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Programa 2019 / Finançament

Finançament
L’actual model de finançament autonòmic, vigent des de 2009 i caducat des de 2014,
discrimina els valencians i valencianes i no ens permet desenvolupar les nostres

3.

çat, en bona mesura, amb tributs propis que recaptara la pròpia Comunitat

inajornable reformar-lo de manera immediata.

Autònoma o, en cas d’insuficiència fiscal, amb transferències d’anivellament. A través d’aquest mecanisme asseguraríem una major corresponsa-

La proposta d’un nou model de finançament definida pel grup d’experts nomeautònomes accedir a un finançament equilibrat amb les competències que té

bilitat fiscal i, al mateix temps, un major grau d’autonomia.

4.

transferides; assegurar que els serveis es puguen prestar en les mateixes condi-

Exigirem el reconeixement del deute històric des que es van dur a terme les
transferències de competències a la Generalitat Valenciana, xifrada, com a
mínim, en 20.000 milions d’euros; com també la definició i l’establiment d’un

cions a tota la ciutadania, amb independència del seu lloc de residència, i permetre

mecanisme de compensació d’aquests dèficits.

l’exercici real de l’autonomia de cada comunitat en el desenvolupament de les seues
polítiques d’ingressos i despeses.

del qual les administracions autonòmiques puguen desenvolupar un altre
tipus de competències no bàsiques. Aquest tram hauria de poder ser finan-

competències, especialment en matèria social i promoció de l’ocupació. Per això és

nats pel Govern Valencià respon a criteris que permetrien a totes les comunitats

Proposarem que el nou sistema de finançament contemple un tram a través

5.

Continuarem desplegant l’Agència Tributària Valenciana com a instrument
per assumir la descentralització dels ingressos i millorar l’eficiència i
l’autonomia en la gestió dels tributs propis, aprofitant el coneixement i la

Propostes

1.

Exigirem al Govern de l’Estat l’establiment d’un calendari per a la reforma

implantació territorial de la Generalitat.

6.

Defensarem una reforma del sistema de finançament de les entitats locals
que els garantisca un espai fiscal propi amb el qual fer front a les seues

immediata del sistema de finançament autonòmic, basada en les recoma-

competències i que tinga en compte la diversitat del món local amb vista a

nacions dels experts nomenats pel Consell; així com l’aprovació de mecanis-

una segona descentralització.

mes temporals de compensació mentre aquesta reforma no es produïsca.

2.

Defensarem que la reforma immediata i profunda del sistema de finançament autonòmic es produïsca amb efectes d’1 de gener de 2014 i possibilite
als valencians i a les valencianes disposar d’uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació, serveis socials i protecció social) de qualitat, i
permeta, d’igual manera, l’exercici de les competències pròpies (ocupació,
habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica,
etc.) per tal d’assolir, almenys, la mitjana de finançament per habitant del
conjunt de comunitats autònomes.
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Programa 2019 / Serveis socials

Serveis socials
fomente l’autonomia personal, la solidaritat intergeneracional i evite el
desarrelament.

L’aprovació de la Llei de serveis socials inclusius suposa crear, estructurar i generar
un vertader Sistema Públic de Serveis Socials que els reconeix com d’interés general
i essencials per a les persones, i garanteix l’exercici efectiu dels seus drets fonamen-

5.

tals i un elevat nivell de protecció social, que reforça la cohesió social i territorial.

Impulsarem l’Estratègia Estatal d’Envelliment Actiu 2020-2025 que incloga,
junt als programes d’estades vacacionals i el termalisme, una programació
cultural, esportiva i social que fomente l’envelliment actiu, saludable i
inclusiu.

Recuperem la centralitat de la persona en tot el sistema, garantint els seus drets i
oferint una atenció continuada al llarg del seu cicle vital, amb l’acompanyament de

6.

professionals.

7.

residencials i d’habitatge públic i de migració i cooperació internacional, perquè són

Propostes

8.

un funcionament professional i de qualitat, amb garanties i empatia en els

assequible, de manera que cap unitat familiar hi destine més del 30% dels
ingressos.

9.

Promourem una llei estatal que garantisca el dret a un habitatge digne;
que contemple la regulació del preu del lloguer, la dació en pagament del
primer habitatge i la destinació d’un 30% de la nova construcció a habitatge protegit, del qual un 7% anirà destinat a lloguer jove; i que ature els

Potenciarem i implementarem el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social
societat més justa, igualitària i feliç.

el dret a un habitatge digne i acabar amb els desnonaments de les perpúblic d’habitatges per posar-lo a disposició del lloguer social i del lloguer

serveis socials.

com a full de ruta compartit del govern i la societat civil, per garantir una

Desenvoluparem la Llei per a la funció social de l’habitatge, per fer efectiu
sones més vulnerables de la societat. En aquesta línia, ampliarem el parc

garantir els drets socials de la ciutadania. En aquest sentit, dissenyarem el
la Història Social Única, i crearem el Comité Valencià d’Ètica per vetlar per

per garantir els drets de les persones en el seu accés a tots els espais púcació i serveis d’atenció a la ciutadania.

Desplegarem intensament la nova Llei de serveis socials inclusius, per
Sistema d’Informació Valencià en Serveis Socials, per poder desenvolupar

Elaborarem i posarem en marxa la Llei valenciana d’accessibilitat universal,
blics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comuni-

una continuïtat dels drets socials.

2.

i que dificulta la reinversió dels superàvits, perquè es puguen destinar
recursos a habitatge i lloguer social.

Les polítiques inclusives també incorporen les propostes en matèria de solucions

1.

Flexibilitzarem la regla de despesa que actualment s’aplica als ajuntaments

desnonaments.

10.

Simplificarem i unificarem les diferents prestacions per desocupació de
llarga durada, com la renda activa d’inserció (RAI) i el programa d’activació

3.

Regularem la professionalització de les persones cuidadores en l’entorn

4.

Posarem en marxa, en col·laboració amb les diputacions provincials,

per cada filla o fill menor d’edat, i facilitarem la complementarietat amb la

una xarxa de centres socials públics, comarcals, basats en un model que

Renda Valenciana d’Inclusió.

familiar.

per a l’ocupació (PAO), i el dotarem de major estabilitat i el referenciarem
al 60% del SMI. A més, afegirem un increment sobre la prestació del 20%
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11.

Continuarem desplegant la Llei valenciana de cooperació i desenvolupament sostenible i el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana per a complir
els compromisos del Pacte Valencià contra la Pobresa i promoure el desenvolupament humà sostenible. Impulsarem processos de democratització,
bon govern, foment de la pau i el respecte dels drets humans de les dones
i dels homes, que consideren a les persones com a titulars de drets i a les
administracions com a titulars d’obligacions.

5
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Salut
Considerem que la salut i el benestar de les persones són un valor essencial que cal
preservar i promoure en tots els àmbits de la vida. Assolir aquest objectiu exigeix
polítiques integrals de salut pública que comencen en les accions de prevenció de
danys i de promoció de la salut en l’àmbit laboral. La Generalitat ha de liderar de

4.

Inclourem els psicòlegs en els equips d’atenció primària, com a recurs

5.

Crearem centres integrals d’atenció pediàtrica on s’abordaran els trastorns

fonamental per desmedicalitzar l’atenció que rep la ciutadania.

infantils i juvenils. En aquests centres integrarem els de desenvolupament

manera efectiva la prevenció dels riscos laborals i la promoció de la salut i el bene-

infantil i atenció primerenca i les unitats de neurorehabilitació infantil.

star de la població treballadora.

Posarem ordre en l’àmbit de l’atenció a l’autisme.

Defensarem la promoció de la salut com a model útil i necessari per protegir i mil-

6.

lorar la salut de les persones, i ens comprometem a reforçar en els entorns de vida,
estudi, oci i treball aquells recursos i actius que contribuïsquen a mantindre la salut
individual i col·lectiva.

Reorientarem l’atenció a la salut mental cap a un model organitzatiu i de
provisió de serveis més comunitari, equitatiu, millor coordinat, millor governat, accessible, de qualitat, eficaç i eficient.

7.

Continuarem amb la reversió dels serveis i la recuperació de les concessions
administratives de departaments sanitaris privatitzades, per garantir un
servei públic i de qualitat.

Propostes

1.

Impulsarem un pla de xoc contra les llistes d’espera, mitjançant la contrac-

2.

Millorarem les contractacions de professionals sanitaris d’atenció continua-

tació de més personal sanitari i la millora dels serveis.

da i de substitucions, amb la creació de les places necessàries. Treballarem
contra la precarietat en l’atenció primària i augmentarem la taxa de professionals d’infermeria, per arribar a la mitjana dels estats de la UE. També
reclamarem a l’Estat l’augment de les places de formació MIR, en especial
de MIR pediàtric, per ajustar-les a la demanda real del Sistema Nacional de

8.

3.

Comunicarem completament els sistemes d’història clínica de primària i
especialitzada, i treballarem perquè es puga compartir la informació de la
història clínica entre diferents hospitals o departaments de salut.

odontologia, nutrició, podologia, pròtesi, psicologia, fisioteràpia, estomatologia i altres disciplines de les ciències de la salut.

9.

Garantirem el dret de les dones a triar l’hospital en el qual seran ateses
durant el part i a ser informades de totes les intervencions sanitàries que
se’ls proposen.

10.

Proposarem al Congrés la promulgació de la Llei de mort digna i d’atenció

11.

Impulsarem una política decidida de prevenció i detecció de les infeccions

Salut, amb l’actualització dels estàndards i el disseny de les especialitzacions mèdiques i d’infermeria.

Estudiarem l’ampliació de les prestacions sanitàries a àmbits com ara

sanitària al final de la vida.

de transmissió sexual, amb la multiplicació de recursos d’atenció i l’implementació de les proves ràpides.

12.

Posarem en marxa mesures específiques per a la prevenció de la ludopatia i
restringirem la publicitat del joc en línia i regularem la instal·lació i funcionament de les cases d’apostes.
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Educació
L’educació és la millor eina per transformar la societat, generar oportunitats i ajudar

educació la gestió d’aquells professionals que treballen en els centres

a reduir les desigualtats. El sistema educatiu s’ha d’adequar a l’alumnat i a la plural-

educatius i que ara depenen de la Conselleria de Justícia.

itat de la societat valenciana i ha de trobar les respostes educatives als reptes que
se’ns plantegen.

5.

Aprofundirem en el programa d’oferta rural: un poble, una escola. Potenciarem equips docents que donen continuïtat als projectes educatius en
coherència amb el medi, de manera que l’escola rural siga també un nucli

La diversitat de l’alumnat i de les famílies i les noves causes d’exclusió social fan que

d’irradiació de cultura i un espai de socialització del municipi. Garantirem

els centres educatius hagen d’assumir la inclusió i l’atenció específica de l’alumnat

el servei de transport escolar en les zones rurals. Facilitarem l’agrupació de

com una tasca bàsica i fonamental del seu dia a dia. Així mateix, l’administració edu-

centres rurals i els dotarem dels recursos necessaris que els en faciliten

cativa ha de proporcionar les eines, els recursos i crear els contextos necessaris per

l’organització d’acord amb la seua singularitat.

fer-ho possible, i facilitar les estratègies pedagògiques que convertisquen aquests
reptes en oportunitats de millora de tot el sistema.

6.

Integrarem les àrees de formació professional i d’ocupació per contribuir al
canvi de model productiu, millorar l’ocupabilitat de la gent, la qualitat del
treball i perquè el món empresarial valencià puga comptar amb més personal qualificat. La formació professional de l’alumnat estarà en consonància

Propostes

1.

Augmentarem l’oferta pública d’Educació Infantil del nivell 2-3 anys en
centres públics d’educació infantil i primària i continuarem ampliant l’oferta

amb les necessitats de les nostres empreses i aprofitarem de forma més
eficient tots els recursos de formació

7.

gratuïta de places 0-3 en les escoles infantils en tot el territori.

2.

ques i laborals dels equips docents valencians.

3.

a títols de grau com per a títols de màster, de manera que cap persona haja
de renunciar als estudis universitaris per raons econòmiques.

jornada lectiva del professorat de 18 hores de docència directa en ensenyaAixí mateix, impulsarem la millora continuada de les condicions econòmi-

Farem gratuïts els menjadors escolars durant la legislatura, amb un projecte
integral com a espai de socialització en igualtat, on es fomente una alimentació saludable, sostenible i de proximitat, que, a més a més, potencie el

passada legislatura, posarem en marxa un nou sistema de taxes universitàries relacionat directament amb els ingressos de forma progressiva, tant per

Seguirem baixant la ràtio en tots els nivells i ensenyaments i recuperarem la
ment secundari i batxillerat i de 23 hores en ensenyament infantil i primària.

Després d’haver doblat el pressupost en beques universitàries durant la

8.

Posarem en marxa un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats per
dur endavant noves fórmules que ens permeten competir en igualtat amb
altres sistemes d’investigació, mitjançant la col·laboració amb les universitats valencianes i la contractació indefinida dels investigadors que s’hagen
beneficiat del programa GENT, que aportaran un major retorn a la societat
valenciana.

producte de proximitat i ecològic.

4.

Seguirem augmentant les places de professorat generalista i específic i
millorarem la gestió del personal, assumint la conselleria competent en
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Cultura i esport
La posada en marxa del Pla FesCultura 2016-2020 ha suposat un canvi radical en les
polítiques públiques en matèria de cultura. Per primera vegada hi ha una estratè-

4.

cultural.

de l’ecosistema cultural valencià a través de la millora dels drets culturals de la
viduals i col·lectives, a més d’incrementar la innovació i la productivitat de la cultura

d’èxit del Centre de Cultura Contemporània del Carme (CCCC), situat a
València, com a universos de promoció, producció, investigació i residència

gia compartida entre la Generalitat i els sectors culturals per a la transformació
ciutadania, de l’expressió, de la participació i de la construcció de les identitats indi-

Crearem espais culturals a les ciutats d’Alacant i Castelló seguint el model

5.

Impulsarem, en col·laboració amb els ajuntaments, el programa Patrimoni
Edificant. Per a això delegarem les competències necessàries i dotarem

perquè comporte un valor afegit i genere llocs de treball de qualitat. El compromís

econòmicament els ajuntaments valencians que s’adherisquen al pla, per

pressupostari progressiu és el camí per a aquesta recuperació del sector.

tal d’impulsar el patrimoni cultural valencià en tot el territori.

Al mateix temps, apostem perquè l’esport siga un element de cohesió social, reduc-

6.

tor de desigualtats i generador de salut.

Aprovarem l’Estatut de la Música per donar resposta a la falta d’adequació
de la reglamentació existent en matèria laboral i jurídica, així com a les
necessitats de les diverses professions de la música valenciana.
Crearem un Centre d’Alt Rendiment Esportiu en el territori valencià.

Propostes

7.
8.

1.

9.

Crearem un programa d’assessorament i d’atenció a esportistes d’elit

Crearem la campanya “Tria un llibre” per a impulsar els hàbits de lectura a
través de les llibreries: regalarem un llibre a cada xiquet/a en complir 6 anys

Impulsarem una plaça virtual de trobada (Market Place) entre creatius de
continguts, productors de continguts i exhibidors de continguts per intercanviar talents, continguts, coneixements i know-how.

3.

redactant amb la participació del sector durant aquesta legislatura.

no professionals i exprofessionals, tant pel que fa al vessant acadèmic i
formatiu, com al d’inserció laboral, durant la seua trajectòria esportiva i els

i aprofundirem en el pla de foment del llibre i la lectura que ja hem iniciat.

2.

Posarem en marxa el Pla Estratègic de l’Esport que s’ha estat treballant i

anys posteriors.

10.

Augmentarem les ajudes a la construcció i reforma d’infraestructures
esportives municipals establertes en l’actual legislatura.

Elaborarem la Llei de les arts escèniques valencianes que impulsarà la formació i l’acompanyament per a companyies d’arts escèniques en qüestions
relatives a mecenatge, gestió, comunicació i internacionalització; crearem
centres de referència escènica com a espais d’investigació i experimentació
de les noves dramatúrgies; promourem noves relacions per consolidar programes de residència, mobilitat i intercanvi amb altres centres territorials
del món, i establirem un programa plurianual d’ajudes.
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Ocupació
Els darrers anys hem experimentat transformacions econòmiques estructurals que
han modificat el mercat de treball: la globalització i l’extensió de les noves tecnolo-

6.

laborals adreçades a l’alumnat de les últimes etapes obligatòries.

el debat de la sostenibilitat ambiental, la perspectiva de gènere, la inclusió social i la

7.

vulnerables de la societat. Les persones, les seues oportunitats i el seu benestar han

8.

d’estar en el centre de les polítiques d’ocupació.

1.

PSOE, i promourem un nou marc laboral que recupere els drets de les perso-

Impulsarem polítiques de reconeixement dels drets de les persones treballadores de la llar, tot exigint la ratificació del Conveni 189 de l’Organització
Internacional del Treball.

9.
Propostes

Derogarem les reformes laborals dutes a terme pels governs del PP i el
nes treballadores per impulsar una economia sostenible.

Cal aplicar mesures concretes per generar ocupació estable i de qualitat, que reduïsquen la taxa d’atur sense caure en una precarietat que afecte a les capes més

lar, principalment en aquells sectors amb més incidència i en els quals les
dones es veuen més afectades. Introduirem sessions formatives en drets

gies, l’automatització i la precarització. També hem experimentat, però, la inclusió en
conciliació, entre d’altres.

Intensificarem les campanyes d’inspecció i prevenció de l’economia irregu-

Exigirem el traspàs de la inspecció de treball a aquelles comunitats autònomes que ho demanen, amb l’establiment de mecanismes de coordinació en
l’àmbit estatal.

Elaborarem una Llei valenciana d’ocupació que estructure tot el sistema
d’agents i institucions que intervenen en matèria de polítiques d’ocupació i
desenvolupament territorial.

2.

Proposarem l’establiment, a nivell estatal, de la jornada laboral de 32
hores com a instrument per a la creació d’ocupació. Mentrestant, des de la
Generalitat posarem en marxa un programa d’ajudes per a empreses que
vulguen, voluntàriament, reduir la seua jornada laboral, tot mantenint els
salaris i creant nous llocs de treball.

3.

Treballarem contra la precarietat per mitjà d’ajudes i programes específics

4.

Impulsarem un programa de control i sancions per evitar les hores extra no

5.

Incidirem en la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els pro-

que subvencionen la contractació estable i de qualitat.

remunerades.

grames d’ocupació com a eina per a facilitar la inclusió sociolaboral de les
dones.
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Medi ambient
El canvi climàtic és el repte més gran al qual haurem de fer front com a societat
en les pròximes dècades. És urgent la necessitat de reduir les emissions de gasos

4.

reconega allò que els terrenys forestals ofereixen a la societat.

tuar en una doble via: anar cap a una producció i consum més responsable amb el
de recursos naturals i d’energia, conservar i recuperar els espais forestals, fluvials i

els propietaris i els municipis que gestionen els seus boscos de manera
sostenible reben una compensació que incentive aquestes pràctiques i que

d’efecte d’hivernacle per evitar escenaris de canvi climàtic catastròfic. Hem d’acmedi ambient i desenvolupar estratègies de benestar basades a reduir el consum

Posarem en marxa un Fons Forestal Valencià com a instrument perquè

5.

Desplegarem el nou Pla Integral de Residus, una política de gestió de
residus coordinada entre les administracions, transparent i integrada,

agraris i la seua biodiversitat, així com en la distribució justa dels costos i beneficis

basada en la reducció, la reutilització, la recollida selectiva i el reciclatge i la

d’aquesta transició ecològica necessària i inajornable.

valorització dels materials.

En aquest sentit és clau l’alineament d’energia, clima i polítiques ambientals amb

6.

l’objectiu d’accelerar la transició a una economia sostenible, circular i competitiva.

Exigirem al Govern central un calendari de tancament definitiu de la central
nuclear de Cofrents al final de l’actual pròrroga de funcionament, el març
de 2021; així com l’elaboració d’un pla de contingència social i econòmica
de l’àrea d’influència socioeconòmica de la central i del proveïment elèctric
posttancament.

Propostes

1.

2.

7.

Directiva marc de l’aigua (DMA) per recuperar i conservar el bon estat dels

Aprovarem una nova Llei de protecció d’espais naturals per desenvolupar

rius, aqüífers, llacs, estuaris i aigües costaneres; per garantir l’ús sostenible

i adaptar a la realitat valenciana la normativa europea i estatal vigent en

de l’aigua en cada conca; per garantir l’aplicació de mesures de mitigació i

matèria de patrimoni natural, biodiversitat, conservació dels ecosistemes

adaptació als efectes del canvi climàtic; i per reconèixer i garantir l’exercici

aquàtics i espais protegits pels seus alts valors ecològics.

del dret humà essencial d’accés a l’aigua potable i el sanejament a totes les
persones.

Ampliarem la xarxa d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana
amb la creació dels parcs naturals del Caroig, d’Aitana i de Serra Escalona
i impulsarem la declaració del Parc Natural de l’Albufera com a Reserva de

8.

la Biosfera en col·laboració amb les diverses administracions públiques,
els actors socials, econòmics i ambientals i les poblacions involucrades en
aquests espais naturals.

3.

Elaborarem una Llei de transició hidrològica, basada en l’aplicació de la

Finalitzarem les obres complementàries al transvasament Xúquer-Vinalopó
per permetre la plena operativitat d’aquesta infraestructura a fi de satisfer
els usos agraris del Vinalopó i revertir la sobreexplotació dels aqüífers.

9.

Promourem que des de les confederacions hidrogràfiques s’elaboren plans
de recuperació ecològica, socioeconòmica i patrimonial de les principals

Enfortirem el desplegament i l’aplicació de les Línies Estratègiques per a

conques fluvials que travessen el País Valencià començant per les conques

la Prevenció d’Incendis Forestals, així com la col·laboració i coordinació

del Xúquer, Vinalopó, Segura, Túria, Palància, Millars i Serpis, en col·la-

entre administracions per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals, i

boració amb les autoritats autonòmiques i municipals, comptant amb la

reforçarem la implementació dels plans municipals de prevenció d’incendis

participació de la població i de totes les parts interessades.

forestals.
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10.

Aprovarem una llei per garantir la dignitat i el benestar animal. Donarem
suport a les entitats locals per als plans d’esterilització felina i l’atenció dels
animals abandonats amb sacrifici zero, en col·laboració amb les associacions protectores d’animals.

11.

Promourem la reducció de l’IVA dels serveis veterinaris.
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Territori
El model territorial que necessitem és un model de protecció del territori i de les
persones. Ens cal un urbanisme mediterrani, sostenible, que recupere i reforce

5.

rendes i llocs de treball, fomentant el treball autònom, la creació de pimes i

proximitat i plena accessibilitat, en lloc de potenciar un urbanisme dispers, de baixa

cooperatives i el teletreball; promovent activitats econòmiques sostenibles

densitat, amb separació d’activitats i urbanitzacions tancades, malbaratador de sòl i

i noves activitats innovadores i de baix impacte territorial; incorporant

de recursos, i generador de trànsit i de greus problemes econòmics i ambientals.

lema de despoblament que pateixen moltes comarques valencianes d’interior, que

incentius fiscals i econòmics i millorant les dotacions i serveis públics, de
comunicació i financers.

6.

hipoteca el futur de bona part del nostre territori i de la seua gent.

Propostes

1.

que no deprede el medi ni especule amb el sòl.

2.

7.

espais verds enjardinats a les ciutats, a fi de mitigar l’efecte illa de calor.

3.

Impulsarem a l’Estat la promulgació de lleis de protecció del territori,

4.

Impulsarem la reforma de la Llei 7/1985 reguladora de bases del règim local
munitats autònomes puguen eliminar les diputacions provincials i dissenyar
la seua pròpia estructura de govern territorial. Mentrestant, continuarem
treballant en la coordinació i buidatge de competències de les diputacions
i promourem l’agrupació d’entitats locals, com les comarques, mancomuni-

Impulsarem la Llei de serveis socials en el món rural (sanitat, educació,
serveis socials, mobilitat i connectivitat). És necessari trencar amb el cercle
que busca en l’entorn rural una forma de vida millor.

8.

Avançarem decididament cap a un model de mobilitat basat en premisses
de sostenibilitat, eficiència energètica, integració social, millora de la seguretat viària i de la salut, donant prioritat al transport públic.

9.

Abordarem un nou enfocament de les inversions en infraestructures de
mobilitat i transport, prioritzant la millora dels serveis de rodalies, dels
ferrocarrils regionals, autonòmics, carrils bici, carrils bus i VAO d’accés a les
ciutats, així com en les infraestructures que permeten la ràpida electrifica-

seguint la filosofia de les ja promulgades a les Corts Valencianes.

i la resta de normativa en matèria de règim local per permetre que les co-

gestionat des de l’Agència Valenciana de Promoció Rural i Lluita contra el

viciós de la despoblació invertint en serveis públics que atrauran població

Adaptarem les ciutats i pobles al canvi climàtic, amb l’estudi del seu funcionament bioclimàtic, i dissenyarem programes de reintroducció d’arbratge i

Crearem un fons específic per promoure el desenvolupament rural integral
Despoblament.

Desplegarem intensament la nova Llei d’urbanisme per promoure un model
territorial al servei de les persones, que ens permeta un futur sostenible i

Sostenible amb l’objectiu de revertir el despoblament i millorar la qualitat
de vida de les persones que viuen en les zones rurals; incrementant les

les poblacions compactes, ben equipades i dotades, amb serveis i comerços de

Al mateix temps, cal enfrontar-se amb mesures concretes i eficients al greu prob-

Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural

ció del transport.

10.

Exigirem a l’Estat una inversió adequada per dignificar les infraestructures
al nostre territori, amb especial incidència a la xarxa de rodalia, el corredor
mediterrani, el tren Gandia-Dénia, les millores de la via Xàtiva-Alcoi, la doble
línia ferroviària allà on no n’hi haja encara i el túnel passant a la ciutat de
València.

tats o àrees metropolitanes, tot prioritzant la proximitat a la ciutadania en la
presa de decisions i l’eficiència en la prestació de serveis.
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11.

Impulsarem el traspàs a la Generalitat de les competències del tren de rodalia i de tots els transports que operen amb xarxa autonòmica. Promourem
acords entre comunitats per a la potenciació de les línies que les interconnecten (Castella-la Manxa, Aragó, Catalunya, Múrcia). El traspàs haurà
d’anar acompanyat d’un pla d’inversions de l’Estat per a la millora, reparació
i modernització de les línies i el material.

12.

Exigirem la gratuïtat total de l’AP-7 i l’adequació urgent dels accessos a les

13.

Millorarem el transport col·lectiu, prioritzant els vehicles de menors emissi-

diferents comarques.

ons: tramvia, troleibús, autobusos de gas, híbrids i elèctrics, sempre tenint
en compte els criteris d’eficiència i d’ajust a la demanda real.

14.

Potenciarem el transport públic en entorns rurals com a eina de cohesió
social i territorial i de lluita contra el despoblament.
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Model econòmic
Caminem cap a nou model econòmic basat en la sostenibilitat econòmica, mediam-

la seua importància per a la disminució de l’atur. Facilitarem l’accés al crèdit

biental i social; en la planificació i la participació ciutadana; en l’ètica i la coop-

de les xicotetes empreses que siguen econòmicament viables.

eració, i en el qual l’economia i el treball són instruments al servei del benestar de
les persones. En aquest sentit, cal considerar la modernitat, les noves tecnologies i

3.

Promourem una Llei d’instituts tecnològics que dote d’estabilitat el sector i
d’un espai de col·laboració a llarg termini. Crearem una Escola d’Innovació

l’automatització al servei d’un model econòmic que no passa per treballar i consumir

que ajudarà a les nostres pimes a introduir nous processos, noves mane-

més, sinó menys i millor.

res d’organitzar-se i principis de gestió avançada perquè puguen guanyar
productivitat.

Volem una economia per a les persones, que prioritze el seu benestar, la seua
autorealització i el progrés de la societat en el seu conjunt; una economia per a la

4.

Potenciarem, en coordinació amb les empreses tecnològiques que operen al
nostre territori, un ràpid desplegament de la Xarxa 5G i l’extensió de la seua

transició ecològica, que siga sostenible, respectuosa amb l’entorn i que situe els

cobertura a tot el territori, per estar al capdavant de les regions d’Europa en

sectors productius valencians en l’avantguarda de la transició ecològica de l’econo-

l’impuls a l’economia del coneixement.

mia; una economia avançada i connectada, que promoga la innovació i permeta als
sectors productius millorar cap al servei de les persones, i una economia feminista,

5.

que incorpore la perspectiva de gènere i l’aposta per nous sectors com la cultura o

industrial competitiu.

6.
Propostes

Fomentarem les cooperatives i l’economia social per impulsar un canvi en
el model productiu basat en valors democràtics, participatius, igualitaris i
sostenibles. Promourem les fórmules cooperatives per a l’emprenedoria i
per a la recuperació, per part dels treballadors i treballadores, d’empreses

Desenvoluparem el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV) i l’ampliarem a nous clústers emergents i potencials, sobre els criteris de sostenibilitat, i potenciarem i posarem en valor sectors productius com la ramaderia,

en procés de fallida.

7.

la química verda, la cultura i el sector audiovisual, l’artesania o la prestació

Defensarem els productes industrials propis contra la competència deslleial
dels productes extracomunitaris, promovent una legislació europea adient
(major control dels productes perniciosos i nocius en el consum, dels fabri-

de serveis de cures.

2.

trials i el Mapa del Sòl Industrial de l’IVACE per a la modernització i millora
dels serveis i dotacions dels polígons industrials i la generació d’un context

les cures.

1.

Desenvoluparem la Llei de gestió, modernització i promoció d’àrees indus-

cats amb treball infantil o quasiesclavitud, dels generadors de contaminació

Impulsarem programes específics per a donar suport a les pimes industri-

en la seua producció, etc.), acompanyada de mesures que possibiliten la

als, que comptaran amb les necessitats de finançament productiu i d’inver-

seua aplicació.

sions, per a la transformació digital, la incorporació d’R+D+i, la diversificació productiva i la internacionalització. També treballarem a nivell estatal
per crear un Pla Integral de suport especial a les pimes i microempreses, per

8.

Engegarem un programa integral de foment de l’emprenedoria amb
l’objectiu de facilitar un suport eficaç a la creació d’empreses i crear un
entorn més favorable per posar en marxa i desenvolupar els projectes, amb
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9.

instruments d’assessorament i seguiment en totes les fases de la posada

pressió turística en zones de màxima afluència, finançat amb figures fiscals

en marxa i durant els primers anys de vida de l’empresa.

suficients i proporcionals.

Bastirem un gran acord transversal del Govern amb la societat: Acord Valencià per a la Transició Energètica, per proposar i compartir un full de ruta cap

Millorarem les condicions laborals i la seguretat laboral dels treballadors i
les treballadores del sector turístic, en particular dels col·lectius que més

a la transició energètica amb l’objectiu d’arribar a l’any 2050 amb un 100%

pateixen la precarietat laboral, com les “kellys”, i atendrem als fenòmens de

de renovables en el sector elèctric, assolint també capacitat i sobirania per

l’externalització de serveis i dels “falsos autònoms”.

aconseguir-ho i alinear els altres sectors (transport, agricultura, indústria...)
amb els objectius de la UE.

10.

16.

17.

Impulsarem un Pla de turisme rural en comarques d’interior, que done
suport a les modalitats que més s’adeqüen a l’entorn cultural i ambiental,

Donarem suport al xicotet i mitjà comerç a través dels plans d’ajudes

minimitzant impactes i creant efectes socioeconòmics sinèrgics amb les

Avalem Comerç i Emprenem Comerç, el Pla d’impuls al comerç electrònic, la

potencialitats del territori. Un eix transversal principal del Pla serà l’apo-

professionalització del sector comercial a través de la formació i l’acredita-

derament de les dones en el medi rural, com a agent de desenvolupament

ció de les competències professionals i el foment del consum del producte

econòmic i generador de nova riquesa i de llocs de treball en les comarques

de proximitat i tradicional.

rurals.

11.

Impulsarem la Llei estatal de regulació dels horaris comercials per afavorir

12.

Davant la finalització de la concessió en la pròxima legislatura, treballarem

la conciliació familiar i la protecció del comerç de proximitat.

per retornar a la gestió pública directa el servei de les Inspeccions Tècniques
de Vehicles (ITV), amb la total prioritat de salvaguardar la seguretat viària a
les carreteres valencianes, la millora en la qualitat del servei, la rebaixa de
les tarifes per a les persones usuàries, i una gestió transparent i eficient.

13.

Col·laborarem amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de turisme i
regulen i delimiten els recursos turístics a través de l’ordenació urbanística;
i donarem suport tècnic, en especial als municipis xicotets, per elaborar un
Pla d’Ordenació dels Recursos Turístics (PORT).

14.

Actualitzarem el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana perquè la
totalitat dels apartaments turístics complisquen la normativa urbanística
municipal i vigilarem el compliment de l’obligació de les plataformes digitals
d’allotjament de fer constar el número d’inscripció en totes les ofertes. Així
mateix, augmentarem la inspecció i la lluita contra l’intrusisme.

15.

Estudiarem la creació d’un fons de sostenibilitat turística que ajude a
mitigar els efectes negatius socials i mediambientals que pot produir la
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Agricultura
L’agricultura, la ramaderia, la pesca i el desenvolupament rural constitueixen una

4.

part fonamental de la nostra economia, del nostre paisatge i de la nostra manera
d’entendre el món. Les persones han de poder viure del camp, per això l’aplicació
de polítiques encaminades a la seua sostenibilitat és fonamental per a garantir un

5.
6.

Valencià, com a òrgan consultiu de la Conselleria, amb representació de les

7.

Implementarem la Llei d’estructures agràries de la Comunitat Valenciana,
que afavorirà la viabilitat i racionalitat de les explotacions agràries, mantenint la biodiversitat dels agrosistemes, béns patrimonials i tots aquells factors de diferenciació que vagen en benefici de la qualitat agroalimentària.

8.

Promourem la Llei de pasturatge racional, en la qual es reconega el seu
valor ambiental, amb l’equilibri de les càrregues ramaderes a les nostres
muntanyes, i es garantisquen els serveis necessaris per a la transhumància,

mourem el Consell Agroalimentari Valencià: un instrument de participació i

transtermitància i la pastura.

rural i la cadena alimentària.

9.

Millorarem el model de servei del sector agrari, mitjançant la reactivació de
les oficines comarcals com a oficines d’atenció i promoció del sector primari
valencià, desenvolupant un paper impulsor i promotor del sector agroali-

Incorporarem especialistes en matèria agrària a l’Oficina de la Comunitat
Valenciana a Brussel·les, nexe de la Generalitat Valenciana amb la UE i els
subsectors agraris valencians, referència i vehicle per a la vertebració dels
subsectors agraris valencians, amb l’objecte d’articular un lobby valencià
real a les institucions comunitàries.

Desenvoluparem la Llei de pesca marítima i aqüicultura per promoure la
diversificació de l’activitat pesquera, l’aturada biològica i el foment de la
gastronomia i el turisme d’aquest sector primari.

10.

mentari i del medi rural valencià.

3.

ramaderia extensiva cap a la producció ecològica, que haurà de contemplar

organitzacions professionals agràries més representatives. A més, proconsulta amb presència de les entitats representatives en l’àmbit del món

2.

Impulsarem iniciatives per a la conversió de l’agricultura de secà i la

instruments de finançament.

Propostes
Impulsarem la Llei per a les eleccions al camp valencià i el Consell Agrari

legislació actual i incorpore una nova regulació sobre mercats locals i de

mesures econòmiques i fiscals, mesures d’R+D+i i de formació continuada i

comunitat a molts nivells: polític, territorial, econòmic, social i ambiental. L’estima

1.

Elaborarem una Llei valenciana d’estructures comercials que unifique la
proximitat, així com mesures de millora de la competitivitat.

econòmic clau i potent com és l’agroalimentari, essencial i estratègic per a la nostra
per la terra implica un sentiment comú de defensa del territori.

basada en el producte de proximitat, de qualitat i ecològic, prioritzant el
finançament d’inversions i/o nous projectes que donen valor a la cadena.

territori amb futur i que al mateix temps genere oportunitats laborals dignes.
Les condicions naturals del País Valencià han consolidat al llarg del temps un sector

Impulsarem una estratègia per a la indústria agroalimentària valenciana

Presentarem el Pla director citrícola de la Comunitat Valenciana (20192023), amb l’objectiu de millorar la posició competitiva de la citricultura
valenciana.

11.

Defensarem que l’agroalimentació quede fora dels acords comercials
extracomunitaris per protegir la seguretat fitosanitària i alimentària de les
nostres produccions, la sobirania alimentària i el futur del món agrari i el seu
desenvolupament rural; així com tots els serveis ecosistèmics que aporta al
conjunt de la UE.
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12.

Reclamarem al govern de l’Estat que recupere les taxes d’inversió pressupostària per tal de realitzar polítiques efectives de manteniment i defensa
dels recursos agraris, ramaders, forestals i pesquers.
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Drets de la ciutadania
Des de Compromís hem aconseguit que la lluita contra la corrupció, per recuperar
la credibilitat de la política i la regeneració democràtica, s’haja convertit en un eix

5.

garantir que s’incloguen clàusules ètiques i socials en la contractació i les
subvencions públiques a empreses i entitats.

estratègic de la Generalitat i la seua acció política.
Hem de seguir avançant per garantir els drets de ciutadania, que en aquest moment

Desplegarem la Llei valenciana de foment de la responsabilitat social per

6.

Plantejarem les reformes legals necessàries per garantir el reconeixement
de la capacitat de la Generalitat Valenciana de legislar sobre el Dret Civil

són múltiples i que passen per garantir des d’una infància digna fins a la memòria

propi, sense interferències per part de l’Estat, tal com reconeix l’Estatut

democràtica. Uns drets que garantisquen la protecció de la diversitat com a valor,

d’Autonomia.

des de la religiosa fins a la sexual, passant per l’ètnica. Uns drets de ciutadania que
reclamen una administració eficient i centrada en les persones.

7.

Tornarem a proposar una reforma de la Llei electoral valenciana per fer-la
més democràtica, més moderna i més representativa, i acabar amb la tanca
del 5%. Una llei que fomente la paritat entre dones i homes i facilite el vot
preferencial a la ciutadania.

Propostes

1.

Impulsarem una Llei de govern obert, que òbriga les portes de l’administració a la ciutadania, que fomente la seua participació en la presa de decisions i que garantisca la transparència en la gestió dels diners públics.

2.

8.

pressió, garantint la transparència en la participació dels grups d’interés en

ciutadania per mitjà de la dignificació de la feina dels lletrats, unes retribucions dignes i una formació contínua.

9.

Tal com hem fet al govern valencià, impulsarem a l’Estat l’aprovació del codi
ètic de bon govern i també la regulació de l’activitat dels lobbies o grups de

Impulsarem el Servei de Justícia Gratuïta com a dret constitucional de la

Democratitzarem el sistema d’accés a la carrera judicial i fiscal amb un
sistema de beques que premie la capacitat i no la situació econòmica de la
persona aspirant.

10.

la presa de decisions de polítiques públiques i en l’elaboració de projectes

Garantirem que la formació especialitzada en matèria de gènere siga obligatòria i avaluable en les oposicions a judicatura, l’Escola Judicial i la formació
contínua anual, impartida pel Consejo General del Poder Judicial; i també

normatius, sempre d’acord amb els principis de legalitat, publicitat, trans-

per als jutges i jutgesses ja en actiu.

parència, rendició de comptes i responsabilitat en la gestió pública.

11.

Continuarem desenvolupant la Llei valenciana de memòria democràtica i

3.

Posarem en marxa una unitat dels serveis jurídics de la Generalitat per

4.

Potenciarem els sistemes d’alerta per detectar possibles irregularitats en

en les quals es presumisca que puguen localitzar-se restes de víctimes

qualsevol procediment de contractació pública, i impulsarem aquestes

desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.

recuperar els diners furtats per les trames de corrupció.

mateixes mesures en l’administració central de l’Estat. També dotarem d’un
nou impuls l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana.

per la convivència. A l’Estat Espanyol, entre d’altres iniciatives, es confeccionarà un cens de víctimes i s’elaboraran mapes de les zones del territori

12.

Garantirem que totes les persones siguen ateses per les administracions
públiques en igualtat de condicions en qualsevol de les llengües oficials.

18

Programa 2019 / Drets de la ciutadania

13.

Impulsarem una Llei valenciana d’igualtat de tracte, no-discriminació i

14.

Desenvoluparem la Llei integral del dret a la identitat i expressió de gènere

prevenció dels delictes d’odi.

i la Llei d’igualtat de les persones LGTBI i vetlarem pel seu compliment. Així
mateix, impulsarem una llei estatal per al ple reconeixement dels drets

22.
23.

altres drets ciutadans.

16.
17.

Impulsarem la Llei valenciana de diversitat familiar i suport a les famílies.
Promourem un pacte per uns nous usos del temps, basat en la correspon-

Treballarem per una reforma de l’Estatut que amplie el reconeixement de
drets dels valencians i valencianes, en especial els drets socials; que incorpore a les institucions una visió de la democràcia més moderna i participativa i que blinde les competències que exerceix la Generalitat i n’incorpore de

Derogarem la Llei de protecció de la seguretat ciutadana, coneguda com
a Llei mordassa, perquè és una norma lesiva per a la llibertat d’expressió i

per garantir la seua independència, i continuarem donant suport a la reactivació del sector audiovisual valencià.

LGTBI.

15.

Blindarem el servei de ràdio i televisió públiques en l’Estatut d’Autonomia

noves, com ara la gestió de rodalies o la definició de l’estructura territorial.

24.

Realitzarem un estudi de viabilitat per iniciar una transició dels comptes
de la Generalitat cap a bancs i cooperatives de crèdit ètics, que no financen
armes i guerres, en coherència amb la Llei de foment de la responsabilitat
social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

sabilitat i el foment de la criança familiar, la redistribució del treball, el
reconeixement de l’oci educatiu i el respecte envers el nostre medi ambient.

18.

Crearem l’Oficina Valenciana de Persones Refugiades com a servei d’atenció
a les persones refugiades i sol·licitants d’asil, amb assessorament legal i
acompanyament en la seua inclusió en la societat valenciana.

19.

Exigirem el tancament immediat dels CIE, així com una política migratòria
més solidària, que incloga el compliment de les xifres d’acollida de persones
refugiades aprovades internacionalment.

20.

Donarem preferència a la titularitat pública i la gestió directa de tots
els serveis públics, millorarem la gestió dels instruments de Dret Públic
(contractes públics, gestió pressupostària, procediments administratius) i
implantarem mecanismes avaluadors de l’eficàcia de l’activitat administrativa i dels serveis públics, i de sistemes d’exigència de responsabilitats als
gestors i gestores.

21.

Assessorarem i donarem suport als municipis que posen en marxa processos de remunicipalització del servei de l’aigua i que aposten per un model
energètic públic.
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Programa 2019 / Joventut

Joventut
La joventut valenciana volem tindre la garantia de poder definir i construir el nostre

criteris de renda; crearem una xarxa d’habitatge públic i exigirem un 30%

projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats, considerant el nostre

d’habitatge protegit en les noves promocions i un 7% específic per a joves.

origen, situació social i context. Per respondre a aquest objectiu apostem per unes
polítiques de joventut integrals, que ens consideren a les persones joves com a sub-

6.

jectes des de totes les dimensions: educativa, laboral, emancipadora, d’oci i de salut.
A més, aquestes polítiques de joventut han d’estar ben coordinades, suficientment
finançades, i han de ser protagonistes de l’agenda de la Generalitat i de tots els seus
departaments.

Ampliarem els recursos i personal de la Xarxa Jove i dels Centres d’Informació Juvenil (CIJ) i crearem una mesa entre les entitats juvenils d’oci educatiu
i l’IVAJ.

7.

Modificarem la Llei orgànica del règim electoral general per establir el dret a

8.

Exigirem al govern central la modificació del Programa de Garantia Juvenil

vot en els 16 anys.

amb una major dotació per a les polítiques actives d’ocupació de la joventut
i una major participació en el programa de les comunitats autònomes i dels

Propostes

1.

instruments de participació jove.

Desenvoluparem l’Estratègia Valenciana de la Joventut com a eix vertebrador de les polítiques de joventut de la Generalitat, amb el pressupost
necessari per a la seua execució.

2.

Crearem un Observatori de la Joventut al si de l’IVAJ, amb capacitat per a
realitzar estudis i conéixer la realitat de la joventut valenciana i per orientar
les polítiques de totes les conselleries.

3.

Integrarem en un únic abonament de transport, amb tarifa reduïda, l’ús de
les diferents modalitats de transport públic per tal de fomentar el seu ús,
lluitar contra el canvi climàtic i garantir el dret a la mobilitat de la joventut
valenciana.

4.

Fomentarem la creació de projectes empresarials joves, especialment a través de cooperatives, facilitant la cessió d’espais públics de treball compartit
i acompanyant-los durant tot el seu procés de creació i consolidació.

5.

Incrementarem el pressupost de la línia d’ajudes específica per facilitar
l’accés dels i les joves a un habitatge digne a través de lloguer, establint
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Programa 2019 / Feminismes

Feminismes
Vivim en un moment històric del feminisme, en el qual les dones, a través de les
xarxes i les connexions globals, estan generant un canvi, una revolució que no té

4.

tat en totes les polítiques i accions, a tots els nivells i en totes les fases de planificació, execució i avaluació.

sexual que incorpore la prostitució com una forma de violència cap a les
dones.

marxa enrere i que ho ha d’impregnar tot. Des de Compromís desenvoluparem les
polítiques d’igualtat, mitjançant polítiques públiques dirigides a promoure la igual-

Desenvoluparem una estratègia valenciana per a l’erradicació de la violència

5.

Desenvoluparem el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, i

6.

Implementarem, en tres anys de forma progressiva, els permisos iguals,

Farem especial incidència en la igualtat laboral. L’ocupació i la cultura empresarial

el dotarem amb pressupost necessari perquè siga efectiu.

intransferibles i irrenunciables per naixement, acolliment i adopció fins a
les 24 setmanes per part de les dues persones progenitores. En el cas de

han de ser els camps d’acció per a trencar tant l’escletxa salarial com el sostre de

les famílies monoparentals, es disfrutará de la suma dels dos permisos. A

vidre i el terra enganxós, així com d’altres elements que frenen la igualtat en el món

més, en el cas dels xiquets i xiquetes amb diversitat funcional o necessitats

laboral. També en l’àmbit del llenguatge i els mitjans. La comunicació és la forma

especials s’ampliarà fins a les 26 setmanes.

amb la qual ens arriba la informació, per això cal incidir en les formes que utilitzem
per descriure el món i substituir la visió patriarcal per una d’igualitària.

Propostes

1.

Impulsarem una nova Llei d’igualtat capdavantera en tot l’Estat que

7.

Crearem un programa específic contra l’escletxa salarial i lluitarem contra

8.

Eliminarem de la normativa estatal l’obligatorietat de mantindre els

les formes de precarietat que castiguen especialment les dones.

concerts educatius als centres que segreguen l’alumnat per raó de sexe,
i impulsarem mesures que enfortisquen la coeducació entre els xiquets i
xiquetes.

garantisca la igualtat real entre dones i homes des d’un vessant feminista,
transversal i inclusiu per construir una societat realment democràtica.

2.

Implementarem un programa d’educació afectivosexual a les aules, a partir
dels 6 anys, com eina de prevenció de la violència masclista, de foment dels
bons tractes i de dret a la sexualitat.

3.

Reformarem la Llei d’igualtat estatal per garantir la paritat en els espais de
decisió de tots els àmbits, incloent-hi les grans empreses. A més, impulsarem un nou Pacte “Empresa i Gènere” que incloga la perspectiva de gènere
en l’òptica empresarial i laboral amb mesures de corresponsabilitat, igualtat
salarial i participació de les dones en els òrgans de decisió.
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