseqüència	del	frau	fiscal	que	puguen	realitzar	els	grans	patrimonis	
canviant	de	residència	fictícia	per	estalviar	els	impostos	de	patrimoni	o	successions.

•	 Incrementar	econòmicament	les	dotacions	pressupostàries,	la	modernització	i	la	coordinació	
de	l’Agència	Tributària	Valenciana	amb	l’Agència	Estatal	de	l’Administració	Tributària	per	enfortir	
els	mecanismes	de	lluita	contra	el	frau	fiscal.	Impulsar	campanyes	de	sensibilització	dirigides	a	
empresaris	i	treballadors	per	tal	d’evitar	l’economia	submergida	i	el	frau.

•	 Trametre	a	les	Corts	Valencianes	un	informe	sobre	l’impacte	de	totes	les	deduccions	de	l’IRPF,	
amb	la	finalitat	de	valorar-ne	l’actualització.

•	 Realitzar	una	avaluació	de	l’economia	submergida	que	hi	ha	a	la	nostra	comunitat,	les	seues	
peculiaritats	i	els	sectors	més	afectats.

•	 Continuar	aplicant	polítiques	actives	d’ingressos	amb	l’elaboració	de	plans	estratègics	anuals	
de	comprovació	i	inspecció	més	ambiciosos,	respecte	als	tributs	cedits	i	tributs	propis.

•	 Plantejar	una	reformulació	del	sistema	de	deduccions	autonòmiques	en	l’IRPF	per	a	aconseguir	
una	major	justícia	i	efectivitat	d’aquestes.

•	 Revisió	del	marc	normatiu	fiscal	d’acord	als	preceptes	Constitucionals	i	a	les	conclusions	que	
elaboren	el	Comité	d’experts	fiscals	com	l’Observatori	Fiscal	de	la	Comunitat	Valenciana.

•	 Actuacions	sobre	tributs	i	taxes	per	a	afavorir	la	industrializació	de	la	Comunitat	Valenciana.

SISTEMA TRIBUTARI I INCENTIUS
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1.6.
FINANÇAMENT JUST - AGENDA VALENCIANA

GOVERNANÇA TERRITORIAL

•	 Davant	la	necessitat	d’afrontar	 les	conseqüències	generades	per	la	crisi	de	la	COVID-19,	cal	
refermar	 les	 nostres	 reivindicacions	 davant	 l’Estat	 per	 a	 garantir	 la	 igualtat	 dels	 ciutadans	
visquen	en	el	territori	que	visquen,	així	com	la	participació	de	les	comunitats	autònomes	en	la	
governança	estatal.	En	aquest	sentit,	cal	instar	el	govern	de	l’Estat:

•	 A	 afrontar	 la	 reforma	 immediata	 del	 sistema	 de	 finançament	 seguint	 les	
recomanacions	dels	experts	nomenats	pel	Consell	i	els	principis	de	suficiència,	equitat	
i	corresponsabilitat	fiscal.	Reclamanant.	així	mateix,	la	convocatòria	urgent	al	Govern	
d’Espanya	d’un	Consell	de	Política	Fiscal	i	Financera	per	al	debat	de	les	propostes.

•	 A	 la	creació	de	mecanismes	de	compensació	de	 l’infrafinançament	per	 tal	que,	de	
manera	transitòria,	 les	comunitats	autònomes	que	es	troben	per	baix	de	 la	mitjana	
en	euros	per	habitant	ajustat,	siguen	receptores	del	mateix,	per	a	millorar	l’equitat	del	
sistema	i	la	capacitat	de	resposta	davant	aquesta	crisi	de	les	comunitats	autònomes	
infrafinançades,	garantint	la	suficiència	financera	de	la	Generalitat.

•	 Al	reconeixement	del	deute	històric	des	que	es	van	dur	a	terme	les	transferències	de	
competències	a	la	Generalitat	Valenciana,	com	també	la	definició	i	l’establiment	d’un	
mecanisme	de	compensació	d’aquests	dèficits.	Fins	que	açò	es	produïsca,	suspendre	
el	pagament	dels	interessos	del	deute	generat	pel	FLA	i	altres	instruments	financers	
de	l’Estat	per	a	garantir	una	major	liquiditat	de	la	Generalitat	Valenciana.

•	 A	flexibilitzar	la	regla	de	la	despesa	i	resta	de	regles	contingudes	en	la	Llei	orgànica	
d’estabilitat	pressupostària	 i	sostenibilitat	 financera,	per	a	que	tots	els	ajuntaments	
puguen	disposar	del	100	%	dels	romanents	de	tresoreria	per	a	implementar	aquells	
serveis,	 ajudes	 i	mesures	extraordinàries	que	permeten	actuar	 contra	els	negatius	
efectes	sanitaris,	socials	i	econòmics	derivats	de	la	pandèmia	de	la	COVID-19	i	eliminar	
la	taxa	de	reposició,	tant	per	a	les	comunitats	autònomes	com	per	a	les	entitats	locals,	
per	tal	d’enfortir	l’administració	i	els	serveis	públics.

•	 Impulsar	polítiques	fiscals	verdes	dirigides	a	la	transició	ecològica	justa	d’acord	als	paràmetres	
adoptats	per	la	Unió	Europea	i	fomentant	criteris	de	sostenibilitat.

•	 Introducció	 de	 beneficis	 fiscals	 per	 a	 emprenedors,	 cooperatives,	 empreses	 de	 l’economia	
social	i	per	a	la	fixació	de	población	en	zones	rurals	despoblades.	

•	 Impulsar	mesures	de	sensibilització	fiscal	a	la	ciutadania.	Entre	altres,	 incorporar	al	sistema	
educatiu	conceptes	de	formació	cívic	tributària.	
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•	 A	millorar	els	mecanismes	de	cogovernança	entre	l’administració	general	de	l’Estat	
i	 les	 comunitats	 autònomes,	 tot	 respectant	 l’àmbit	 d’autonomia	 reconegut	 en	 els	
diferents	estatuts	i	facilitant	la	participació	de	les	comunitats	autònomes	en	la	presa	
de	 decisions	 de	 l’Estat	 en	 situacions	 d’emergència,	 així	 com	 institucionalitzar	 els	
mecanismes	de	coordinació	Estat-comunitats	autònomes,	com	ara	la	conferència	de	
presidències	o	les	diferents	conferències	sectorials.

•	 A	instar	el	govern	central	a	elaborar	un	pla	de	xoc	per	a	desembossar	els	tribunals	
economicoadministratius	per	a	acabar	amb	les	demores	en	la	resolució	de	reclamacions	
i	incrementar	així	la	recaptació.

1.7.
TRANSICIÓ ECOLÒGICA I MOBILITAT
•	 Impuls	d’un	model	de	transport	públic	que	garantisca	la	salut	i	l’eficiència	basat	en	el	compliment	

de	les	recomanacions	sanitàries,	la	reducció	d’emissions	i	l’enfortiment	de	models	alternatius	
de	mobilitat	que	milloren	la	salut	de	les	persones	i	la	qualitat	de	l’aire	amb	l’objectiu	de	millorar	
la	resistència	davant	la	COVID-19,	que	ataca	principalment	el	sistema	respiratori.

•	 Millora	de	la	freqüència	i	vehicles	de	baixes	emissions	en	el	transport	públic,	cap	a	una	flota	
d’emissions	zero,	tant	d’àmbit	metropolità	com	comarcal	i	d’interior,	i	augmentar	els	serveis	per	
tal	de	reduir-ne	l’ocupació	mitjana	i	garantir	una	major	distància	entre	passatgers.

•	 Promoure	 els	 models	 de	 mobilitat	 sostenibles	 com	 són	 els	 trasllats	 a	 peu,	 amb	 bicicleta	
o	 patinet,	 al	 costat	 de	 tota	 l’oferta	 de	 transport	 públic.	 Avançar	 en	 la	 xarxa	 d’itineraris	 no	
motoritzats	prioritzant	l’extensió	de	la	xarxa	de	carrils	bici	en	els	accessos	de	les	grans	àrees	
metropolitanes,	connectant	amb	els	aparcaments	dissuasoris	a	fi	d’afavorir	 la	 intermodalitat	
per	completar	els	trajectes	de	manera	segura	i	sostenible	que,	així	mateix,	milloren	la	capacitat	
cardiopulmonar	i	eviten	l’emissió	de	gasos	nocius	per	a	la	salut	respiratòria	de	la	població.

•	 Enfortir	la	seguretat	i	la	prevenció	en	l’ús	del	transport	públic	de	la	Comunitat	Valenciana	tant	
per	als	usuaris	com	per	als	treballadors,	desenvolupant	tots	els	protocols	i	mesures	de	seguretat	
enfront	de	la	COVID-19.	

•	 Continuar	potenciant	la	intermodalitat	amb	la	construcció	d’aparcaments	dissuasoris	a	les	zones	
d’estacions	de	tren,	tramvia,	metro	i	principals	àrees	de	transbord	i	baixadors	de	bus,	així	com	
taxi,	per	a	evitar	aglomeracions	en	trànsit	i	espera.	Acompanyar	les	entitats	locals	valencianes	
en	la	millora	de	les	infraestructures	per	a	desplaçaments	a	peu,	en	bicicleta	o	patinet,	el	seu	
abast	 i	 la	seua	connectivitat,	així	com	impulsar	 la	mobilitat	 interurbana	sostenible,	ampliant	
l’espai	per	a	garantir	que	aquest	tipus	de	desplaçaments	es	realitza	respectant	les	distàncies	
de	seguretat.

•	 Per	la	pandèmia	s’ha	donat	la	necessitat	d’ampliar	la	qualitat	del	servei	de	trens,	especialment	
les	rodalies,	en	les	inversions	pertinents.
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•	 Augment	de	la	inversió	pública	en	infraestructures	de	transport	que	possibilite	la	creació	de	
condicions	 favorables	 per	 al	 desenvolupament	 d’activitats	 econòmiques;	 així	 com	 instar	 el	
Govern	d’Espanya	 i	 sol·licitar	 les	ajudes	europees	per	a	agilitzar	 la	 finalització	del	corredor	
mediterrani	com	a	instrument	dinamitzador	econòmic	de	la	Comunitat	Valenciana,	així	com	la	
unió	de	la	xarxa	Sagunt-Saragossa	amb	el	corredor	cantàbric.

•	 Instar	el	govern	central	a	finalitzar	el	Tren	de	la	Costa	como	a	eix	vertebrador	del	territori	i	unió	
entre	València	i	Alacant	pel	litoral,	necessari	per	al	transport	de	viatgers	i	per	a	la	millora	de	
l’experiència	de	turisme	a	la	comunitat.

•	 Augmentar	 les	 freqüències	 de	 Ferrocarrils	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana,	 per	 a	 millorar	 el	
servei	de	transport	i	les	distàncies	de	seguretat,	així	com	millorar	l’accessibilitat	d’accés	a	les	
infraestructures	d’FGV.

•	 Posar	en	marxa	els	mapes	de	transport	públic	per	carretera	metropolità	i	millorar	el	transport	
entre	els	municipis	amb	les	grans	localitats	de	la	comunitat	donant	alternatives	a	l’ús	de	vehicle	
privat.

•	 Impulsar	la	construcció	d’aparcaments	dissuasius	en	llocs	en	què	siga	possible	la	intermodalitat	
entre	el	vehicle	privat	i	l’accés	al	transport	públic	per	a	millorar	la	qualitat	de	l’aire	de	les	ciutats.

•	 Instar	el	Govern	d’Espanya	a	millorar	les	infraestructures	de	la	xarxa	de	rodalia	en	la	Comunitat	
Valenciana.

•	 Garantir	la	seguretat	laboral	i	sanitària	en	FGV	i	el	transport	públic	metropolità,	així	com	en	el	
sector	del	taxi.

•	 Explorar	les	possibles	col·laboracions	públic	privades	en	matèria	de	construcció	i	manteniment	
de	les	infraestructures.

•	 Cal	desenvolupar	una	estratègia	d’ordenació	del	territori	i	la	construcció	que	tinga	en	compte	
els	criteris	d’expansió	i	afectació	de	la	COVID-19	apostant	per	millorar	la	vertebració	territorial	
reduint	 la	densitat	de	població	en	nuclis	concrets	 i	millorant	 la	 situació	de	despoblació	en	
uns	altres.	Així	mateix,	es	tractarà	de	millorar	els	espais	i	materials	que	permeten	millorar	la	
distància	sanitària	i	limitar	la	transmissió	del	virus.

•	 Gestió	 forestal	 sostenible	 com	a	 ferramenta	per	 a	 la	dinamització	de	 l’economia	 local	dels	
municipis	rurals	que	permeta	netejar	les	masses	forestals	que	no	han	pogut	ser	ateses	durant	
la	 pandèmia	 evitant	 incendis,	 i	 afavorint	 la	 creació	 de	 llocs	 de	 treball	 i	 la	 dinamització	 de	
l’economia	local.

TERRITORI, URBANISME I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA
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•	 Col·laborar	amb	les	entitats	locals	en	el	disseny	d’espais	urbans	adaptats	a	les	recomanacions	
de	distància	 física.	 Impuls	als	espais	saludables	a	 l’entorn	urbà,	potenciar	 les	 intervencions	
amb	plenes	garanties	de	salut,	impulsant	una	dimensió	amable	i	pacífica	dels	espais	urbans.

•	 Impulsar	 l’R+D+I	 en	 materials	 de	 la	 construcció.	 La	 coordinació	 entre	 conselleries	 com	
innovació	i	les	distintes	àrees	econòmiques	del	Consell	per	a	impulsar	l’R+D+I	de	materials	per	
a	la	construcció,	rehabilitació,	adequació	i	reforma	d’edificis	i/o	habitatges.

•	 Impulsar	la	gestió	pública	i	 la	transparència	dels	costos	vinculats	a	les	infraestructures	i	els	
serveis	del	cicle	urbà	de	l’aigua	i	dels	mecanismes	de	repercussió	d’aquests	que	convertisca	
l’aigua	 en	 un	 dret	 per	 a	 tota	 la	 població	 i	 establisca	 en	 tot	 el	 territori	 valencià	 condicions	
d’accessibilitat,	salubritat	i	qualitat	organolèptica	de	l’aigua	potable	necessàries	en	una	situació	
de	pandèmia	i	crisi.

•	 Analitzar	l’estat	de	les	infraestructures	i	les	necessitats	de	renovació	d’aquestes,	i	les	condicions	
de	 prestació	 dels	 serveis.	 Establir	 una	 xarxa	 de	 connectivitat	 hidràulica	 (XCH)	 per	 xarxes	
hidràuliques	d’alta	eficiència	entre	nusos	territorials.	Millora	de	l’estat	ecològic	de	rius,	aqüífers,	
aiguamolls	i	llacunes,	i	establiment	i	aplicació	de	cabals	ecològics	ambientalment	adequats.

•	 Foment	de	l’autoconsum	energètic,	familiar,	empresarial	i	en	edificis	públics,	en	un	context	en	
què	la	pobresa	energètica	pot	acusar-se	en	les	famílies	més	humils	i	més	afectades	per	les	
conseqüències	de	la	pandèmia,	les	qual	poden	trobar	una	via	d’accés	a	un	subministrament	
bàsic	per	a	la	vida,	així	com	una	via	d’estalvi	de	costos	de	producció.

•	 En	 el	 context	 de	 l’agreujament	 dels	 casos	 de	 pobresa	 energètica,	 establir	 un	 protocol	 i	
mesures	de	protecció	de	 les	persones	en	situació	de	dificultats	d’accés	 i	 avançar	cap	a	 la	
generació	i	distribució	pública	d’energia	100	%	renovable	que	permeta	evitar	qualsevol	situació	
d’inaccessibilitat	a	 l’energia,	que	 tinga	un	 rol	actiu	en	 la	 instal·lació	d’energies	 renovables	 i	
limite	l’emissió	de	gasos	nocius.

•	 Impulsar	la	recollida	selectiva	per	a	afavorir	oportunitats	d’economia	circular.	Reduir	la	generació	
de	residus	derivats	de	la	pandèmia	mitjançant	la	reutilització	de	màscares	i	bates,	després	de	la	
seua	desinfecció	i	neteja.	Reduir	al	màxim	la	seua	incineració	o	dipòsit	en	abocador	d’aquests	
materials.	Assegurar	cicles	materials	nets,	segurs	i	no	tòxics	mitjançant	una	rigorosa	legislació.

•	 Implantació	de	models	de	gestió	basats	en	el	màxim	aprofitament	de	tots	els	recursos	interns	
de	cada	demarcació	hidrogràfica	(els	procedents	de	la	reutilització,	de	les	modernitzacions	i	
estalvis	de	regadiu,	dessalinització,	dessalobració	i	captació	d’escolaments)	i	de	les	aportacions	
externes	(transvasaments,	cessions	de	drets,	fons	públics	d’aigua,	etc.).

•	 Manteniment	i	optimització	dels	regadius	tradicionals	existents	a	la	Comunitat	Valenciana.

•	 Elaborar	el	tercer	pla	de	sanejament	i	depuració	d’aigües	residuals	de	la	Comunitat	Valenciana	
amb	un	pla	d’inversions	per	a	regeneració	de	les	aigües	residuals	urbanes	que	afavorisca	la	
seua	reutilització,	així	com	un	diagnòstic	i	un	fons	de	suport	a	la	renovació	de	les	xarxes	de	
clavegueram	municipals.

AIGUA, ENERGIA I RESIDUS
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•	 Col·laborar	amb	 les	confederacions	hidrogràfiques	 i	els	usuaris	per	a	dur	a	 terme	plans	de	
recuperació	en	els	aqüífers	sobreexplotats	o	contaminats,	mitjançant	 la	 racionalització	dels	
usos	de	 l’aigua	 i	 l’ús	de	 fonts	de	subministrament	alternatives;	així	 com	prevenir	 i	 evitar	 la	
deterioració	quantitativa	o	químic	dels	aqüífers.

•	 Fomentar	la	cogeneració	en	el	sector	industrial,	especialment	en	el	sector	de	la	ceràmica.

•	 Acabar	amb	 la	sobreexplotació	d’aqüífers	en	el	menor	 termini	possible,	havent	d’ajustar	els	
temps	en	cada	aqüífer	a	la	progressiva	disponibilitat	de	recursos	substitutius.

•	 Trasvasament	Tajo-Segura:	
	 -	 El	 transvasament	 Tajo-Segura	 és	 irrenunciable	 i	 imprescindible	 per	 a	 la	 Comunitat	
Valenciana,	per	la	qual	cosa	ha	d’exigir-se	al	Govern	d’Espanya	l’aprovació	d’una	declaració	per	
la	qual	es	considere	que	és	essencial	per	a	l’economia	de	la	província	d’Alacant	i	altres	territoris	
de	 la	 nació	 espanyola,	 havent-se	 de	 mantindre	 i	 reforçar	 la	 seguretat	 jurídica	 derivada	 del	
«memoràndum»	d’entesa	subscrit	el	9	de	abril	de	2013	entre	l’administració	central	i	cinc	governs	
autonòmics,	entre	ells	la	Comunitat	Valenciana.

•	 Trasvasament	Xúquer-Vinalopó:

	 -	Exigir	al	Govern	d’Espanya	la	posada	en	marxa	de	manera	definitiva	del	transvasament		
Xúquer-Vinalopó	mitjançant	implantació	d’una	solució	definitiva	que:
	 	 -	Aposte	decididament	per	la	recuperació	dels	aqüífers	i	evite	en	el	futur	la	seua		
	 	 sobreexplotació.
	 	 -	Assegure	un	cost	assumible	de	l’aigua	de	reg	per	als	beneficiaris	que	actualment		
	 	 està	assumint	la	Generalitat	Valenciana.
	 	 -	Garantisca	la	qualitat	de	les	aigües	transvasades	per	al	regadiu.
	 	 -	Descarte	l’aigua	procedent	de	l’assut	de	la	Marquesa	per	al	proveïment	urbà.

	 -	La	construcció	de	la	canalització	del	marge	esquerre	del	postransvasament.
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Potenciar la implantació d’energies renovables a la Comunitat Valenciana

Crear noves infraestructures, apostant per la gestió de la tecnologia i el coneixement

•	 Facilitar	 la	 implantació	 d’energies	 renovables	 (fotovoltaica,	 eòlica,	 hidràulica,	 biomassa	
sostenible)	així	com	la	construcció	de	les	infraestructures	necessàries	per	a	emmagatzemar	
aquesta	energia,	creant	ocupació	verda	 i	possibilitant	 la	 transició	energètica	a	 la	qual	hem	
d’accedir	per	a	ser	més	eficients	en	la	lluita	contra	el	canvi	climàtic,	i	complir	amb	les	exigències	
mediambientals	que	s’acorden	a	nivell	mundial	i	que	ens	arriben	en	forma	de	directiva	europea.

•	 Impulsar	l’ús	de	la	bioenergia,	amb	un	programa	estratègic	per	a	canviar	les	calderes	d’edificis	
públics	a	estella	 (o	pèl·lets	en	cas	d’edificacions	menors)	 i	 establiment	de	district	heatings	
(xarxa	de	calefacció	centralitzada	per	a	subministrament	d’aigua	calenta	sanitària	i	calefacció	a	
diferents	edificis	a	partir	d’una	planta	central)	en	municipis,	prioritzant	les	zones	més	pròximes	a	
les	masses	forestals	i	altres	fonts	(agricultura).	Això	suposaria	un	benefici	en	termes	de	cohesió	
territorial,	canvi	climàtic,	ocupació	i	prevenció	d’incendis	forestals.

•	 Infraestructures	per	a	gestió	de	residus	sanitaris.

•	 Impulsar	la	recollida	selectiva	per	a	afavorir	oportunitats	d’economia	circular.
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2.
POLÍTIQUES SOCIALS, DRETS I 
ADMINISTRACIÓ
CONTEXT SOCIAL DE LA CRISI DE LA COVID-19

	 Des	de	l’inici	de	l’estat	d’alarma,	decretat	el	14	de	març	de	2020,	fruit	de	la	pandèmia,	s’ha	viscut	
una	situació	insòlita,	en	què	els	valencians	i	valencianes,	per	a	protegir-nos	contra	el	virus,	hem	viscut	
confinats	i	confinades	als	nostres	habitatges	amb	unes	restriccions	molt	dures,	situació	que	s’ha	revertit	
progressivament	fins	als	inicis	de	juliol,	quan	hem	arribat	a	una	normalitat	adaptada	per	a	la	protecció	
contra	els	rebrots	massius	del	virus,	amb	les	mesures	de	seguretat	indicades.

	 Aquest	confinament	no	ha	resultat	igual	per	a	tota	la	població,	atès	que	les	persones	més	vulnerables	
han	estat	molt	més	afectades	durant	la	pandèmia.	Les	desigualtats	i	les	situacions	de	desprotecció	s’han	
accentuat,	ateses	les	condicions	excepcionals	que	s’han	viscut.	Encara	així,	la	societat	valenciana,	les	
institucions	i	les	entitats,	han	viscut	aquesta	crisi	amb	una	idea	central:	no	deixar	cap	persona	enrere.

	 Cal	recordar	el	repte	constant	d’ocupar-se	satisfactòriament	de	tots	i	totes,	començant	per	aquella	
part	de	la	societat	que	moltes	voltes	resulta	oblidada.	Per	a	fer	efectius	els	drets	i	capgirar	les	desigualtats	
generades	cal	atendre	cada	àmbit	concret:

	 Les	residències	de	persones	majors	han	patit	situacions	dramàtiques,	han	estat	un	dels	focus	de	
major	afectació	del	virus,	en	què	aquest	ha	presentat	el	seu	vessant	més	terrible.	Per	això,	en	primer	lloc,	
cal	incidir	en	mesures	de	fons	per	a	poder	prevenir	una	situació	com	la	que	s’ha	viscut	en	les	residències.

	 A	més,	la	crisi	que	hem	patit	és	el	major	exemple	per	a	posar	en	valor	els	treballs	invisibilitzats	i	
feminitzats	que	s’han	realitzat	entorn	al	sistema	de	cures	en	cadascun	dels	àmbits,	tant	residencials	com	
domèstics.

	 Els	camins	per	a	la	inclusió	social	han	estat	colpejats	per	aquesta	crisi	durament.	La	pandèmia	ha	
generat	una	situació	de	doble	vulnerabilitat	a	una	part	de	la	població	valenciana	afectada	per	la	pobresa	
infantil,	l’atur	de	llarga	durada,	el	treball	precari	i	les	diverses	conseqüències	econòmiques	provinents	de	
la	crisi	de	2008.

	 Una	de	les	majors	evidències	que	ha	posat	de	manifest	la	pandèmia	és	la	desigualtat	de	gènere.	
Les	pràctiques	domèstiques	i	de	criança,	com	també	la	desigualtat	en	el	món	laboral	i	en	el	teletreball,	
han	estat	en	un	primer	pla,	fruit	del	confinament.	Però	sobretot	cal	destacar	que	el	masclisme	ha	revelat	la	
cara	més	cruel	durant	la	pandèmia	i	s’ha	mostrat	amb	més	duresa	aprofitant-se	de	la	situació	d’incertesa	
social	i	les	condicions	pròpies	del	confinament.	Resulta	evident	la	necessitat	de	seguir	aprofundint	en	
una	societat	amb	igualtat	de	gènere	i	seguir	lluitant	amb	unitat	contra	la	violència	de	gènere	i	masclista.

	 En	el	context	anterior	a	la	pandèmia	ens	trobàvem	en	un	moment	en	què	la	normalització	del	
sistema	de	serveis	socials	vinculats	a	la	dependència	estava	en	ple	desenvolupament,	però	la	crisi	del	
coronavirus	ha	generat	un	pas	enrere,	perquè	ha	provocat	la	necessària	readaptació	dels	serveis	i	també	
una	afectació	greu	de	les	pràctiques	de	cures	amb	les	persones	en	discapacitat/diversitat	funcional,	que	
han	de	ser	repensades	per	tal	de	poder	seguir	avançant	cap	a	un	model	d’autonomia	personal.
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	 El	confinament	viscut	ha	posat	en	relleu	la	importància	d’un	habitatge	digne.	El	dret	a	l’habitatge	
en	aquesta	crisi	ha	sigut	important	inclús	per	a	la	protecció	sanitària.	Els	més	de	dos	mesos	estrictes	
de	confinament	ens	han	fet	conscients	com	a	societat	que	la	dignitat	de	l’espai	de	vida	és	la	base	per	a	
construir	una	vida	digna.	Per	això	cal	reforçar	les	mesures	per	a	assegurar	aquest	dret	fonamental.

	 En	la	situació	de	COVID,	la	població	migrant	ha	estat	precaritzada	encara	més.	El	tancament	de	
fronteres	i	les	dificultats	de	circulació	han	fet	que	moltes	persones	quedaren	confinades	en	situació	difícil.	
Després	del	confinament,	s’ha	pogut	observar	com	les	condicions	de	vida	de	les	persones	treballadores	
temporals	immigrants	no	eren	les	adequades	per	a	la	situació	de	pandèmia	global.

	 La	infància	ha	viscut	una	experiència	inaudita.	La	pandèmia	forma	ja	part	de	les	seues	vivències	
més	 primerenques	 i	 el	 seu	 record	 estarà	 de	 per	 vida.	 A	més,	 les	 conseqüències	més	 difícils	 per	 al	
desenvolupament	 i	 l’aprenentatge	primerencs,	 com	 també	 les	situacions	de	desprotecció	generades,	
necessiten	un	escut	social,	per	això	cal	garantir	la	protecció	de	la	infància	com	a	dret	fonamental	general.

	 En	molt	 poques	 hores,	 tot	 el	 sistema	 educatiu	 valencià	 hagué	 de	 convertir-se	 en	 un	 sistema	
d’ensenyament	 a	 distància,	 fet	 que	 ha	 exigit	 un	 esforç	 inèdit	 per	 part	 del	 professorat,	 freqüentment	
acompanyat	per	les	famílies.	Això	ha	generat	una	situació	mai	viscuda	que	ha	posat	en	relleu	que	un	dels	
fonaments	del	sistema	educatiu	és	la	presencialitat,	el	contacte	diari	per	a	reforçar	els	aprenentatges,	
amb	el	professorat	i	entre	iguals,	que	no	es	pot	substituir.	Els	esforços	per	la	digitalització	i	per	la	protecció	
sanitària,	exigits	per	la	pandèmia,	han	d’anar	acompanyats	d’una	reflexió	social	del	valor	de	l’educació.
Tant	l’administració	pública	com	l’administració	de	justícia	han	hagut	de	modificar	en	qüestió	d’hores	els	
seus	procediments	a	causa	del	confinament	de	la	població.	La	situació	generada	ha	determinat	solucions	
innovadores	i	dinàmiques	en	alguns	casos	i	disfuncions	en	altres;	cal,	doncs,	una	millora	intensa	dels	
procediments,	que	puga	incorporar	els	aprenentatges	realitzats.

	 Reivindiquem	les	administracions	que	han	estat	implicades	de	forma	més	directa	en	la	gestió	dels	
efectes	de	la	pandèmia:	les	administracions	locals,	els	ajuntaments.	Cal	incidir	en	el	seu	reconeixement	i	
aprofundir	en	la	seua	competència	i	autonomia.	A	més,	el	greu	problema	de	despoblament	que	pateixen	
algunes	regions	de	la	nostra	comunitat	es	pot	entendre	com	un	factor	de	risc	en	situació	de	pandèmia,	
tant	per	la	relació	amb	l’envelliment	de	la	població	com	per	la	distància	als	serveis	de	salut	bàsics.

	 Per	 totes	 aquestes	 raons,	 cal	 una	 sèrie	 de	 mesures	 en	 cadascun	 d’aquest	 àmbits	 de	 forma	
coordinada	que,	en	conjunt,	puguen	crear	les	bases	de	la	recuperació	social	de	la	Comunitat	Valenciana.
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2.1.
POLÍTICA SOCIAL

RESIDÈNCIES, PERSONES MAJORS I MODEL SOCIOSANITARI

	 Les	persones	majors	han	sigut	 les	principals	afectades	pels	efectes	de	la	COVID-19.	Cal	posar	
en	valor	el	seu	paper	fonamental	en	la	nostra	societat,	 l’envelliment	actiu	i	 la	seua	dignitat,	 i	avançar	
en	models	alternatius	a	l’atenció	residencial	que	estiguen	centrats	en	la	pròpia	decisió	de	les	persones	
majors	i	les	seues	necessitats,	prioritzant	l’atenció	en	el	domicili,	assistència	ambulatòria	i	el	foment	de	
l’autonomia	personal.

•	 Revisió	i	millora	del	model	d’atenció	residencial	per	a	persones	majors,	persones	amb	diversitat	
funcional	i	trastorn	mental,	des	d’un	lideratge	públic;	per	això,	cal:

•	 Dotar	el	sistema	residencial	d’una	major	coordinació	sociosanitària,	en	el	marc	de	la	coordinació	
interdepartamental	de	la	Llei	de	serveis	socials	inclusius,	impulsant	els	òrgans	i/o	comissions	
de	coordinació	sociosanitària	corresponents	amb	protocols	i	mesures	de	salut	i	higiene,	i	amb	
una	atenció	més	personalitzada,	individualitzada	i	segura,	incrementant	el	personal	i	reduint	
les	ràtios	de	persones	residents.

•	 Implantar	en	el	sistema	públic	valencià	de	serveis	socials	la	historia	social	única	i	desenvolupar	
l’aplicació	informàtica	que	agrupe	la	informació	social	i	sanitària	de	les	persones,	millorant	el	
coneixement	d’aquestes	i	la	capacitat	de	resposta	de	l’administració,	on	es	comparteixen	dades	
de	sanitat	i	serveis	socials,	atenent	la	protecció	de	dades.

•	 Ampliació	i	millora	dels	serveis	de	teleassistència	i	d’atenció	domiciliària,	per	a	incrementar	el	
ritme	de	contactes,	verificació	i	vigilància	de	la	població	beneficiària,	així	com	la	flexibilització	
de	l’atenció	domiciliària.

•	 Impulsar	un	pla	d’infraestructures	de	serveis	socials	entre	la	Generalitat,	les	diputacions	
provincials	i	els	ajuntaments	que	permeta	superar	el	dèficit	estructural	que	arrossega	
la	Comunitat	Valenciana	i	permeta	augmentar	l’oferta	pública	de	places.

•	 Coordinació	amb	centres	de	salut	de	referència.	Aprovar	el	mapa	de	serveis	socials	
que	permeta	la	coordinació	entre	els	sistemes	de	salut	i	el	sistema	de	serveis	socials	
inclusius.

•	 Ràtios	de	personal	i	perfils	professionals	necessaris.	Regular	les	plantilles	i	tipologies	
de	centres,	serveis	i	programes	on	s’incorporen	nous	centres	adaptats	a	les	persones,	
així	com	nous	perfils	professionals,	afavorint	l’increment	de	les	ràtios.

•	 Millora	de	les	condicions	laborals	del	personal	dels	centres.

•	 Reforçar	el	servei	de	la	inspecció	per	part	del	sector	públic	per	millorar	les	ràtios.

•	 Servei	d’atenció	psicològica	especialitzada	que	ajude	a	afrontar	 les	conseqüències	
derivades	de	la	pandèmia	dirigit	tant	a	les	persones	majors	com	al	personal	de	les	
residències	i/o	personal	sociosanitari	vinculat	a	elles.

•	 Actualitzar	els	protocols	d’actuació	i	gestió.
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•	 Ampliació	de	l’abast	de	la	renda	valenciana	d’inclusió,	sincronització	amb	l’ingrés	mínim	vital,	
i	 sol·licitud	de	gestió	unificada,	 tot	 elaborant	 un	pla	 específic	 amb	personal	 i	 recursos	per	
atendre	l’increment	de	la	demanda	de	sol·licituds	de	la	renda	valenciana	d’inclusió	fruit	de	la	
crisis	sanitària,	econòmica	i	social,	i	agilitzar	i	simplificar	la	seua	tramitació	i	abonament.

•	 Desenvolupament	normatiu	de	la	Llei	de	serveis	socials	inclusius	per	a	implementar	un	nou	
model	de	serveis	socials	més	preparat	per	atendre	la	població	davant	situacions	d’emergència	
com	l’actual	i	donar	suport	a	les	administracions	municipals	per	a	la	prestació	de	serveis	socials	
d’atenció	primària,	així	com	l’àmbit	d’urgències	i	emergències	en	serveis	socials.

•	 Continuar	amb	la	 implantació	de	 l’atenció	primària	 i	específica	de	serveis	socials,	 reforçant	
els	equips	professionals	d’atenció	directa	i	implantant	un	contracte	programa	plurianual	per	
part	de	la	Generalitat	i	les	diputacions	per	a	aconseguir	l’estabilitat	del	sistema	i	de	les	seues	
persones	professionals.

•	 Implementar	mecanismes	de	coordinació	per	a	garantir	el	servei	d’atenció	domiciliària	a	persones	
amb	dificultats	per	a	desplaçar-se	i	accedir	a	alimentació,	tractaments	i	medicació	(com	ara	
persones	majors	o	persones	amb	discapacitat),	especialment	en	situacions	d’emergència.

•	 Dotar	de	recursos	per	assegurar	l’allotjament,	l’accés	a	la	higiene	i	l’alimentació	de	les	persones	
sense	 llar,	 desenvolupant	 l’estratègia	 de	 persones	 sense	 llar	 amb	 la	 necessària	 dotació	
pressupostària.

•	 Reforçar	els	mecanismes	de	suport	i	sosteniment	a	les	famílies.

•	 Augmentar	 la	 inversió	pública	en	serveis	socials	 i	d’atenció	a	 la	dependència	per	a	ampliar	
la	xarxa	de	serveis	per	a	 la	ciutadania,	com	ara	serveis	residencials,	centres	de	dia,	serveis	
d’ajuda	domiciliària	i	assistència	personal.

•	 Oferir	l’atenció	primerenca	en	condicions	d’higiene	i	seguretat.

•	 Desenvolupar	 l’estratègia	 valenciana	 de	 l’envelliment	 actiu	 i	 lluita	 contra	 la	 soledat	 no	
desitjada.

•	 Treballar	per	a	crear	una	xarxa	única	i	coordinada	de	residències	de	persones	majors	i	amb	
discapacitat/diversitat	funcional,	que	afavorisca	la	gestió	i	permeta	actuar	d’una	forma	més	
ràpida	i	coherent	davant	situacions	de	pandèmia.

•	 Reforçar	 i	 potenciar	 el	 paper	 del	 sector	 social	 d’atenció	 a	 la	 dependència	 per	 la	 seua	
contribució	a	l’economia	valenciana	i	al	sosteniment	de	les	persones.

•	 Cal	fomentar	la	colaboració	público-privada	en	el	marc	d’allò	disposat	en	la	Llei	3/2019	de	
Serveis	Socials	Inclusius.	Cap	recordar	que	la	Comunitat	Valenciana	te	carències	en	places	
residencials,	centres	d’atenció	diurna,	serveis	d’ajuda	a	domicili,	i	un	altre	tipus	de	recursos	
de	nova	creació	per	a	persones	majors,	amb	diversitat	funcional,	amb	problemes	de	salut	
mental,	persones	en	situació	de	dependència	i	d’atenció	a	dones	víctimes	de	violència	de	
gènere.	
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•	 Garantir	que	les	mesures	plantejades	per	a	la	gestió	de	la	crisi	de	la	COVID-19	beneficien	en	
condicions	d’igualtat	dones	i	homes	desenvolupant	estudis	d’impacte	de	gènere	i	incorporant	
informes	sobre	l’impacte	de	les	mesures	des	de	la	perspectiva	de	gènere.

•	 Assegurar	la	corresponsabilitat	dels	Estats	en	l’assumpció	de	les	cures	reforçant	i	consolidant	
els	serveis	públics	sanitaris	i	socials	per	a	evitar	que	recaiga	com	a	obligació	sobre	les	dones.

•	 Producció	 estadística	 i	 visibilització	 dels	 usos	 del	 temps	 en	 l’àmbit	 de	 les	 cures	 durant	 el	
confinament.	Reforç	de	les	investigacions	en	curs	i	de	l’enquesta	valenciana	d’usos	del	temps.

•	 Pla	de	promoció	de	titularitat	compartida	d’explotacions	agràries	a	la	Comunitat	Valenciana.	
Millorant	el	 tractament	 fiscal	de	 les	despeses	de	 les	explotacions	 inscrites	en	el	registre	de	
titularitat	compartida	i	establint	un	import	d’ajuda	addicional	de	primera	instal·lació.

•	 Continuar	desplegant	els	serveis	d’assessorament	i	suport	a	les	persones	LGTBI,	especialment	
aquelles	que	han	estat	confinades	en	entorns	amb	una	actitud	negativa	cap	a	la	seua	orientació	
afectivosexual,	expressió	o	identitat	de	gènere.

•	 Fomentar	que	 les	empreses	 tinguen	en	compte	 les	persones	 treballadores	amb	 fills	o	 filles	
menors	 o	persones	majors	 al	 seu	 càrrec	 en	 la	desescalada	oferint,	 en	 la	mesura	que	 siga	
possible,	mesures	de	conciliació	i	corresponsabilitat	extraordinàries,	com	ara	la	incorporació	
progressiva,	l’elecció	de	torn	o	l’accés	a	jornades	intensives.

•	 Sensibilització	multinivell	per	a	la	igualtat	i	enfront	de	la	discriminació	de	la	dona	i	contra	les	
violències	de	gènere	i	masclista.

•	 Formació	per	a	l’avaluació	de	noves	formes	de	violència	i	discriminació	contra	les	dones	i	els	
seus	fills	i	filles	sorgides	en	el	context	de	la	COVID-19.

•	 Pla	enfront	de	l’aïllament	i	el	silenci.	Reforç	dels	recursos	d’atenció	per	a	casos	de	violència	de	
gènere	i	masclista	contra	les	dones	i	els	seus	fills	i	filles	i	l’accés	a	totes	les	víctimes	considerant	
la	seua	diversitat.

•	 Reforçar	els	sistemes	d’ajuda	i	atenció	psicosocial	per	a	dones	en	risc	o	víctimes	de	violència	
de	gènere	i	masclista.

2.2.
DRETS

IGUALTAT I DIVERSITAT

VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA
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•	 Creació	d’un	pla	valencià	d’habitatge	per	a	joves	que	es	fonamente	en	l’increment	de	les	ajudes	
de	 lloguer	per	a	 joves	proporcional	al	nombre	 total	de	sol·licituds	actuals,	 incloent-hi	 línies	
d’ajuda	per	 a	 facilitar	 l’accés	 a	 l’habitatge	 a	 persones	 joves	que	no	 es	puguen	 emancipar;	
increment	del	parc	d’habitatge	públic	per	a	programes	d’emancipació,	junt	amb	la	generació	
d’una	llei	d’habitatge	públic	que	consolide	les	vies	per	augmentar	el	parc	públic	i	prioritze	l’accés	
a	persones	joves	i	instar	l’Estat	a	desenvolupar	una	normativa	estatal	perquè	les	comunitats	
autònomes	i/o	ajuntaments	puguen	regular	el	preu	del	lloguer	en	zones	tensionades.

•	 Potenciar	 la	 salut	 i	 el	 benestar	 de	 la	 joventut	mitjançant	 un	 reforç	 del	model	 d’assistència	
psicològica	i	de	salut	mental	per	a	persones	joves	i	la	coordinació	entre	atenció	primària	i	salut	
mental,	adaptació	als	ritmes	i	necessitats	de	les	persones	joves.

•	 Promoure	la	inserció	laboral	de	les	persones	joves	amb	qualitat	mitjançant	la	instauració	de	la	
figura	d’orientador	de	capçalera	al	Labora,	per	a	acompanyar	els	processos	sociolaborals	de	
les	persones	joves	amb	plans	i	mesures	per	a	afavorir	la	seua	ocupació,	i	perseguint	les	males	
praxis	en	la	contractació	de	becàries	amb	un	major	control	i	inspecció.

JOVENTUT

	 Amb	la	crisi	econòmica	de	la	COVID-19,	la	joventut	ha	sigut,	de	nou,	el	sector	poblacional	d’edat	
que	més	 ha	 patit	 la	 destrucció	 d’ocupació,	 aspecte	 que	 suposa	 un	 nou	 retrocés	 en	 les	 possibilitats	
d’emancipació	 i	 de	 consolidació	 de	 projectes	 de	 vida.	 És	 per	 aquest	 motiu	 que	 és	 imprescindible	
implementar	mesures	 àgils	 i	 urgents	 dirigides	 a	 facilitar	 en	 la	 joventut	 la	 inserció	 laboral,	 l’accés	 a	
l’habitatge	i	la	qualitat	de	la	salut	i	benestar.

•	 Pla	enfront	de	la	violència	sexual	i	el	tràfic	d’éssers	humans,	tant	en	les	llars	com	en	l’àmbit	
públic	davant	les	situacions	produïdes	pel	confinament	com	per	les	possibles	conseqüències	
derivades	 de	 la	 situació	 actual,	 incloent-hi	 l’especificitat	 de	 les	 dones	 amb	 discapacitat	 o	
diversitat	funcional	i	de	les	dones	que	viuen	en	l’àmbit	rural.

•	 Impulsar	un	pla	de	reforç	judicial	per	tal	de	dotar	de	personal	de	suport	per	poder	agilitzar	tots	
els	processos	que	s’han	vist	alentits	durant	l’estat	d’alarma,	amb	especial	atenció	als	processos	
que	afecten	les	dones	i	els	seus	fills	i	filles	víctimes	de	violència	de	gènere.

•	 Fomentar	l’ús	dels	recursos	d’habitatge	buits	de	les	entitats	per	a	les	dones	i	els	seus	fills	i	filles	
víctimes	de	violència	de	gènere.

•	 Seguir	 treballant	 en	 l’Estratègia	 valenciana	 contra	 la	 violència	 sexual,	 tant	 en	 les	 llars	 com	
en	 l’àmbit	 públic	 davant	 les	 situacions	 produïdes	 pel	 confinament	 com	 per	 les	 possibles	
conseqüències	 derivades	 de	 la	 situació	 actual,	 empoderant	 les	 dones	 víctimes	 d’aquesta	
violència.

•	 Treballar	en	la	detecció	precoç	de	la	violència	de	gènere	i	masclista,	desenvolupant	i	millorant	
els	mecanismes	de	denúncia	i	millorant	els	protocols	d’actuació,	la	formació	i	capacitació	dels	
i	les	professionals	que	desenvolupen	feines	en	l’àmbit	de	la	infància,	adolescència	i	educació	
per	a	prevenció	i	detecció	de	violències	masclistes	entre	menors	d’edat.
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INFÀNCIA

	 La	infància	ha	sigut	un	dels	sectors	poblacionals	que	més	ha	patit	les	conseqüències	indirectes	
de	la	crisi	sanitària	i	social	de	la	COVID-19,	no	tant	per	les	afeccions	en	la	salut,	sinó	per	les	mesures	de	
confinament,	i	el	posterior	procés	de	desescalada,	que	ha	postergat	els	processos	educatius	i	psicosocials	
de	les	xiquetes	i	els	xiquets.	Per	això,	cal	 implementar	mesures	per	a	garantir	aquest	adequat	procés	
de	creixement,	generant	contextos	saludables	i	emocionalment	positius,	on	la	infància	puga	continuar	
aprenent,	relacionant-se	i	jugant,	així	com	compensar	les	desigualtats	socials	i	econòmiques	que	poden	
patir,	fruit	de	les	conseqüències	econòmiques	d’aquesta	crisi,	moltes	famílies	amb	xiquets	i	xiquetes.

•	 Garantir	una	oferta	d’oci	educatiu,	i	facilitar	el	desenvolupament	d’activitats	i	projectes	d’oci	
educatiu	per	part	d’entitats	socials,	amb	una	normativa	similar	a	l’aplicable	a	centres	educatius.

•	 Implementar	una	xarxa	de	professionals	de	joventut	per	a	acompanyar	la	població	juvenil	a	
nivell	local	per	tal	d’assessorar,	orientar	processos	participatius	i	apropar	els	recursos	i	mesures	
que	es	posen	a	la	seua	disposició	per	part	de	les	administracions	públiques.

•	 Desenvolupar	 campanyes	 periòdiques	 de	 conscienciació	 pública	 i	 incorporar	 elements	
educatius	específics,	 fomentant	 la	criança	positiva	entre	pares	 i	mares	 i	afavorint	 relacions	
entre	iguals	lliures	de	violència.

•	 Reforçar	els	 recursos	autonòmics	 i	 locals	de	detecció	 i	protecció	de	 la	 infància	que	pateix	
violència	física,	psicològica	i	sexual,	i	avançar	cap	a	una	atenció	integral	seguint	el	model	nòrdic	
de	«cases	dels	xiquets».	Formar	en	detecció	i	actuació	davant	la	violència	infantil,	tant	en	un	
entorn	físic	com	virtual,	tots	els	professionals	que	treballen	amb	xiquets,	xiquetes	i	adolescents.	

•	 Assegurar	vies	d’ajuda	directa	a	xiquets	 i	 xiquetes,	ampliant	el	servei	que	ofereix	el	 telèfon	
d’atenció	a	la	infància	a	altres	canals,	com	ara	les	aplicacions	de	missatgeria	instantània	o	les	
xarxes	socials.

•	 Disposar	de	mesures	per	a	 la	 inclusió	social	de	col·lectius	vulnerables	 i	marginats,	 inclosos	
els	 xiquets	 o	 xiquetes	migrants	 no	 acompanyats,	 sol·licitants	 d’asil	 i	 refugiats,	 fomentant	 i	
prioritzant	l’acolliment	familiar,	i	assegurar	la	perspectiva	de	la	infància	en	els	instruments	que	
es	creen	contra	la	discriminació	i	l’estigmatització.

•	 Garantir	 la	participació	de	 la	 infància,	així	com	de	 les	entitats	en	defensa	de	 la	 infància	en	
el	disseny	de	 les	polítiques	de	prevenció	de	 la	COVID-19,	 i	 tenir	en	compte	 les	necessitats	
d’aquest	grup	poblacional	en	el	procés	de	recuperació	progressiva	de	la	normalitat.	Prestar	
especial	atenció	a	 la	 informació	 relacionada	amb	 la	COVID-19	 i	adaptar	els	continguts	a	 la	
població	infantil.
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HABITATGE

	 Les	persones	amb	discapacitat/diversitat	funcional	s’han	vist	doblement	vulnerables	en	aquesta	
pandèmia.	Per	això,	aquesta	crisi	ens	obri	una	possibilitat	per	a	enfortir	i	repensar	les	mesures	per	a	la	
dignificació	de	la	vida	en	qualsevol	circumstància.	La	transició	cap	a	un	model	d’autonomia	personal	
tenint	en	compte	la	protecció	especial	en	situacions	d’emergència,	així	com	la	recuperació	de	la	vida	
formativa	i	laboral	amb	una	prudent	normalitat	ha	de	ser	repensada	des	de	molts	àmbits.

•	 La	 transició	 del	 paradigma	 de	 la	 dependència	 cap	 a	 un	model	 d’autonomia	 personal	 s’ha	
vist	necessària	durant	el	confinament.	Les	decisions,	els	projectes	vitals,	 les	possibilitats	de	
desenvolupament	de	vida	no	han	sigut	possibles	en	molts	casos	per	la	falta	de	recursos,	de	
l’assistència	personal	necessària.	Cal	avançar	cap	a	la	personalització	de	l’ajuda	professional	en	
cada	cas,	així	com	la	inversió	en	formació	i	projectes	d’emancipació	que	ajuden	a	la	superació	
de	barreres.	Això	implicaria	també	la	visibilització,	repensament	i	reconeixement	de	les	tasques	
de	cures,	tan	importants	durant	el	confinament.

•	 S’han	de	generar	protocols	específics	de	seguretat	i	emergències	per	a	assistir	a	les	persones	
amb	 discapacitat/diversitat	 funcional	 amb	 uns	 models	 que	 incloguen	 les	 característiques	
específiques	de	cada	cas.

•	 Cal	un	pla	específic	de	 formació	 i	ocupació	per	a	 les	persones	amb	discapacitat/diversitat	
funcional,	per	ser	un	dels	col·lectius	més	perjudicats	per	la	pandèmia	que	hem	viscut.	La	formació	
també	amb	mitjans	digitals	 i,	en	 la	mesura	que	siga	possible,	presencial,	s’ha	de	recuperar	
tant	als	centres	ordinaris	com	als	centres	educatius	especials.	El	pla	de	formació	i	ocupació	
ha	d’estar	 lligat	a	 les	característiques	territorials.	Això	ha	d’anar	associat	a	 les	mesures	que	
incentiven	específicament	la	contractació	de	persones	amb	discapacitat/diversitat	funcional	
severa	amb	el	suport	per	a	l’assistència	personal,	si	fora	el	cas.

•	 L’accessibilitat	és	un	element	clau	per	a	la	recuperació	de	la	vida	social	i	a	l’aire	lliure	per	a	les	
persones	amb	discapacitat/diversitat	funcional.	Per	això	cal	un	aprofundiment	en	les	polítiques	
d’accessibilitat	en	l’àmbit	personal	i	professional,	incloent	el	teletreball	de	forma	coordinada	
entre	tots	els	departaments	de	l’administració	valenciana	i	que	tinga	en	compte	la	nova	realitat	
post-COVID-19.

•	 Augmentar	el	parc	públic	d’habitatge.	Per	tal	d’assegurar	el	dret	a	l’habitatge	en	la	Comunitat	
Valenciana	 cal	 augmentar	 el	 nombre	 d’habitatges	 d’interès	 social,	 siga	 de	 titularitat	 de	 la	
Generalitat	o	de	les	diferents	administracions	locals.	Dit	això,	és	necessari	treballar	en	explorar	
totes	les	vies	que	ens	permeten	aconseguir	aquest	objectiu;	entre	elles,	arribar	a	acords	amb	
entitats	 privades	 que	 disposen	 d’habitatges	 buits,	 adquirir	 habitatges	mitjançant	 qualsevol	
dels	procediments	d’adquisició	previstos	a	 la	norma	o	 la	construcció	de	noves	promocions	
d’habitatge,	siga	d’iniciativa	privada	o	pública.
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•	 Coordinar	les	actuacions	per	a	evitar	desnonaments	en	l’etapa	post-COVID-19.	Dur	a	terme	
accions	preventives	i	impulsar	una	millora	del	protocol	antidesnonaments	que	desenvolupa	
l’actual	conveni	entre	el	Consell	General	del	Poder	Judicial,	 la	Generalitat	i	 l’FVMP	sobre	la	
detecció	de	supòsits	de	vulnerabilitat	en	ocasió	de	llançament	d’habitatge	familiar.

•	 Impuls	a	 la	rehabilitació	d’habitatges	i	entorns	urbans	amb	criteris	d’eficiència	energètica	i	
en	 favor	de	 la	 transició	ecològica.	La	 rehabilitació	deu	convertir-se,	en	aquest	moment	de	
reconstrucció,	 en	 una	 oportunitat	 per	 a	 la	 reactivació	 econòmica	 i	 la	 generació	 de	 nova	
ocupació.	D’acord	amb	els	agents	socials,	cal	establir	una	major	connexió	entre	les	polítiques	
urbanístiques,	d’habitatge	 i	de	sòl,	prestant	especial	atenció	en	 la	recuperació	de	conjunts	
històrics,	centres	urbans,	barris	degradats	 i	 la	renovació	d’habitatges	 i	edificis	amb	criteris	
de	sostenibilitat	i	biohabitabilitat.	Dit	això,	és	necessari	complementar	les	ajudes	de	reforma	
interior	d’habitatges	del	pla	Renhata	i	fer-les	més	accessibles	a	persones	amb	dificultat	d’accés	
a	crèdits,	especialment	als	col·lectius	més	 joves.	També,	desenvolupament	de	 fórmules	de	
col·laboració	 publicoprivada	 que	 donen	 viabilitat	 a	 la	 rehabilitació	 i	 regeneració	 d’espais,	
especialment	 aquells	 amb	 població	 més	 vulnerable,	 per	 a	 dotar-los	 d’habitabilitat	 i	 dels	
requisits	d’accessibilitat	i	de	sostenibilitat	mediambiental	per	a	reduir	les	llistes	d’espera	per	
a	accedir	a	un	lloguer	social.

•	 Avaluar	l’eficàcia	de	les	ajudes	que	tenen	per	objecte	garantir	l’accés	a	un	habitatge.	Optimitzar	
i,	en	cas	necessari,	augmentar,	les	ajudes	per	a	orientar-les	als	col·lectius	més	vulnerables	de	
les	diferents	administracions	públiques	amb	l’objectiu	de	simplificar-hi	l’accés	a	la	ciutadania	
i	agilitzar	la	tramitació.	També,	dur	a	terme	una	anàlisi	i	avaluació	de	l’eficàcia	de	les	ajudes	
de	les	diferents	administracions	i	entitats	públiques	dirigides	a	col·lectius	vulnerables,	amb	
l’objectiu	d’efectuar	els	pagaments	de	les	ajudes	per	al	lloguer	de	manera	ràpida	i	eficaç.

•	 Impulsar	la	reactivació	econòmica	i	social	en	l’entorn	rural.	Especialment	en	municipis	amb	
el	 risc	de	despoblament,	 facilitant	 la	rehabilitació	d’habitatges	 i	entorns	urbans,	a	vegades	
obsolets	i	inaccessibles.	La	situació	sobrevinguda	de	la	COVID-19	i	l’acceleració	per	part	de	les	
empreses	del	teletreball	ha	ocasionat	que	les	persones	es	replantegen	l’opció	de	desplaçar-
se	 a	 entorns	 rurals.	 Per	 això,	 urgeix	 facilitar	 l’accés	 a	 l’habitatge,	 no	 sols	 a	 les	 persones	
interessades	a	romandre-hi,	sinó	també	a	aquelles	que	aposten	per	establir-se	com	a	nova	
població	d’aquests	municipis.

Impuls de la innovació

•	 Potenciar	en	l’àmbit	de	l’habitatge	tots	aquells	instruments	que	perseguisquen	i	promoguen	la	
resiliència	territorial	i	l’impuls	a	la	innovació	com	un	mecanisme	fonamental	per	a	abordar	els	
reptes	futurs,	garantint	el	respecte	al	medi	ambient,	el	benestar	social,	el	creixement	equilibrat.

•	 Les	actuacions	que	es	promoguen	han	d’estar	enfocades	en	la	línia	d’una	transició	verda,	justa	
i	integrada	que	fomente	la	sostenibilitat	dels	llocs	que	habitem	i,	en	aquest	sentit,	la	innovació	
aplicada	en	la	construcció	ha	de	tenir	un	paper	rellevant	en	aquest	procés.

•	 Foment	de	l’habitatge	cooperatiu	social	i	sostenible	com	a	solució	d’accés	a	l’habitatge.
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•	 Coordinar	 les	actuacions	per	a	evitar	desnonaments	en	 l’etapa	post-COVID-19.	Dur	a	 terme	
accions	preventives	 i	 impulsar	una	millora	del	protocol	antidesnonaments	que	desenvolupa	
l’actual	conveni	entre	el	Consell	General	del	Poder	Judicial,	 la	Generalitat	 i	 l’FVMP	sobre	 la	
detecció	de	supòsits	de	vulnerabilitat	amb	ocasió	de	llançament	d’habitatge	familiar.

•	 Instar	el	Govern	d’Espanya	a	 impulsar	noves	mesures	de	caràcter	normatiu	que	reforcen	 la	
protecció	de	les	persones	hipotecades,	 la	transparència	de	les	condicions	de	contractació	i	
de	les	seues	implicacions	econòmiques	i	jurídiques.	S’han	d’impulsar	els	mecanismes	per	a	la	
reestructuració	viable	dels	deutes	hipotecaris	sobre	l’habitatge	habitual	dels	deutors	de	bona	
fe	en	situació	de	vulnerabilitat.

•	 Impulsar	el	desenvolupament	de	la	Llei	de	 la	 funció	social	de	 l’habitatge,	que	establisca	un	
marc	legal	comú	per	a	tota	la	Comunitat	Valenciana	de	garanties	que	permeten	fer	efectiu	el	
dret	al	gaudi	d’un	habitatge	digne	i	adequat	establit	en	l’article	47	de	la	Constitució.	Aquestes	
garanties	 inclouran	una	garantia	d’habitatge	per	a	 totes	 les	persones	en	situació	d’exclusió	
residencial	per	mancar	dels	recursos	necessaris	per	a	procurar-se	l’accés	a	un	habitatge	digne	
i	adequat	en	condicions	de	mercat,	prioritzant	aquelles	en	situacions	de	sensesostrisme.

•	 Intensificar	 i	 fer	 les	 modificacions	 pressupostàries	 corresponents	 per	 a	 la	 rehabilitació	
d’habitatges	públics	de	la	Generalitat	i	Evha	per	tal	de	posar-los	a	disposició	de	les	persones	
inscrites	en	el	registre	de	demandants	d’habitatge	el	més	aviat	possible.

•	 Impuls	i	millora	de	recursos	per	a	l’Estratègia	valenciana	de	migracions.	Desenvolupar	un	pla	
estratègic	d’acollida	i	inclusió	per	a	persones	migrants	i	sol·licitants	de	protecció	internacional	
que	tinga	en	compte	les	especificitats	de	les	famílies	i	dels	xiquets,	xiquetes,	amb	la	coordinació	
dels	serveis	socials	del	Govern	d’Espanya,	de	la	Generalitat	i	les	administracions	locals.

•	 A	causa	de	 la	crisi	mundial	de	 la	COVID-19,	 cal	 impulsar	un	nou	marc	per	a	 la	cooperació	
internacional	 a	 través	 de	 la	 reforma	 d’instruments	 com	 les	 bases	 de	 les	 convocatòries	 de	
subvencions,	 amb	mesures	 adaptades	 a	 la	 complexa	 realitat	 que	 permeten	 respondre	 de	
forma	àgil	i	flexible	davant	les	modificacions	i	terminis	d’execució	de	projectes	en	la	situació	
excepcional	en	què	ens	trobem.

•	 Participar	en	els	esforços	internacionals	per	l’erradicació	de	la	COVID-19.

•	 La	Generalitat	Valenciana	es	compromet	amb	els	organismes	 internacionals	a	sumar-se	als	
esforços	que	siguen	necessaris	per	a	ajudar	a	l’erradicació	de	la	COVID-19.

MIGRACIONS I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

	 Les	migracions	humanes	es	produeixen	en	la	gran	majoria	dels	casos	en	una	situació	de	gran	
vulnerabilitat	personal	i	social.	La	COVID-19	s’ha	viscut	amb	especial	virulència	en	una	gran	majoria	de	
les	persones	migrants	perquè	la	informació,	la	seguretat	sanitària,	l’habitatge	pel	confinament,	el	treball,	
les	comunicacions...	han	sigut	molt	difícils	de	mantenir.	Aquesta	pandèmia	ha	demostrat	que	tots	els	
països	formem	una	gran	societat	connectada,	en	aquest	cas	pel	virus.	Per	tant,	per	solidaritat	i	per	interès	
social,	s’han	d’atendre	les	diferents	realitats	que	s’han	derivat	de	la	pandèmia	quant	a	les	migracions.
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•	 Implementar	 els	 recursos	 necessaris	 per	 a	 garantir	 un	 ensenyament	 presencial	 en	 totes	
les	 etapes	 educatives	 amb	 les	 garanties	 de	 seguretat	 i	 higiene	 exigides	 per	 les	 autoritats	
sanitàries,	amb	una	major	coordinació	amb	els	centres	de	salut	de	referència,	amb	protocols	i	
sensibilització	per	a	professorat,	famílies	i	alumnat.	Desenvolupar	un	pla	de	reforç	educatiu	per	
al	curs	2020-2021.

•	 Implementar	un	pla	de	digitalització	educativa:	garantint	l’accés	tecnològic	d’alumnat	i	docents,	
i	la	qualitat,	inclusivitat	i	seguretat	de	les	plataformes	en	línia,	i	amb	suport	i	formació	digital	
per	al	professorat;	substituint	progressivament	els	equips	informàtics	fixos	per	equips	portàtils	
amb	connexió	a	internet	que,	en	cas	de	ser	necessari,	l’alumnat	puga	portar	a	casa;	i	amb	la	
implantació	de	sistemes	d’educació	en	línia	basats	en	el	programari	lliure,	protegint	la	identitat	
digital	de	l’alumnat	des	de	la	Generalitat	Valenciana.

•	 Continuar	augmentant	el	professorat	al	servei	de	l’educació	valenciana	que	acabe	repercutint	
en	una	 reducció	generalitzada	de	 ràtios,	permetent	una	major	qualitat	educativa	 i	 l’estricte	
compliment	de	les	mesures	d’higiene	i	seguretat.

	 L’educació	és	un	dret	humà	fonamental,	i	cal	continuar	garantint-lo,	tot	i	la	situació	d’emergència	
en	la	qual	ens	trobem.	Durant	la	pandèmia,	ha	sigut	necessari	posar	en	marxa	recursos	i	mecanismes	
excepcionals	per	a	continuar	 l’ensenyament	de	manera	no	presencial.	Ara,	una	vegada	 finalitzada	 la	
desescalada,	cal	assegurar	una	tornada	a	les	aules	que	garantisca	que	l’educació	continua	de	manera	
presencial,	amb	tots	els	recursos	i	suports	necessaris	perquè	l’alumnat	puga	continuar	els	seus	processos	
educatius	i	 formatius,	amb	les	mesures	de	prevenció,	higiene	i	salut	que	facen	compatible	la	situació	
excepcional	que	vivim	amb	el	dret	a	l’educació.

PROTECCIÓ ANIMAL

•	 Impulsar	 un	 programa	 contra	 l’abandonament.	 Establir	 els	 mecanismes	 per	 a	 col·laborar	
amb	els	ajuntaments	per	a	garantir	tenir	centres	de	recepció	d’animals	domèstics	perduts	o	
abandonats,	posant	en	marxa	l’edificació	i	posada	en	funcionament	de	centres	de	protecció	
animal	públics	i	augmentar	els	recursos	destinats	per	a	aquests	projectes.

•	 Facilitar	la	cura	d’animals	de	persones	afectades	per	la	COVID-19	durant	la	seua	hospitalització	
o	durant	una	situació	d’impossibilitat	d’efectuar	les	cures	necessàries	a	l’animal.

•	 Establir	programes	de	conscienciació	i	sensibilització	sobre	els	protocols	d’actuació	amb	els	
animals	en	relació	amb	la	COVID-19.

2.3.
EDUCACIÓ, FORMACIÓ I UNIVERSITATS

EDUCACIÓ
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•	 Davant	la	situació	de	crisi	econòmica	que	travessen	les	famílies	valencianes,	incrementar	les	
places	per	a	garantir	un	accés	universal	progressiu	a	educació	infantil	de	0	a	3	anys,	prioritzant	
els	xiquets	i	xiquetes	en	situació	de	pobresa	o	exclusió	social,	amb	criteris	d’accés	que	prioritzen	
renda	i	vulnerabilitat	amb	l’horitzó	d’arribar	a	una	educació	100	%	gratuïta	en	l’etapa	0	a	3	a	
través	de	places	a	escoletes	públiques	de	la	Generalitat,	de	les	escoletes	municipals	i	de	les	
escoletes	infantils	a	través	del	bo	infantil.

•	 Augmentar	la	capacitat	i	velocitat	en	les	xarxes	dels	centres,	així	com	la	instal·lació	de	wifis	
en	 tots	 els	 centres,	 augmentar	 la	 capacitat	 dels	 correus	 electrònics	 corporatius	 «gva.es»,	 i	
l’autorització	per	a	poder	comprar	maquinari	informàtic	en	els	centres;	actualment	cal	esperar	
l’adquisició	des	de	la	Conselleria	d’Educació,	Cultura	i	Esport	per	a	evitar	col·lapses	per	saturació	
de	correu	o	mala	experiència	d’usuari	per	escassa	cobertura	wifi.

•	 Agilitzar	el	procés	de	contractació	de	conserges	i	personal	administratiu	en	col·legis	i	instituts.	
S’ha	 d’aconseguir	 que	 en	 la	 situació	 de	COVID-19	 totes	 les	 places	 assignades	 a	 un	 centre	
haurien	d’estar	adjudicades	i	poder	controlar	la	distància	entre	persones.

•	 El	 sistema	 universitari	 valencià	 ha	 patit	 la	 pandèmia,	 amb	 la	 reconversió	 de	 l’activitat	
massivament	cap	a	la	no-presencialitat,	generant	desigualtats	i,	així	mateix,	les	universitat	han	
sigut	una	institució	molt	important	per	aportar	persones	formades,	coneixement	i	material	per	
a	combatre	el	coronavirus.

•	 Els	 estudiants	 universitaris,	 després	 de	 la	 pandèmia	 no	 s’haurien	 de	 veure	 afectats	 per	
l’accentuació	de	les	desigualtats	socials	que	es	podrien	derivar	de	la	pandèmia,	per	això	cal	
continuar	 amb	 la	 reducció	 de	 les	 taxes	 universitàries,	 incidint	 especialment	 en	 la	 segona	
matrícula	i	posteriors.

•	 Ampliació	de	 l’abast	de	 les	ajudes	 i	beques	per	a	estudiar	en	 la	universitat,	adaptació	dels	
criteris	de	valoració	per	a	considerar	la	situació	econòmica	generada	per	la	pandèmia	de	la	
COVID-19	durant	l’any	2020.

•	 Definició	d’un	model	plurianual	de	finançament	de	les	universitats.

•	 Cal	 millorar	 la	 mobilitat	 de	 l’alumnat	 universitari	 mitjançant	 l’optimització	 de	 la	 xarxa	 de	
transports	públics	pel	 que	 fa	 tant	 a	 la	 combinació	de	 vehicles	 i	 rutes	 com	a	 la	 freqüència	
horària,	així	com	amb	ajudes	per	a	l’ús	del	transport	públic	per	part	de	les	i	els	estudiants	en	
trens	i	autobusos.

•	 Increment	d’oferta	de	places	en	titulacions	sanitàries	en	les	universitats	valencianes.	Sol·licitud	
d’increment	de	places	MIR	per	 tal	de	disposar	de	més	metges	 i	 infermers	davant	possibles	
noves	pandèmies.

•	 Cal	un	estudi	per	a	remodelar,	en	aquest	nou	context,	la	situació	i	els	protocols	per	als	estudis	
becats	en	l’estranger.

UNIVERSITATS
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•	 La	 pandèmia	 ha	 sigut	 un	 fenomen	 que	 ha	 fet	 créixer	 les	 desigualtats	 socials.	 Una	 de	 les	
institucions	educatives	que	fomenta	la	cohesió	i	la	igualtat	social	és	la	formació	professional.	
Per	tant,	l’augment	d’inversió,	així	com	la	seua	permanent	modernització	és	clau,	sobretot	en	
el	moment	actual.	Cal	augmentar	les	places	disponibles	amb	una	visió	estratègica	de	canvi	de	
model	productiu,	apostant	per	famílies	professionals	vinculades	a	la	logística,	cures,	energia,	
aigua,	mecànica,	mobilitat	sostenible	i	altres	sectors	d’alt	valor	afegit.

•	 Desenvolupar	els	consells	territorials	de	 la	formació	professional,	amb	una	major	 integració	
i	 coordinació	 de	 les	 conselleries	 competents	 en	 educació,	 ocupació	 junt	 amb	 la	 iniciativa	
privada	arrelada	a	cada	territori,	per	tal	de	millorar	l’ocupabilitat	i	fer	front	a	la	crisi	econòmica	
vinculada	a	la	pandèmia.

•	 Adaptar	a	la	situació	de	COVID-19	les	pràctiques	de	formació	professional.	Les	pràctiques	de	la	
formació	professional	han	estat	trastocades	totalment	per	la	pandèmia.	Cal	generar	protocols	
i	 estratègies	 per	 desenvolupar	 les	 pràctiques	 de	 la	 formació	 professional	 al	màxim	 de	 les	
possibilitats	dins	de	les	mesures	de	seguretat	sanitària	necessàries.

•	 Incorporar	l’educació	no	formal	a	la	propera	llei	integral	valenciana	d’educació.	L’educació	no	
formal	ha	sigut	un	dels	sectors	més	afectats	en	una	situació	de	confinament;	per	tant,	a	més	
d’altres	estratègies	com	la	digitalització	del	sector,	calen	ferramentes	per	a	la	protecció	dels	
espais	de	formació	no	reglada	profunditzant	en	les	polítiques	de	foment	que	s’han	establit	en	
l’àmbit	municipal.

•	 La	crisi	de	 la	COVID-19	 i	 les	restriccions	de	mobilitat	han	posat	en	valor	els	beneficis	de	 la	
pràctica	esportiva	per	a	la	salut	i	el	benestar	de	les	persones.	Per	això,	és	fonamental	la	posada	
en	marxa	d’un	pla	estratègic	de	l’esport	per	a	promoure	els	hàbits	de	vida	saludables	com	un	
pilar	fonamental	en	la	millora	de	la	salut	i	el	benestar	dels	valencians	i	valencianes,	incidint	en	
la	pràctica	esportiva	com	a	una	eina	d’inclusió,	igualtat	i	cohesió	de	la	nostra	societat.

FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ NO REGLADA

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

•	 Establir	 els	 plans	 i	 recursos	 oportuns	 per	 a	 la	 formació	 en	 competències	 digitals	 per	 al	
professorat	universitari	que	millore	l’adquisició	de	coneixements	per	part	dels	estudiants.

•	 Les	universitats	valencianes	han	aportat	persones	amb	formació,	material	i	coneixement	a	la	
societat	en	els	pitjors	moments	de	la	pandèmia.	L’administració	valenciana	ha	de	seguir	insistint	
en	aprofitar	totes	les	possibilitats	d’aportacions	del	sistema	universitari	a	 la	societat.	Cal	un	
estudi	per	a	determinar	en	quins	àmbits	es	podrien	aprofundir	 les	aportacions	del	 sistema	
universitari	valencià	i	la	societat.
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•	 Constituir	una	mesa	de	treball	de	l’activitat	física	i	l’esport	a	l’objecte	d’elaborar	un	document	en	
el	qual	es	descriguen	problemàtiques	i	solucions	del	sector	esportiu	de	la	Comunitat	Valenciana	
després	de	la	COVID-19.

•	 Impulsar	una	campanya	de	foment	de	la	pràctica	esportiva	adreçada	al	conjunt	de	la	població,	
però	amb	tractament	específic	als	col·lectius	més	afectats	per	les	restriccions	derivades	de	la	
crisi	de	la	COVID-19.

•	 Davant	els	efectes	que	ha	 tingut	el	confinament	en	 la	salut,	 implantar	 la	 recepta	esportiva,	
com	a	una	aposta	per	la	recomanació	de	la	pràctica	esportiva	per	part	dels	centres	d’atenció	
primària.	En	aquest	sentit,	la	Generalitat	col·laborarà	en	la	prestació	de	serveis	esportius	als	
usuaris	i	usuàries	amb	recepta	esportiva	en	el	que	és,	també,	una	mesura	per	la	reducció	de	la	
medicalització	de	la	ciutadania.

•	 Impulsar	 la	digitalització	de	l’administració	pública	per	tal	de	dissenyar	serveis	que	puguen	
atendre	de	manera	eficaç	les	necessitats	de	la	població.	Al	mateix	temps,	desenvolupar	programes	
de	capacitació	digital	per	tal	de	dotar	d’eines	digitals	i	millorar	la	formació	de	professionals	de	
diferents	àmbits.	S’ha	d’abordar	també	la	reducció	i	simplificació	dels	processos	administratius	
generats	arran	de	la	COVID-19.

•	 La	necessitat	de	captar	talent	en	l’àmbit	de	 la	 funció	pública	requereix	 la	posada	en	marxa	
d’un	pla	específic	que	aposte	decididament	pels	processos	de	selecció	que	avaluen	el	mèrit	
i	 la	capacitat	 i	 recupere	el	concurs	oposició	com	el	sistema	que	millor	garanteix	 la	 igualtat	
en	l’accés	a	la	funció	pública.	A	més,	s’ha	de	reforçar	el	paper	estratègic	de	la	contractació	
de	la	compra	pública	ètica,	sostenible	i	afavoridora	de	la	igualtat	de	gènere	i	la	sostenibilitat	
ambiental.

•	 La	precarietat	i	la	temporalitat	en	l’àmbit	de	la	funció	pública	és	una	realitat	que	requereix	adoptar	
mesures	per	a	l’estabilització	i	l’enfortiment	de	les	plantilles	de	les	administracions	públiques,	i	
per	a	això	cal	suprimir	les	taxes	actuals	de	reposició	per	a	poder	convocar	oposicions	en	funció	
pública	i	reemplaçar	les	plantilles	amb	normalitat	en	un	moment	on	l’administració	pública	és	
molt	necessària	per	a	la	societat.

•	 Cal	reformular	un	pla	per	a	la	reactivació	progressiva,	amb	totes	les	garanties	sanitàries	i	les	
adaptacions	de	l’administració	a	la	nova	realitat	post-COVID-19	dels	processos	selectius	i	de	
creació	d’ocupació	pública	en	l’àmbit	de	la	Generalitat	Valenciana.

2.4.
ADMINISTRACIÓ

ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

	 El	personal	de	 l’administració	pública	ha	sigut	qui	ha	permès	rebre	 les	ajudes	a	centenars	de	
milers	de	famílies,	qui	ha	permès	el	funcionament	de	la	sanitat	en	la	major	crisi	viscuda	de	les	últimes	
dècades,	que	el	transport	puguera	funcionar	amb	normalitat	 i	qui	ha	permès	que	es	puga	tornar	a	la	
normalitat.	Per	tot	això	cal	una	administració	encara	més	modernitzada,	sostenible	i	perfeccionada.
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•	 Cal	enfortir	la	seguretat	a	les	seus	judicials	amb	l’objectiu	de	garantir	la	correcta	operativitat	
de	 les	 seus	 per	 al	 desenvolupament	 òptim	 de	 l’activitat	 jurídica,	 tenint	 en	 compte	 el	 dret	
d’accessibilitat	universal	al	mateix	temps	que	la	seguretat	sanitària	i	laboral	del	personal.

•	 Cal	desenvolupar	la	implantació	de	noves	tecnologies	en	les	seus	judicials,	fonamentalment	a	
partir	de	la	posada	en	marxa	de	l’expedient	digital	i	de	la	celebració	de	vistes	per	videoconferència.

•	 Cal	potenciar	la	mediació	com	a	mesura	per	a	descongestionar	el	sistema	judicial.	La	mediació	
pot	ser	un	mètode	molt	important	per	a	donar	resposta	a	aquesta	situació	d’increment	dels	
processos	 judicials	 sumats	a	 la	paralització	durant	algunes	 setmanes	de	 l’administració	de	
justícia.	El	foment	de	la	mediació	com	a	resolució	de	conflictes	es	mostra	com	una	alternativa	
pacífica	i	satisfactòria	per	a	les	parts	al	mateix	temps	que	afavoreix	la	descongestió.

•	 Estudiar	la	possibilitat	de	la	implementació	de	sales	temporals	de	vistes	en	el	cas	d’emergència.

•	 Pla	d’urgència	per	a	garantir	els	drets	de	 la	població	 rural	en	zones	de	baixa	densitat,	que	
contemple	per	a	la	totalitat	de	municipis	la	garantia	de:	transport	públic	eficient	a	demanda,	
telecomunicacions	 ràpides,	 serveis	bancaris	bàsics,	polítiques	 territorialitzades	d’ocupació	 i	
d’accés	a	l’habitatge.

•	 Crear	un	fons	de	cooperació	municipal	per	a	ajudar	a	la	presa	de	decisions	de	cada	municipi	en	
atenció	a	les	peculiaritats	i	necessitats	de	cada	àrea	territorial,	en	especial	aquelles	relacionades	
amb	les	particularitats	de	les	mesures	relacionades	amb	la	COVID-19	que	cal	adoptar	en	el	
present	i	el	seu	desenvolupament	futur.

•	 Intensificar	les	comunicacions	via	transport	públic	en	les	zones	rurals	amb	menor	densitat	de	
població,	amb	l’adaptació	a	les	mesures	addicionals	de	seguretat	sanitària	necessàries,	per	tal	
de	garantir	la	seua	connexió	i	comunicació.	Establir	un	programa	de	transport	públic	eficient	
amb	models	com	el	taxi-bus	rural.	Amb	una	central	de	comandes	zonal	i	un	nombre	de	vehicles	
suficients.

•	 Recuperació	espais	rurals	degradats	per	tal	de	millorar	 la	dotació	d’espais	 i	 facilitar	 la	 lluita	
contra	el	despoblament.

JUSTÍCIA

DESPOBLAMENT I COHESIÓ TERRITORIAL

	 La	justícia	ha	sigut	un	àmbit	que	ha	patit	un	gran	retard	amb	la	pandèmia.	Cal	agilitzar	el	seu	
treball	amb	plenes	garanties	 i	protecció	als	 treballadors	 i	usuaris,	ajudant-se	de	 la	 tecnologia	 i	de	 la	
mediació	com	a	principals	ferramentes	d’avanç.
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•	 Elaborar	un	protocol	d’actuació	per	tal	de	garantir	la	transparència	de	l’acció	de	l’Administració	
en	contextos	d’emergència	sanitària.

•	 Desenvolupar	un	ampli	programa	permanent	d’avaluació	de	les	polítiques	públiques	dutes	a	
terme	per	la	Generalitat	i	administracions	locals	valencianes	per	a	garantir	que	la	inversió	pública	
repercuteix	en	impactes	positius	en	la	vida	de	la	ciutadania	des	de	la	vessant	econòmica,	social	
i	mediambiental.

•	 Desenvolupament	i	publicació	de	la	base	de	dades	anonimitzades	sobre	la	incidència	de	la	
COVID-19	i	les	seues	conseqüències	demogràfiques,	econòmiques	i	socials	al	País	Valencià.

•	 Vetlar	per	la	garantia	de	la	transparència	de	totes	les	conselleries,	especialment	en	moments	
d’urgència	com	els	provocats	per	l’actual	pandèmia,	per	a	complir	amb	la	Llei	de	transparència	
i	la	llei	de	contractes	del	sector	públic.

•	 Dotar	de	major	independència	de	la	conselleria	i	de	recursos	humans	i	materials	el	Consell	
de	Transparència	de	la	Comunitat	Valenciana,	perquè	puga	exercir	la	seua	labor	de	vetlar	pel	
compliment	de	la	llei	de	transparència.

•	 Posar	en	marxa	el	sistema	d’alertes	primerenques	d’anticorrupció	(Satan),	desenvolupat	per	
transparència	en	l’anterior	legislatura	en	col·laboració	amb	la	Universitat	Politècnica	de	València.

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
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3.
SANITAT I SALUT PÚBLICA
CONTEXT SANITARI DE LA CRISI DE LA COVID-19

	 El	poble	valencià	ha	viscut	en	el	temps	que	ha	transcorregut	de	2020	la	crisi	sanitària	més	greu	
des	de	l’inici	de	la	democràcia	i	de	les	viscudes	en	moltes	dècades.	A	finals	de	juliol	de	2020,	vora	1.500	
valencians	i	valencianes	han	mort	fruit	de	la	pandèmia	de	la	COVID-19.

	 S’estima	que	un	2,7	%	de	la	població	valenciana	ha	sigut	afectada	per	la	COVID-19.	La	província	
més	afectada	hauria	sigut	Castelló,	amb	el	3,8	%	de	la	població,	seguida	per	Alacant,	amb	un	3,3	%	i,	amb	
menys	incidència,	València,	amb	el	2,1	%,	segons	l’estudi	nacional	de	serologia	de	la	infecció	per	SARS-
CoV-2.	Al	conjunt	d’Espanya	han	mort	fins	a	mitjan	juliol	de	2020	més	de	28.400	persones	i	l’afectació	ha	
sigut	del	5,2	%	de	la	població.

	 Una	part	de	la	població	que	s’estima	afectada	ha	sigut	diagnosticada	per	proves	PCR+	i	altres;	
de	 fet,	 fins	a	 la	meitat	del	mes	de	 juliol	del	2020,	 19.357	persones	havien	sigut	diagnosticades	de	 la	
COVID-19	a	 la	nostra	comunitat,	de	 les	quals	11.900	ho	havien	sigut	específicament	per	proves	PCR+.	
Una	part	de	les	persones	afectades	ha	hagut	de	ser	hospitalitzada.	Fins	a	la	fi	de	juny	del	2020,	havien	
sigut	hospitalitzades	5.848	persones	a	la	Comunitat	Valenciana,	de	les	quals	746	ho	havien	sigut	a	les	
UCI.	La	màxima	quantitat	de	persones	hospitalitzades	per	la	COVID-19	simultàniament	foren	2.189,	que	es	
registraren	els	dies	30	i	31	de	marcž	del	2020.	A	les	UCI	arribaren	a	haver-ne	simultàniament	386,	els	dies	
2	i	3	d’abril	del	2020.

	 A	la	Comunitat	Valenciana,	els	dies	amb	més	morts	foren	el	3	d’abril,	amb	68,	i	el	4	d’abril,	amb	60.	
Per	tant,	la	setmana	que	començà	el	dilluns	30	de	marc	i	finalitza	el	5	d’abril	de	2020,	el	sistema	sanitari	
valencià	estigué	sotmès	a	la	màxima	pressió	durant	la	pandèmia.

	 Tot	el	personal	sanitari,	com	també	les	persones	de	professions	vinculades	i	declarades	essencials,	
han	realitzat	un	esforç	immens	per	a	cuidar	i	salvar	vides,	en	alguns	casos,	inclús	arribant	a	perdre	la	
pròpia	per	a	salvar	la	dels	altres.

	 El	 sistema	sanitari	 ha	hagut	d’escometre	una	 reorganització	estructural	mai	 recordada	en	 les	
últimes	dècades,	tant	en	l’assistència	com	en	els	recursos	humans	i	econòmics.	L’objectiu	del	sistema	
sanitari	en	el	seu	conjunt	ha	estat	atendre	amb	les	màximes	garanties	possibles	els	pacients	afectats	per	
coronavirus,	mantenint	l’activitat	urgent	i	no	demorable	per	a	aquells	pacients	que	la	necessiten.
	
	 Per	tal	d’enfortir	el	nostre	sistema	sanitari,	per	a	millorar	la	protecció,	la	coordinació	i	aprofitar	els	
aprenentatges	socials	que	se	n’han	extret,	cal	un	pla	de	reconstrucció	que	es	concreta	en	les	mesures	
ací	proposades:
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•	 Aprofundir	en	la	construcció	d’uns	serveis	públics	forts	com	a	garantia	d’igualtat	i	qualitat	de	
vida	dels	valencians	i	valencianes,	augmentant	la	inversió	en	Sanitat	Pública,	dignificant	les	
condicions	de	l’exercici	dels	i	les	professionals	públics.

•	 Augmentar	progressivament	el	pressupost	de	la	Generalitat	i	establir	els	mecanismes	legals	
que	limiten	les	modificacions	pressupostàries	que	comporten	disminució	dels	crèdits	relatius	
a	l’àmbit	sanitari,	educatiu	i	de	serveis	socials	competència	de	la	Generalitat.

•	 Elaborar	un	pla	de	dignificació	de	les	professions	sanitàries	en	el	qual	es	contemplen	mesures	
de	suport	i	compensació	a	aquestes	per	a	evitar	la	síndrome	del	professional	cremat,	suport	
psicològic	i	actuacions	que	combaten	les	agressions	a	sanitaris,	entre	altres	mesures.

•	 Incrementar	 les	 plantilles	 sanitàries	 i	 dotar-les	 dels	 mitjans	 necessaris,	 especialment	 en	
atenció	primària,	per	adequar-les	a	les	necessitats	reals	sobre	la	base	de	criteris	poblacionals,	
epidemiològics,	socials	i	demogràfics,	consolidant	progressivament	les	places	habilitades	per	
a	lluitar	contra	la	COVID-19,	integrant-les	en	successives	ofertes	públiques	d’ocupació	(OPO)	i	
amb	el	compromís	de	realitzar	convocatòries	periòdiques.

•	 Cal	redimensionar	els	recursos	humans	de	què	disposem,	planificant	l’augment	de	places	MIR	
i	IIR	per	a	la	Comunitat	Valenciana,	amb	especial	incidència	en	les	especialitats	de	medicina,	
infermeria	familiar	i	comunitària	i	pediatria	i	geriatria,	elaborant	un	pla	estratègic	per	a	evitar	
l’èxode	de	metges	especialistes	formats	via	MIR	en	la	nostra	comunitat,	davant	ofertes	de	major	
estabilitat	o	millors	retribucions	en	altres	comunitats	o	països.

•	 Cal	seguir	creant	places	estructurals	que	doten	d’estabilitat	el	nostre	sistema	i	que	contribueixen	
a	confor-	mar	unes	plantilles	suficients	que	faciliten	l’horitzó	marcat	de	targetes	sanitàries	per	
metge	de	família	i	les	justes	per	pediatra.	I,	al	mateix	temps,	analitzar	els	recursos	disponibles	
i	assignar-los	a	les	necessitats	d’una	manera	més	eficient	revisant	la	complexitat	dels	pacients	
per	a	assignar	els	recursos	disponibles,	no	sols	per	nombre,	sinó	per	complexi-	tat	de	les	seues	
patologies	i	necessitats	assistencials.

•	 Instar	el	Ministeri	de	Sanitat	que	totes	les	professions	sanitàries	siguen	considerades	de	risc,	i	
que	es	contemplen	les	malalties	patides	pel	contagi	dels	professionals	sanitaris	per	la	COVID-19	
en	l’exercici	de	la	seua	professió	com	a	malalties	professionals.

•	 Apostar	pel	desenvolupament	efectiu	de	les	especialitats	d’infermeria:

•	 Amb	 la	 creació	de	 llocs	de	 treball	 específics	que	permeten	aprofitar	 al	màxim	 les	
competències	de	aquests	professionals.	

	 	
•	 Creant	les	borses	de	treball	específiques	per	a	aquests	professionals.
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•	 Elaborar	 un	 pla	 de	 provisió	 de	 material	 sanitari	 de	 protecció	 que	 garantisca	 una	 reserva	
estratègica	d’aquesta	basat	en	la	fabricació	de	proximitat.	Aquesta	estratègia	d’estoc	i	distribució	
ràpida	d’equips	de	protecció	deu	d’assegurar	la	cobertura	de	tot	el	personal	sanitari	i	de	serveis	
durant	el	temps	necessari.	

•	 D’altra	banda,	cal	dissenyar	un	canal	de	distribució	i	realització	de	test	que	permeta	el	seguiment	
de	la	situació	epidemiològica	del	personal	sanitari	i	el	seu	control	perma-	nent,	comptant	amb	
tots	els	recursos	disponibles,	com	les	oficines	de	 farmàcia	 i	 les	veterinàries	 i	 laboratoris	de	
salut	animal.

•	 Augmentar,	formar,	potenciar	i	dotar	de	personal	els	serveis	de	prevenció	de	riscos	laborals.

•	 Realitzar	la	provisió	d’equips	de	diagnòstic	i	assistencials	necessaris	davant	la	possible	arribada	
de	rebrots	o	una	altra	onada	de	la	COVID-19,	com	ara	respiradors	o	aparells	portàtils	digitals	
de	radiologia.

•	 Recuperar	 la	 gestió	 pública	 dels	 serveis	 sanitaris	 (ressonàncies	 magnètiques,	 diàlisi...)i	
departaments,	baix	 les	condicions	de	seguretat	 jurídica,	viabilitat	organitzativa	 i	qualitat	del	
servei,	tant	per	la	ciutadania	com	pels	treballadors	i	treballadores	de	les	concessions,	sense	
prejudici	de	l’ús	de	les	externalitzacions,	si	fora	necessari,	dins	dels	criteris	recollits	en	la	llei	de	
contractes	del	sector	públic.

•	 Elaborar	un	pla	permanent	de	formació	per	a	afavorir	la	qualificació	de	la	gestió	sanitària,	així	
com	establint	mecanismes	de	captació	de	talent	en	els	equips	directius.

•	 Establir	mesures	organitzatives	que	ens	permeten	frenar	una	futura	onada	epidemiològica	de	
la	mà	dels	professionals	sanitaris	en	la	presa	de	decisions	afavorint	la	gestió	inclusiva.	

•	 Emprendre	les	adaptacions	funcionals	i	les	infraestructu-	res	necessàries	per	mantenir	
els	circuits	diferenciats	per	a	les	persones	malaltes	de	COVID-19.

	 	 	
•	 Reorganitzar	 els	 centres	 sanitaris	 i	 d’atenció	 primària	 per	 garantir	 la	 normalitat	

assistencial	en	època	de	pandèmia.	
	 	 	
•	 Desenvolupar	protocols	quirúrgics	adaptats	a	la	situació	actual	amb	més	presència	

de	la	cirurgia	sense	ingres.

•	 Mantenir	el	triatge	telefònic	i	les	consultes	telemàtiques	per	alleugerir	les	urgències,	
creant	 la	 normativa	 i	 els	 protocols	 d’atenció	 i	 derivació	 adaptats	 de	 manera	 que	
perduren	en	el	temps.

•	 Mantenir	els	hospitals	de	campanya	fins	que	hi	haja	vacuna	o	tractament	terapèutic.

•	 Garantir	el	compliment	de	les	mesures	i	les	recomanacions	traslladades	pel	Direcció	
General	de	Salut	Pública	i	el	Centre	de	Coordinació	d’Alertes	i	Emergències	Sanitàries	
del	 Govern	 d’Espanya	 en	 matèria	 d’higiene	 dels	 espais	 sanitaris,	 reorganització	
dels	 centres	 i	 instal·lació	 de	 barreres	 físiques	 de	 protecció	 per	 a	 professionals	 i	
pacients.	
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•	 Establir	 protocols	 de	 restriccions	 referent	 a	 acompanyants	 i	 visitants	 a	 les	 cites	
i	a	 les	habitacions	dels	hospitals,	donant-los	a	conèixer	a	 la	població	 i	establint-hi	
les	 excepcions	 necessàries,	 especialment	 en	 el	 cas	 de	menors	 d’edat	 o	 persones	
dependents.	 	

•	 Comunicar	 als	 serveis	 de	 prevenció	 de	 riscos	 laborals	 de	 les	 empreses	 les	
recomanacions	 tècniques	 necessàries	 per	 a	 facilitar	 el	 correcte	 tractament	 dels	
entorns	 professionals	 de	 risc,	 establint	 els	 plans	 de	 realització	 de	 tests	 i	 canals	
directes	de	comunicació	d’aquests	serveis	amb	l’administració	competent	en	matèria	
de	prevenció.	

•	 Ampliar	el	Pla	òptima	2020-2023,	prioritzant	la	contracta-	ció	de	personal	propi	per	a	reduir	
la	 llista	 d’espera	 generada	 per	 la	 COVID-19.	 Invertir	 i	 desenvolupar	 sistemes	 infor-	 màtics	
que	 permeten	 agilitzar	 la	 gestió	 sanitària,	 potenciant	 la	 telemedicina	 i	 promovent	 l’atenció	
multidisciplinària	a	 través	de	plataformes	digitals	segures,	escometent	els	canvis	 legislatius	
necessaris.	Cal	 integrar	 tots	els	sistemes	d’informació	amb	què	 treballem,	 tant	els	sistemes	
clínics	com	els	de	salut	pública,	creant	unitats	de	gestió	que	garantisquen	una	òptima	relació	
amb	el	pacient	i	la	pacient.

	 	
•	 Impulsar	un	pacte	social	per	la	sanitat	pública	fruit	del	consens	de	totes	les	forces	polítiques	

i	 amb	 la	 participació	 de	 tots	 els	 sectors	 de	 la	 societat	 (associacions	 professionals,	 agents	
econòmics	 i	 socials	 i	 principals	 col·lectius	 afectats	 com	 el	 de	 persones	 majors	 i	 joves	 i	
adolescents),	 convocant	 i	 actualitzant	 la	 composició	 del	 Consell	 de	 Salut	 de	 la	 Comunitat	
Valenciana	i	desenvolupant	els	consells	de	salut	dels	departaments	de	salut	com	a	forma	de	
participació	 i	espai	adequat	per	a	 la	consecució	d’aquest	pacte	social,	 tal	com	es	recull	en	
el	Decret	79/2015,	de	22	de	maig,	del	Consell,	pel	qual	es	regulen	el	Consell	de	Salut	de	 la	
Comunitat	Valenciana	i	els	consells	de	salut	dels	departa-	ments	de	salut.	

•	 Promoure	 la	participació	dels	professionals	de	 les	diferents	àrees	 (infermeria,	 salut	mental,	
generalistes,	 especialistes,	 intensivistes,	 etc.)	 en	 les	 deliberacions	 prèvies	 a	 la	 presa	 de	
decisions,	afavorint	un	model	de	gestió	inclusiu,	amb	la	creació	en	l’àmbit	de	la	Conselleria	de	
Sanitat	d’un	consell	professional	permanent	que	assessore	en	l’elaboració	de	protocols	i	guies	
sanitàries,	sociosanitàries,	educatives	i	socials.

•	 La	xarxa	d’oficines	de	farmàcia	s’ha	convertit	en	un	punt	d’atenció	clau	durant	el	confinament	
i	 pot	 ser	 una	 aliada	 del	 sistema	 de	 salut	 en	 el	 control	 de	 la	 pandèmia.	 Cal	 implementar	
mecanismes	de	comunicació	bidireccional	entre	les	oficines	de	farmàcia	i	els	centres	de	salut,	
que	faciliten	l’accés	a	l’historial	farmacoterapèutic	dels	pacients	per	millorar	l’adherència	als	
tractaments	i	la	detecció	de	problemes	relacionats	amb	els	medicaments.

•	 La	 dispensació	 domiciliària	 s’ha	 demostrat	 una	 estratègia	 d’èxit	 que	 garanteix	 l’accés	 als	
medicaments	en	condicions	de	seguretat	per	a	pacients	de	risc	i	s’hauria	de	mantenir	amb	la	
coordinació	de	les	administracions	locals	i	amb	els	centres	de	salut.

•	 Aprofitar	 la	 capil·laritat	 de	 les	 farmàcies	 de	 la	Comunitat	 Valenciana	 per	 a	 introduir-les	 en	
els	 protocols	 de	 detecció	 precoç	 de	 casos	 sospitosos	 d’infecció	 per	 coronavirus,	 amb	 la	
corresponent	derivació	que	hi	calga	aplicar,	com	també	promoure	la	implicació	de	les	farmàcies	
en	els	protocols	d’identificació	de	possibles	focus	de	transmissió	en	col·lectius	específics	com	
als	centres	sociosanitaris	i	de	discapacitat.
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3.2.
ATENCIÓ PRIMÀRIA I TELEMEDICINA

•	 Modernitzar	 el	 nostre	 servei	 sanitari,	 invertint	 i	 desenvolupant	 sistemes	 informàtics	 que	
permeten	desburocratitzar	la	gestió	sanitària,	potenciant	la	telemedicina	i	promovent	l’atenció	
multidisciplinària	a	 través	de	plataformes	digitals	segures,	escometent	els	canvis	 legislatius	
necessaris	des	d’un	punt	de	vista	inclusiu,	garantint	la	participació	dels	sectors	professionals	
implicats	en	la	manera	com	escometre’n	la	implantació.

•	 Cal	integrar	tots	els	sistemes	d’informació	amb	què	treballem,	tant	els	sistemes	clínics	com	els	
de	salut	pública,	creant	unitats	de	gestió	que	garantisquen	una	òptima	relació	amb	el	pacient	i	
la	pacient,	fomentant	l’ús	de	la	finestreta	única.

•	 Introduir	l’ús	de	les	dades	massives	i	les	dades	obertes	de	manera	que	es	puga	gestionar	la	
informació	sanitària,	sobretot	en	el	camp	de	la	investigació	i	millorar	la	gestió	en	situacions	
de	crisis	sociosanitàries,	amb	el	desenvolupament	d’un	pla	estratègic	de	desenvolupament	i	
impuls	dels	sistemes	d’informació	perquè	totes	aquestes	dades	puguen	estar	a	l’abast	de	la	
investigació	i	que	ha	de	desenvolupar,	entre	altres:

	 -	La	història	clínica	electrònica.
	 -	La	progressiva	substitució	del	paper	de	les	sol·licituds	de	les	cites.
	 -	Les	proves	integrades
	 -	L’informe	farmacoterapèutic	del	pacient.
	 -	Ha	d’integrar	tots	els	passos	de	l’assistència	i	crear	plataformes	de	comunicació	amb	el		
	 ciutadà	segures.
	 -	Instar	el	Govern	d’Espanya	a	la	interoperativitat	de	les	targetes	sanitàries	de	les	diferents		
	 comunitats	autònomes.
	 -	Invertir	recursos	econòmics	suficients	per	al	desenvolupament	de	les	aplicacions		 	
	 mòbils	relacionades	amb	la	Conselleria	de	Sanitat.	Més	funcionalitat	de	les	aplicacions		
	 mòbils,	especialment	en	l’accés	a	la	història	clínica,	la	cita	prèvia	en	atenció	primària	i		
	 l’educació	per	a	la	salut.

•	 Reforçar	l’atenció	primària.	Un	bon	sistema	d’atenció	primària	garanteix	el	desenvolupament	
efectiu	dels	serveis	sanitaris	entre	la	població	i	contribueix	a	la	gestió	eficaç	de	les	polítiques	
sanitàries	 públiques.	 En	 l’actual	 situació	 de	 postpandèmia,	 l’enfortiment	 del	 nostre	 sistema	
d’atenció	 primària	 és	 l’eina	 indispensable	 per	 encarar	 la	 nova	 normalitat	 en	 condicions	 de	
seguretat	i	eficiència.

•	 Realització	 d’informes	 d’avaluació	 als	 centres	 sanitaris	 fets	 pels	 tècnics	 de	 prevenció	 que	
servisquen	 per	 a	 adoptar	 les	 mesures	 organitzatives	 o	 d’accessibilitat	 adequades	 que	
garantisquen	aquesta	assistència	sanitària	amb	la	seguretat	de	pacients	i	professionals.

ATENCIÓ PRIMÀRIA
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•	 Reduint	la	interinitat.

•	 Ampliant	el	nombre	de	professions	sanitàries	que	conformen	els	equips	de	primària,	
com	ara,	per	exemple,	amb	personal	infermer	comunitari,	tècnics	en	cures	auxiliars	
d’infermeria	(TCAE)	o	psicòlegs	clínics,	pediatres	i	geriatres,	entre	altres.

•	 Augmentant	les	plantilles	d’infermeria	i	donant-hi	protagonisme	per	a	millorar	l’atenció	
i	 reduir	 la	 pressió	 assistencial	 provocada	 tant	 per	 la	 incidència	 de	 les	 patologies	
estacionals	 com	 la	 grip	 com	 per	 a	 reprendre	 l’activitat	 habitual	 respecte	 de	 les	
patologies	cròniques.

•	 Redactar	 un	 pla	 estratègic	 d’atenció	 primària	 que	 continga	 un	 finançament	 suficient,	 que	
preveja	 la	 redimensió	 dels	 equips	 professionals,	 amb	 una	 nova	 estructura	 que	 garantisca	
l’autonomia	de	cada	centre	i	amb	un	nou	disseny	de	la	cartera	de	serveis	ordenat	en	funció	de	
les	necessitats	poblacionals	i	demogràfiques.

•	 Reforçar	 els	 equips	 administratius	 d’atenció	 primària	 amb	 formació	 sanitària	 per	 tal	 de	
contribuir	a	la	modernització	del	nostre	servei	sanitari	i	aprofundir	en	la	desburocratització	de	
les	consultes.

•	 Considerar	nous	models	organitzatius	possibles	com	ara	 l’administratiu	 integrat	en	 la	unitat	
assistencial	amb	medicina	i	infermeria.

•	 Impulsar	 la	 infermeria	 familiar	 comunitària	 i	 geriàtrica	 augmentant	 el	 nombre	 de	 places	 i	
programant	 un	 programa	 d’assistència	 i	 formació	 en	 l’autocura	 a	 determinats	 col·lectius	
vulnerables	com	els	majors,	les	persones	amb	malalties	cròniques	i	la	infància	i	la	joventut.

•	 Potenciar	accions	d’assessorament,	formació,	control	i	detecció	precoç	davant	possibles	casos	
de	COVID-19	a	tots	els	centres	educatius	de	la	Comunitat	Valenciana	en	coordinació	amb	els	
centres	d’atenció	primària.

•	 Implicar	els	col·lectius	adients	en	la	gestió	de	la	salut	pública	a	través	dels	programes	d’educació	
per	a	la	salut,	prenent	en	consideració	els	criteris	de	les	societats	científiques	en	l’elaboració	
d’aquests	programes	aprofitant	l’experiència	i	els	coneixements	dels	nostres	professionals.

•	 Donar	impuls	al	Consell	Interterritorial	del	Sistema	Nacional	de	Salut	per	millorar	la	coordinació	
i	la	gestió	de	les	polítiques	sanitàries	públiques.

•	 Redactar	un	protocol	de	prevenció	específic	per	a	processos	epidèmics	que	incloga	l’atenció	
de	la	malaltia,	el	seguiment	 i	el	rastreig	sanitari	del	virus	 i	els	mecanismes	de	derivació	als	
centres	hospitalaris.

•	 En	el	reforç	de	l’atenció	primària,	cal	tenir	en	compte,	sobretot	en	l’afectació	fonamental	
de	la	pandèmia,	l’envelliment	de	la	població,	la	dispersió	geogràfica	i	la	necessària	atenció	
a	domicili,	 reforçant	els	mitjans	humans	 i	materials	perquè	aquesta	assistència	es	puga	
realitzar	amb	totes	les	garanties.

•	 La	pandèmia	ha	provocat	la	necessitat	de	reforçar	les	plantilles	d’atenció	primària:
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3.3. 
SALUT PÚBLICA

•	 Instar	el	Govern	d’Espanya	a	integrar	en	el	Sistema	Nacional	de	Salut	la	professió	veterinària	i	
fer	efectiva	la	participació	d’aquesta	en	els	protocols	sanitaris	del	ministeri.

•	 Facilitar	la	col·laboració	de	la	professió	veterinària	amb	les	conselleries	de	Sanitat	i	Agricultura,	
i	fer-la	partícip	dels	plans	de	prevenció	i	educació	per	a	la	salut	comunitària.

•	 Ampliar	l’atenció	al	tractament	i	la	investigació	de	les	malalties	infeccioses	zoonòtiques.

•	 Garantir	l’accés	de	màscares	de	protecció	de	manera	fàcil	i	gratuïta	a	la	població	més	vulnerable	
i	amb	menys	recursos	per	tal	d’incrementar	la	protecció	contra	la	COVID-19.

•	 Potenciar	l’àrea	de	salut	pública,	invertint	en	la	formació	que	es	dona,	des	dels	centres	d’atenció	
primària,	destinant	recursos	a	la	vigilància	epidemiològica.

•	 Desenvolupar	 un	 pla	 d’emergències	 de	 salut	 pública	 contra	 les	 epidèmies	 o	 altres	 crisis	
sanitàries	que	disposen	d’equips	multidisciplinaris	de	resposta	ràpida.

•	 Coordinació,	juntament	amb	l’atenció	primària,	per	a	la	realització	de	campanyes	d’educació	
per	a	la	salut,	especialment	enfocades	a	les	mesures	de	prevenció	per	la	COVID-19,	en	especial	
en	l’àmbit	educatiu.

•	 Enfortir	 la	 salut	 comunitària,	 incorporant-la	 a	 l’activitat	 assistencial	 sanitària	 de	 primària,	
programant	accions	als	centres	de	salut	i	a	les	escoles,	promovent	mecanismes	de	participació	
ciutadana	mitjançant	les	diverses	associacions	de	persones	malaltes	en	el	sistema	de	salut	i	
prevenció	coordinada	i	ampliant	les	seues	funcions	en	coordinació	amb	salut	pública.

•	 Establir	un	pla	de	col·laboració	amb	els	col·legis	professionals	de	l’àmbit	sanitari	que	tenen	
capacitat	normativa	en	què	s’establisquen	grups	de	treball	per	a	campanyes	informatives	i	de	
formació	a	col·lectius	essencials.

•	 Informar	la	població	i	conscienciar-la	sobre	l’ús	adequat	dels	serveis	sanitaris	públics.

•	 Instar	l’Estat	a	desenvolupar	la	Llei	de	salut	pública	de	2011,	posant	en	marxa	l’Agència	Estatal	
de	Salut	Pública	garantint	la	participació	efectiva	de	les	comunitats	autònomes.

	 La	pandèmia	ha	demostrat	la	importància	cabdal	de	disposar	d’un	enfocament	integral	de	la	salut	
pública,	per	la	qual	cosa	es	fa	necessari	reforçar	la	xarxa	de	centres	de	salut	pública	garantint	equips	a	
tot	el	territori	per	a	coordinar	la	vigilància	epidemiològica	i	les	tasques	de	rastreig.
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3.4.

3.5.

SALUT MENTAL

MODEL ASSITENCIAL

•	 Impuls	de	models	d’atenció	i	tractament	de	la	salut	mental	que	prioritzen	els	drets	humans	i	
respecten	la	dignitat	i	la	integritat	del	pacient	i	que	afavorisquen	el	seu	benestar	en	situacions	
com	les	de	confinament	amb	l’objectiu	d’evitar	agudització	o	les	aparicions	de	nous	trastorns	
de	salut	mental.

•	 Impulsar	una	nova	Estratègia	valenciana	de	salut	mental	amb	la	participació	tant	dels	col·legis	
professionals,	com	també	les	societats	científiques,	dirigida	a	l’atenció	de	tota	la	població,	en	
general,	i	a	les	persones	amb	patologies	post-COVID-19,	en	particular,	i	que	incorpore	l’estudi	
de	les	conseqüències	del	temps	de	confinament.

•	 Inclusió	progressiva	de	la	figura	del	psicòleg	clínic	en	atenció	primària,	per	a	poder	proporcionar	
tractaments	psicològics	basats	en	l’evidència	com	el	de	l’assaig	clínic	PsicAP	-	psicologia	en	
atenció	primària,	per	a	tractar	els	 trastorns	emocionals	com	ara	 l’ansietat	 i	 la	depressió,	els	
trastorns	mentals	més	comuns	i	de	la	figura	del	psicòleg	general	sanitari	en	serveis	socials	per	
a	reforçar	l’atenció	comunitària	a	la	salut	mental,	com	ara	la	infància	i	l’adolescència.

•	 Dissenyar	 un	 protocol	 de	 recuperació	 per	 al	 personal	 sanitari	 que	 tracte	 la	 síndrome	
d’esgotament	professional	o	la	síndrome	d’estrès	posttraumàtic,	després	de	la	crisi	sanitària.

•	 Elaborar	 un	pla	de	 reforç	per	 a	 atendre	 les	necessitats	psicològiques	de	 les	persones	que	
tenen	la	consideració	de	víctimes,	bé	per	haver	superat	la	malaltia	o	bé	per	la	pèrdua	d’éssers	
estimats.

•	 Ordenar	 l’atenció	 primària	 per	 tal	 que	 puga	 atendre	 les	 persones	 residents	 dels	 centres	
sociosanitaris	i	per	a	una	millor	coordinació	amb	els	serveis	socials.

•	 Reconèixer	el	dret	de	les	persones	residents	dels	centres	sociosanitaris	a	la	cobertura	integral	
sanitària	pel	sistema	públic	de	salut,	reordenant	per	a	això	l’atenció	primària,	de	manera	que	
puga	atendre	degudament	aquest	col·lectiu,	i	assegurant	als	professionals	i	les	professionals	
d’atenció	primària	el	 temps	 i	els	mitjans	adequats	per	a	garantir	aquesta	assistència	en	 les	
mateixes	condicions	que	la	població	no	resident.

•	 Incloure	els	residents	en	la	població	diana,	no	sols	en	el	vessant	assistencial	sinó	també	en	les	
activitats	formatives,	els	protocols,	les	guies	i	les	accions	comunitàries	realitzades	en	la	zona	
de	salut	bàsica	a	la	qual	pertanyen.

•	 Millorar	 la	coordinació	entre	 les	conselleries	de	Sanitat	 i	Polítiques	Inclusives,	 incrementant	
la	interrelació	entre	les	residències,	els	centres	d’atenció	primària,	salut	pública	i	els	hospitals	
de	cada	departament	de	salut.	Per	a	això	s’implantaran	els	mecanismes	de	coordinació	que	
calguen	per	a	fer	efectiva	l’atenció	sanitària	i	assistencial	de	les	persones	residents.
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3.6.
INVESTIGACIÓ SANITÀRIA

•	 Integrar	al	personal	sanitari	de	les	residències	en	els	protocols	de	seguiment	de	la	població	
resident	assignada	a	cadascun.

•	 Incloure	els	residents	en	la	població	diana,	no	sols	en	el	vessant	assistencial,	sinó	també	en	les	
activitats	formatives,	els	protocols,	les	guies	i	les	accions	comunitàries	realitzades	en	la	zona	
de	salut	bàsica	a	la	qual	pertanyen.

•	 Reconèixer	el	dret	de	les	persones	residents	a	la	cobertura	integral	sanitària	pel	sistema	públic	
sanitari.

•	 Millorar	la	coordinació	entre	les	conselleries	de	Sanitat	i	Polítiques	Inclusives,	incrementant	la	
interrelació	entre	les	residències,	els	centres	d’atenció	primària,	salut	pública	i	els	hospitals	de	
cada	departament	de	salut.

•	 Integrar	el	personal	sanitari	de	les	residències	en	els	protocols	de	seguiment	de	la	població	
resident	assignada	a	cadascun.

•	 Adequar	el	nombre	de	professionals	a	les	necessitats	de	la	població	residencial	adscrita	a	cada	
centre.

•	 Cal	augmentar	la	inversió	de	forma	sostinguda	en	la	investigació	sanitària,	establint	la	prevenció	
i	les	cures	com	el	principal	element	de	cara	al	futur.	Així	mateix,	cal	impulsar	la	inversió	científica	
des	de	tots	els	sectors	i	la	coordinació	entre	els	diferents	projectes	investigadors.

•	 Davant	la	possible	aparició	d’altres	malalties	d’origen	animal	s’haurien	d’augmentar	els	recursos	
i	les	línies	específiques	per	a	investigar	en	l’àmbit	de	la	sanitat	animal	la	investigació	de	les	
malalties	zoonòtiques.

•	 El	 personal	 investigador	 ha	 de	 disposar	 de	 les	 condicions	 adequades	 de	 treball,	 tant	 dels	
protocols	 específics	 per	 a	 la	 protecció	 sanitària,	 com	 de	 la	 regularització	 del	 personal	
investigador	i	la	millora	de	les	seues	condicions	laborals.

•	 La	 investigació	 sanitària	 ha	 d’estar	 contínuament	 en	 connexió	 amb	 la	 resta	 d’ecosistemes	
d’investigació,	publicacions	i	noves	tecnologies	tal	com	s’ha	demostrat	en	la	crisi	de	la	COVID-19.	
Per	això,	des	de	la	Generalitat	s’han	de	facilitar	els	recursos	de	coordinació	necessaris	per	al	
foment	i	la	participació	de	les	xarxes	internacionals	d’investigació	sanitària.

	 La	investigació	sanitària	resulta	ser	el	principal	focus	per	a	l’eixida	d’aquesta	pandèmia	que	vivim.	
Tant	els	professionals	i	les	professionals	de	la	investigació	bàsica,	com	els	de	l’especialitzada	o	la	tècnica,	
han	viscut	un	moment	d’acceleració	històrica,	en	què	els	recursos	es	tornaven	més	limitats	que	mai	per	
a	donar	resposta	als	reptes	de	diagnosi	precoç,	comprensió	de	l’essència	del	virus,	els	tractaments	i	la	
cerca	de	la	vacuna.	Per	tot	això	cal	un	reconeixement	explícit	a	la	seua	tasca	de	forma	sostinguda.



54

•	 La	investigació	sanitària	avança	dia	a	dia	i	els	diferents	serveis	de	la	Generalitat	han	d’establir	
els	mecanismes	de	coordinació	i	informació	perquè	hi	haja	una	comunicació	segura	i	àgil	entre	
els	departaments	investigadors	i	la	resta	de	departaments	de	l’administració	que	ho	necessiten,	
sobretot	amb	les	notícies	i	novetats	respecte	a	la	COVID-19.

•	 Apostar	 per	 la	 investigació	 assistencial	 i	 clínica	 delimitant	 en	 els	 contractes	 la	 dedicació	
assistencial,	 investigadora	 i	 formativa	 i	 que	 s’estimen	 criteris	 de	 remuneració	 en	 facetes	
extraclíniques.

•	 Augmentar	la	dotació	pressupostària	autonòmica	destinada	a	la	investigació	sanitària.

•	 Potenciar	 la	 faceta	docent	 i	 investigadora	dels	metges	assistencials,	permetent	destinar	un	
percentatge	de	les	hores	laborals	a	la	carrera	investigadora.

•	 Facilitar	la	interoperabilitat	de	tots	els	centres	d’investigació	(ja	siguen	universitaris,	farmacèutics	
o	de	salut	animal)	en	la	realització	de	proves	PCR	de	manera	que	es	puguen	augmentar	en	
nombre	i	en	la	rapidesa	dels	resultats.

•	 Fomentar	 línies	multidisciplinàries	 d’investigació	 sobre	 el	 virus	 de	 la	 COVID-19	 de	manera	
coordinada	 entre	 els	 nostres	 centres	 d’investigació,	 laboratoris,	 contemplant	 la	 possibilitat	
d’obrir	aquests	projectes	a	la	col·laboració	d’altres	entitats	investigadores	especialitzades.

•	 Realitzar	un	control,	seguiment	i	avaluació	del	cumpliment	de	les	mesures	recollides	al	dictàmen	
present	 en	 la	Comissió	de	Coordinació	de	 les	Corts	Valencianes	després	de	 l’aprobació	 al	
Ple	de	forma	trimestral,	així	com	donar	compte	per	escrit	i	en	seu	parlamentària	de	totes	les	
despeses	carregades	al	fons	no	reembolsable.	

4.
SEGUIMENT
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•	 Realitzar	 un	 homenatge	 oficial	 a	 les	 víctimes	 de	 la	 COVID-19,	 en	 coordinació	 amb	 les	
Associacions	de	Víctimes.	

5.
HOMENANTGE A LES VÍCTIMES
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PACTE VALENCIÀ DE RECONSTRUCCIÓ ECONÒMICA,  SOCIAL I SANITÀRIA

Les Corts Valencianes,
6 d’agost de 2020
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