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A. ESTRATÈGIA PER A LA CREACIÓ D�OCUPACIÓ I EL CANVI DE MODEL PRODUCTIU

Davant de la realitat de la destrucció de 500.000 llocs de treball, és obvi que el principal 
indicador  de  la  sortida  de  la  crisi  serà  la  creació  d�ocupació  de  qualitat.  Per  això, 
COMPROMÍS considera essencial una proposta rigorosa per a la creació d�ocupació. Una 
proposta quantificable en termes de creació d�ocupació.  Una proposta que expresse les 
opcions prioritàries quant al canvi de model productiu i les polítiques d�equitat i ampliació 
de  l�Estat  del  benestar.  Una  proposta  orientada  a  l�estalvi  i  l�eficiència  energètica  i  la 
substitució  de  l�energia  procedent  de  combustibles  fòssils  per  les  energies  renovables. 
L�Estratègia per a la creació d�ocupació i el canvi de model productiu planteja l�objectiu de 
creació  neta  de  llocs  de  treball  fonamentats  en  un  nou  model  productiu  basat  en  la 
innovació, la sostenibilitat i el reforçament de l�Estat del benestar i la convergència social 
amb la zona euro.

L�Estratègia per a la creació d�ocupació i el canvi de model productiu representa no només 
la creació d�un volum molt important d�ocupació, sinó que aquesta nova ocupació siga molt 
menys  vulnerable  a  les  situacions  de  crisi,  atès  que  es  redueix  la  dependència  de  les 
bombolles especulatives o de l�evolució inestable dels mercats exteriors, financers o de 
béns i  serveis. A més, representa una millora de la igualtat d�oportunitats entre dones i 
homes, i  un reforçament de l�Estat del benestar. I,  finalment, significa orientar el nostre 
país cap a un model econòmicament més sostenible, cap a l�economia verda.
La caiguda de l�ocupació al País Valencià i Espanya durant la crisi contrasta amb la que han 
experimentat  la  resta  de  països  europeus  avançats,  molt  menys  acusada  (10  punts 
percentuals enfront de 2 punts a Europa).

L�estructura del seu model productiu té un pes més acusat del sector de serveis públics, 
innovació,  en  les  noves  nínxols   d�ocupació  i  menor  de  la  construcció.  Una  major 
productivitat  i  competitivitat,  juntament  amb  sistemes  de  repartiment  del  treball,  han 
propiciat una resistència molt més alta a repercutir en caigudes de l�ocupació la caiguda de 
l�activitat econòmica.

En aquesta línia de convergència amb Europa, es planteja un canvi de model productiu que 
permeta avançar durant la propera legislatura cap a un model més cohesionat socialment i 
sostenible  econòmicament,  i  que  pose  les  bases  d�un  canvi  molt  més  profund  a  llarg 
termini, cap a un model referent en el benestar de les persones i la sostenibilitat ambiental 
de què gaudiran les futures generacions.

Les mesures proposades en el següent apartat van en la línia d�afavorir aquesta estratègia, 
tot donant resposta als actuals reptes socials: lluita contra les desigualtats (de classe, de 
gènere i contra les diferents dualitzacions del mercat laboral), enfortiment de l�Estat del 
benestar,  potenciació  de  les  activitats  de  serveis  relacionals,  poc  consumidores  de 
recursos físics, i de les afavoridores de l�estalvi de recursos energètics, i millor repartiment 
del treball.
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Els  objectius  de  la  nostra  estratègia  en  ocupació  a  quatre  anys  han  de  permetre 
aproximar-nos  a  la  taxa  d�atur  existent  el  2007.  Ara  bé,  l�estructura  productiva  i 
d�ocupació  resultant  encara  estaria  lluny  de  l�objectiu  d�un  nou  model  productiu 
ecològicament sostenible,  amb més equitat,  més justícia social i  més drets socials i 
laborals.  COMPROMÍS proposa que el  País  Valencià  lidere dins de l�espai  europeu el 
procés de transformació cap a aquest nou model econòmic basat en els principis del 
desenvolupament sostenible, més eficient, amb més equitat i més drets.

1. Creació d�ocupació.

Promoure un gran acord amb els representants del món econòmic i social per tal d�establir 
els grans objectius estratègics en el terreny econòmic i social.

Donar el reconeixement que correspon al paper institucional dels sindicats. 

Establir incentius per a la conversió de contractes temporals en indefinits.

Realitzar actuacions per reduir i eradicar l�economia submergida.

Establir limitacions als Expedients de Regulació d�Ocupació.

Assolir  la  delegació i  el  traspàs de recursos per part  de l�Estat de les competències en 
matèria d�Inspecció laboral incloent-hi el Cos d�Inspectors, per tal d�aconseguir un marc de 
fiscalització  de  l�activitat  de  les  empreses  i  treballadors  en  matèria  socio-laboral  més 
eficient en relació al control del frau i la il·legalitat en la contractació.

Desenvolupar  un pla  integrat  de  polítiques actives  d�ocupació,  que garantisca els  drets 
bàsics de les persones aturades per tal de potenciar la seua ocupació.

Aconseguir  més  pressupost  per  a  les  polítiques  actives  d�ocupació  fins  a  l�1,2%  PIB  i 
personal per als serveis públics d�ocupació i una atenció personalitzada, una tutorització de 
l�aturat i aturada en el seu itinerari cap a la inserció laboral.

Actuar per tal de desenvolupar les potencialitats del territori per crear ocupació i millorar la 
capacitat  d�ocupar-se  de  les  persones  mitjançant  els  acords  locals  per  l�ocupació  que 
integraran  les  empreses,  els  agents  socials  i  l�administració  local.  Traspassar  als 
ajuntaments del País Valencià les competències de les polítiques d�ocupació actives amb 
les condicions i  amb el finançament necessaris per exercir les competències en matèria 
d�ocupació i formació adequadament.
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Establir  un  marc  de  negociació  col·lectiva  al  País  Valencià,  que  vetle  per  evitar  les 
discriminacions laborals, en particular les de gènere, reduïsca la temporalitat, promoga la 
seguretat en el treball i evite el treball irregular.

Establir com objectiu la convergència amb les taxes d�activitat europees, en especial pel 
que fa a la taxa d�activitat femenina i de la gent jove.

Crear nous llocs de treball amb un millor repartiment del temps, reduint el diferencial amb 
la taxa de treball a temps parcial europea, amb participació activa en aquest objectiu del 
sector  públic  i  vetllant,  mitjançant  la  normativa,  els  convenis  col·lectius  i  si  escau  la 
inspecció, per tal que aquest assoliment no genere llocs de treball de baixa qualificació o 
baixa remuneració (les remuneracions per hora a temps parcial han de ser proporcionals, o 
fins i  tot superiors a les remuneracions a temps complet),  evitant  una feminització mal 
entesa que incremente el diferencial salarial entre homes i dones.

Aplicar  un  pla  per  reduir  la  sinistralitat  laboral,  incrementant  les  mesures  i  mitjans 
d�inspecció i control i desenvolupant un model de prevenció amb participació de tots els 
sectors implicats.

Crear els llocs de treball necessaris en el sector de l�atenció als xiquets i xiquetes de 0 a 3 
anys  per  incrementar  la  taxa  d�escolarització  a  nivell  dels  països  europeus  avançats  i 
incrementar la taxa d�activitat de les mares.

Generar  i  formalitzar  els  milers  de  llocs  de  treball  que  s�han  creat  en  el  sector  de  la 
dependència i cura de gent gran per tal de professionalitzar el sector informal, atendre les 
necessitats existents i  incrementar  la taxa d�activitat  de les dones que actualment han 
d�abandonar la feina per tenir cura de familiars grans.

Reforçar amb nous llocs de treball el sector escolar 3-18 anys i d�activitats extraescolars 
per  millorar  el  tractament  adequat  de  la  diversitat,  reduir  el  fracàs  escolar  per  tal  de 
acostar-se  a  la  mitjana  d�Europa,  potenciar  els  coneixement  dels  idiomes  estrangers  i 
ajudar a conciliar la vida laboral, familiar i personal, tot incrementant la taxa d�activitat de 
les mares.

Incrementar  en  nous  llocs  de  treball  al  sector  sanitari  i  socio-sanitari,  avançant  en  la 
convergència  en despesa sanitària  amb l�Europa avançada,  reforçant  l�atenció  primària, 
reduint les llistes d�espera i ampliant la capacitat de l�atenció socio-sanitària.

Crear nous llocs de treball addicionals necessaris per dotar el serveis públics associats a la 
seguretat, la justícia, la inspecció i el suport a polítiques laborals actives i, així, convergir en 
qualitat de la prestació dels serveis públics amb els països avançats.

Recuperar els milers de llocs de treball en el sector primari destruïts per la priorització dels 
sectors de la construcció, mitjançant una revalorització i rendibilització social de les seues 
activitats, en estreta col·laboració amb les indústries agroalimentàries de qualitat, el sector 
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d�energies renovables (solar, biomassa, biocombustibles, etc.) i el sector serveis (turisme, 
educació, etc.).

Recolzar la generació de nous llocs de treball en indústries i serveis lligats a les polítiques 
de sostenibilitat: energies renovables i indústries i serveis complementaris, noves xarxes de 
distribució energètica intel·ligents, generalització dels gestors energètics per a habitatges, 
indústries i equipaments públics, increment del reciclatge a nivells europeus avançats.

Nou  enfocament  de  la  construcció  que  cree  nous  llocs  de  treball  en  el  sector  de  la 
rehabilitació  energètica d�edificis,  i  creació d�un parc  d�habitatge públic  que resolga les 
necessitats dels propers anys amb aquells llocs de feina de nous gestors i mantenidors 
d�aquest patrimoni immobiliari.

La  recuperació  i  revitalització  del  patrimoni  històric.  Per  afavorir  un  urbanisme  no 
consumidor de territori, que millora l'oferta de turisme de qualitat i en si mateixa relaciona 
arquitectura-urbanisme-història-arqueologia  i  construcció  tradicional  (oficis),  que  forma 
part del nou sector de la construcció

Creació de llocs de treball derivats de plans d�infraestructures públiques associades al nou 
model  de  sostenibilitat  com són les  xarxes  ferroviàries  i  de  transport  col·lectiu,  xarxes 
d�electricitat  per  recarregar   els  vehicles,  logística  intermodal,  i  adaptació  de  les 
infraestructures al canvi climàtic.

Creació de llocs de feina qualificats en els sectors R+D, T.I.C. i financer, nanotecnologia, 
aparells  relacionats amb la salut,  etc,   tot  avançant  en la convergència  amb els  països 
europeus avançats en despesa R+D, ús de les T.I.C. i cultura financera.

Potenciar  l�emprenedoria  i,  en  especial,  les  empreses  d�economia  social  per  generar, 
conjuntament amb els efectes de la reactivació derivada de la creació de llocs de treball 
dels objectius anteriors, en especial en els sectors quinaris, de serveis i indústries auxiliars 
empresarials i de serveis personals, impulsant també el canvi d�hàbits de consum cap un 
model més sostenible.

Un increment de l�ocupació fa créixer la recaptació fiscal en tots els impostos directes i 
indirectes relacionats amb l�ocupació (IRPF i cotitzacions socials de les retribucions) i el 
consum generat  per  les  retribucions pagades  (IVA,  impostos  especials  d�alcohol,  tabac, 
benzina,  etc.),  la  millora  en  la  capacitat  de  compra  de  béns  immobles  (ITP-AJD)  i, 
indirectament, la millora en les vendes i, per tant, en els resultats de les empreses i els 
autònoms que subministren productes i serveis de consum (Impost de Societats, mòduls 
IRPF, etc.).

Reactivació econòmica a través de la inversió pública i la despesa social que tenen com a 
efecte a mitjà termini la reducció del dèficit públic.

coaliciocompromis.net                                                                          7                      



Les  inversions  en  infraestructures  físiques  generadores  d�ocupació  (educatives, 
dependència,  transport   sostenible,  etc.)  poden ser  finançades  amb el  recurs  al  sector 
privat, mitjançant  fórmules de cooperació público-privada.

2. Formació per a una ocupació de qualitat

Un  objectiu  prioritari  de  COMPROMÍS  és  la  creació  d�ocupació  de  qualitat  en  aquells 
sectors emergents com les energies renovables,  la lluita per reduir les causes del canvi 
climàtic i l�atenció a les persones vinculada al desenvolupament de l�Estat del benestar i a 
l�aplicació de la Llei de dependència, així com la creació d�ocupació en el sector públic.

La  creació  de  llocs  en  els  sectors  d�atenció  a  les  persones  ha  de  servir  també  per 
millorar l�equitat de gènere, en reduir la pèrdua del potencial de treball femení que ara no 
pot compaginar la carrera professional amb la maternitat i l�atenció als parents grans.

S�han de millorar els nivells de qualificació  estenent la formació per a l�ocupació perquè 
la  població  adulta,  en el  món laboral,  obtinga les  qualificacions necessàries  per  al  seu 
desenvolupament professional i personal. En la propera legislatura, s�ha d�aprovar una llei 
pel dret a l�educació permanent.

Reformar en profunditat el sistema educatiu i la necessitat d�integrar els tres subsistemes 
(reglat, ocupacional, continu) i fer un esforç per adequar l�oferta educativa a la demanda del 
món empresarial.

Foment  dels  recursos  econòmics  per  desenvolupar  la  formació  professional  en  el  seu 
conjunt, l�ocupacional en especial, així com la integració de tota la formació professional 
(reglada, contínua i ocupacional), de manera preferent en els instituts públics, dotant de 
majors recursos materials i humans els centres formatius públics. 

La  formació  professional  incentivarà  la  qualitat  de  les  pràctiques  en  les  empreses, 
incrementant els programes escola/treball.

Potenciar una oferta suficient i de qualitat on la universitat jugue un paper important en la 
revalorització de la formació a partir d�una anàlisi de necessitats de formació (planificació, 
diagnosi)  amb un contacte permanent  amb les organitzacions sindicals  i  empresarials  i 
garantint que hi haja una oferta formativa disponible al llarg de l�any i no només en períodes 
puntuals.

Es realitzaran programes per reduir el fracàs escolar dels joves i s�impulsaran Programes de 
Garantia Social.
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Enfortir  el  paper  dels  formadors/es ja que la  formació  d�aquests  ha de ser  un valor  en 
l�augment de qualitat de la formació professional i contínua.

Realització de programes de formació específics per a dones que desitgen la reincorporació 
al treball després d�una llarga absència.

Establir  un pla per a la formació dels discapacitats físics,  psíquics i  sensorials en atur, 
impulsar  una nova  normativa que fomente la  integració social  i  laboral  dels  disminuïts, 
determinant que les empreses contracten un 2% de les seues plantilles amb persones amb 
disminucions.

Impulsar plans de formació i inserció laboral per regularitzar la situació dels immigrants, 
establint plans d�acollida mitjançant les administracions locals.

Augmentar  substancialment  els  recursos  destinats a les polítiques actives d�ocupació, 
adequant-les a la realitat actual de l�ocupació i l�atur. Donar continuïtat al model d�escoles 
taller, model que combina formació i treball que ha obtingut molt bons resultats els darrers 
anys quan a la formació i inserció laboral de joves amb especials dificultats.

Plans  de  xoc  territorials  de  reactivació  econòmica  i  per a la creació d�ocupació a les 
comarques i zones amb taxes d�atur superior a la mitjana autonòmica valenciana.

Crear  ocupació  entre  PIMES,  persones  emprenedores  i  autònomes  mitjançant  acords 
amb entitats  financeres  i  de banca ètica que facen possible  un millor  accés al  crèdit  i 
menors tipus d�interès.

Millorar  les  oportunitats  d�ocupació  de  les  persones que es  troben en  situació  d�atur 
mitjançant  els programes  mixts  d�ocupació  i  formació,  d�acord  amb  les  empreses, 
afavorir  les  pràctiques  formatives  de  la  formació  professional  i  universitària,  facilitar 
oferta  de  formació  professional  que  es  puga  capitalitzar  (acreditar)  i  permeta  a  les 
persones que busquen feina la millora de les seves competències professionals, i crear un 
sistema  d�orientació  permanent  per  a  tota  la  població  que  servisca  de  suport  a  les 
persones en els constants canvis del mercat de treball.

Augmentar  la  inversió  pública  en  educació  i  formació  professional  per  afavorir  les 
possibilitats d�ocupació de les persones. Hem de superar com a país els dèficits que patim 
des de fa anys, tant en relació amb el fracàs escolar com la manca d�oferta suficient de 
places d�FP incial.

Impulsar la reconversió d�ocupació submergida i precària en ocupació reconeguda, amb 
drets i qualitat a partir del desenvolupament d�un acord institucional i del reforçament de 
les mesures d�inspecció de treball i hisenda.
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Proposar al Consell de l�Estat  l�elevació del salari  mínim garantit  fins el 60% del salari 
mitjà (en torn als 1.000 � ), d�acord amb la Carta Social Europea i una major regulació del 
contracte de temps parcial, establint amb exactitud la jornada laboral i ampliant el règim de 
protecció social. Control per part de la Inspecció de Treball de les hores treballades, que 
sovint excedeixen dels límits legals.

Intervenir activament en el cas d�acomiadaments col·lectius per tal de trobar solucions 
favorables  als  treballadors  i  treballadores  i  no  acceptar  Expedients  de  Regulació 
d�Ocupació  (ERO)  de manera automàtica,  especialment en els  cassos en que no hi  haja 
acord amb els agents socials.

Condicionar  la  signatura  de  contractes  públics  amb  la  Generalitat  al  compliment  de 
determinats paràmetres de qualitat en l�ocupació mitjançant  el desenvolupament d�un 
codi  de  bones  pràctiques  a  la  contractació,  a  les  Administracions  Públiques  del  País 
Valencià, amb introducció de clàusules socials.

Introducció a  l�Acord Estratègic  per  a  l�Economia Valenciana, d�un compromís tripartit 
per  a  potenciar  la  participació  dels  treballadors  i  les  treballadores  a  l�organització  del 
treball,  com  a  eina  per  a  millorar  la  competitivitat  de  les  empreses  valencianes,  i 
democratitzar les relacions laborals.

3. La modernització dels serveis públics d�ocupació

Apostem per reforçar el model públic de serveis d�ocupació amb un nou model territorial de 
la Xarxa Pública d�Ocupació del País Valencià que establisca nous mecanismes de relació 
entre  la  Generalitat  i  els  governs  locals  per  millorar  l�ocupació  i  l�atenció  a  persones  i 
empreses, i apostar per un sistema de concerts directes entre el  SERVOF i el territori en 
base a contractes programa definits amb anàlisi i planificació estratègica del territori.

COMPROMÍS defensa les següents mesures:

Millorar la promoció dels serveis públics d�ocupació. Augmentar la dotació de recursos 
econòmics  i  humans  del  SOC  i,  especialment,  les  oficines  que  permeta  els  canvis 
organitzatius,  de  gestió  i  tecnològics  amb  l�objectiu  de  donar  resposta  a  l�augment  de 
persones en atur. Cal potenciar l�anàlisi  de les necessitats reals  de qualificació  de les 
noves ocupacions lligades al canvi de model productiu per tal de poder ajustar la formació 
de les persones aturades a aquestes necessitats.

Impulsar un nou model de la Xarxa Pública d�Ocupació del País Valencià. Incrementar 
els recursos econòmics per a les polítiques actives d�ocupació, i constitució d�una veritable 
xarxa pública coordinada de serveis d�orientació laboral, d�intermediació social amb els 
recursos de la Generalitat i l�Administració local.
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Elaborar un Pla Director dels serveis d�ocupació públics al País Valencià consensuat amb 
sindicats, patronals i entitats municipalistes amb l�objectiu d�assolir un servei d�ocupació 
eficaç i eficient, dimensionat a les necessitats del país, que aprofundisca en les necessitats 
del mercat de treball i que es fixe com a repte assolir els estàndards de qualitat dels millors 
serveis europeus.

Impulsar  la  reforma  de  la  Llei  d�ordenació  del  sistema  d�ocupació  i  de  creació  del 
SERVOF,  garantint  el  caràcter  plenament  públic  dels  serveis  d�ocupació  i 
intermediació. Crear un espai de col·laboració entre el SERVOF i la Inspecció de Treball per 
lluitar contra el frau en la contractació i la prevenció de riscs laborals i la discriminació per 
raó de sexe.

Impulsar  la  unificació  de  les  polítiques  actives  i  passives,  traspassant  la  gestió 
d�aquestes a la Generalitat.

Desenvolupar les activitats de la  Inspecció de Treball  reforçant els cossos d�inspectors i 
subinspectors  per  lluitar  contra  les  irregularitats,  especialment  per  reduir  l�economia 
submergida o irregular.

4.  Una política fiscal justa orientada a una política econòmica per al  canvi  de model 
econòmic

COMPROMÍS vol recuperar l�Impost sobre Successions i Donacions, i fer-lo molt més just 
a  través  de  l�exempció  per  a  la  immensa  majoria  de  les  persones  contribuents  i  el 
manteniment per als imports més alts. Amb l�augment, defensat per COMPROMÍS, de la 
tarifa  del  tram autonòmic de l�IRPF per  a  les rendes més altes  podem  aconseguir  una 
redistribució dels costos de l�ajust, per la banda dels ingressos.

COMPROMÍS, conscients de la gravetat de la crisi i del fet que aquesta pot ser llarga, així 
com de l�onada conservadora que està imposant restriccions de la despesa pública arreu 
d�Europa, proposem defensar i ampliar el model de benestar aconseguit, l�augment de la 
inversió pública i el desplegament dels aspectes financers de l�Estatut.

D�altra  banda,  propugnem  l�impuls  de  la  fiscalitat  verda  que  permetria  desenvolupar, 
definitivament, el principi de � qui contamina, paga�  com a trànsit cap a una internalització 
del cost de la gestió que moltes activitats externalitzen cap a la resta de la societat. La nova 
fiscalitat verda és  imprescindible per induir  al  canvi  de model: caldria taxar el turisme 
per invertir en infraestructura verda, caldria incorporar una taxa progressiva sobre l�emissió 
de C02 i d�altres contaminants.

La fiscalitat verda no necessàriament es basa en la creació de nous impostos canviant el 
factor treball  com a base de l�impost per el factor ambient, de manera que es produiria un 
canvi en l�estructura de pagament d�impostos: les empreses verdes i sostenibles paguen 
menys, i les més contaminants paguen més establint nous incentius fiscals ambientals.

coaliciocompromis.net                                                                          11                      



Per millorar els ingressos COMPROMÍS vol aconseguir una  fiscalitat  més progressiva  en 
l�IRPF, a través d�un increment substancial de la fiscalitat de les rendes altes a partir de 
l�any 2011, mantenim la proposta d�augmentar la progressivitat de l�IRPF amb l�establiment 
d�un nou tram al tipus del 50% per a bases superiors a 100.000 euros.

COMPROMIS vol recuperar l�Impost sobre el Patrimoni o el de Societats, i millorar l�IVA 
amb  criteris  socials,  ja  que  en  aquests  altres  grans  impostos  el  País  Valencià  no  té 
possibilitat  d�intervenir-hi.  Tampoc  no  tenim  autonomia  normativa  sobre  els  gravàmens 
sobre les rendes del capital a l�IRPF. Continuarem proposant a Madrid, una reforma fiscal 
que repercutisca en una major recaptació també per a la Generalitat que, entre d�altres 
mesures, recupere la fiscalitat sobre el patrimoni amb un nou  Impost sobre la Riquesa, 
avance  en  la  progressivitat  de  l�Impost  sobre  Societats  i  que  distribuïsca,  amb  criteris 
ambientals i socials, els tipus de l�IVA.

Adoptar  criteris  ambientals  en  la  fiscalitat.  Els  impostos  tenen  com  a  finalitat  no 
únicament la suficiència financera, sinó també el foment o la dissuasió de determinades 
pràctiques de producció i consum. En aquest sentit, revisarem els impostos i les taxes per 
tal de reduir les emissions a l�atmosfera. En concret, COMPROMÍS proposa la creació d�un 
Fons  per  al  desenvolupament  de  les  energies  renovables,  els  recursos  del  qual 
provinguen d�una taxa finalista sobre el consum de carburants fòssils.
 
També  caldrà  crear  impostos  sobre  la  producció  termonuclear  d�energia  elèctrica  i 
d�emmagatzematge de residus nuclears, que ajudarien a finançar plans de reactivació per 
a les zones que hui realitzen aquestes activitats. Finalment, proposem un nou impost sobre 
les  plusvàlues  derivades  de  les  requalificacions  de  sòl  per  finançar,  entre  d�altres, 
actuacions sobre el  patrimoni  natural  i  la biodiversitat,  així  com finançar i  mantenir  les 
infraestructures i els serveis públics necessaris per a les noves àrees urbanitzades.

Pel  que  fa  a  deduccions,  impulsarem  aquelles  que  milloren  l�eficiència  energètica, 
especialment en la rehabilitació d�habitatges i edificis industrials i de serveis.

Lluitar  contra  el  frau  fiscal.  La Agència Tributària ha d�incrementar fortament els seus 
efectius  humans  i  recursos  tècnics  per  tal  de  perseguir  el  frau  fiscal  i  l�economia 
submergida, especialment en un moment de crisi en què el delicte i la picaresca fan estralls 
sobre les finances públiques.

Fer comprometre l�Estat en el finançament de l�Estratègia per a la creació d�ocupació i 
el canvi de model productiu. La inversió en polítiques per a la creació d�ocupació té una 
elevada taxa de retorn per a les administracions i,  particularment,  per a l�Estat quant a 
l�augment de la recaptació fiscal i les cotitzacions a la Seguretat Social, i  la reducció de 
despesa  en  forma  de  subsidis  i  prestacions.  Cal,  doncs,  que  l�Administració  de  l�Estat 
participe significativament en el finançament de l�Estratègia. És indispensable i, a més a 
més, és just.
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Canviar els criteris d�inversió del Fons de Reserva de la Seguretat Social per aconseguir 
la  territorialització  de  les  inversions  del  superàvit  de  la  Seguretat  Social  generades 
territorialment  a  la  nostra  Comunitat.  Per  això  COMPROMÍS  defensarà  un  canvi  dels 
criteris  d�inversió  del  Fons de Reserva de la Seguretat  Social  per tal que el superàvit 
generat al País Valencià per la Seguretat Social siga invertit en els projectes de canvi de 
model  productiu  de  l�Estratègia  de  creació  d�ocupació,  mitjançant  la  subscripció 
d�emissions de deute de la Generalitat.

Defensar el model de caixes d�estalvi. Davant de l�ofensiva contra el caràcter social i no 
lucratiu de les caixes d�estalvi, defensarem una legislació valenciana i el manteniment del 
caràcter social i no lucratiu d�estes, la limitació de les quotes participatives per evitar la 
seva bancarització efectiva i  la desterritorialització,  així  com evitar  que coalicions entre 
titulars de quotes participatives i directius controlen de facto els òrgans de direcció de les 
caixes, i fixen polítiques, estratègies i objectius per al seu benefici privat i no en benefici de 
la societat.

Reforçar  la  banca  pública.  Fa anys  que el  Consell  de l�Estat  va  privatitzar  les últimes 
restes de banca pública, mantenint un Institut de Crèdit Oficial  de curta volada.  Al  País 
Valencià,  l�Institut  Valencià  de  Finances  (IVF)  no  ha  tingut  tampoc  una  capitalització 
suficient i les seves actuacions s�han mogut sota la sospita de clientelisme i sense vocació 
promotora del desenvolupament de sectors productius més viables els darrers anys, tot i 
que  amb  algunes  errades  inexplicables  pels  ajuts  a  empreses  immobiliàries  que  estan 
determinant pèrdues als balanços de l�IVF.

Davant  del  col·lapse  creditici,  COMPROMÍS  defensarà  una  banca  pública  que  actue 
directament,  sense  intermediaris  financers.  Per  tant,  donarem  suport  a  les 
recapitalitzacions de l�IVF sempre que les seves línies donen prioritat al crèdit a les PIMES, 
l�economia social,  els microcrèdits, la internacionalització de l�empresa i  la promoció de 
béns d�interès social com l�habitatge protegit.

En moments de crisi és doblement necessari reforçar l�eficiència administrativa, revisar el 
model de funcionament i realitzar mesures com les de : reducció d�organismes autònoms i 
societats anònimes, millora dels protocols de contractació administrativa, etc. Tot això no 
es pot fer sobre les esquenes dels treballadors públics i les treballadores públiques, per la 
qual cosa COMPROMÍS  garantirà la revisió dels ingressos per recuperar el poder adquisitiu 
perdut amb la crisi, així com el manteniment de volum d�ocupació pública.
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5. Un pacte per la indústria per afavorir  la transformació del nostre teixit  industrial  i  
guanyar en competitivitat i sostenibilitat

El País Valencià s�ha caracteritzat per la seva tradició industrial constituïda bàsicament per 
microempreses i  petites empreses. La indústria juga un paper clau en la vertebració de 
l�economia  valenciana;  per  això,  un  dels  objectius  principals  per  a  la  millora  de  la 
productivitat de la nostra indústria és el coneixement i la qualificació de la força de treball 
com a factors clau del nou canvi industrial.

COMPROMÍS proposa un  Pacte  per  la  indústria  per afavorir la transformació del nostre 
teixit  industrial  i  guanyar  en  productivitat.  Defensem,  així,  que  cal  seguir  en  la 
transformació del model industrial del País Valencià per accelerar l�adaptació als canvis 
estructurals que s�estan produint.

En aquest  context,  cal  fer  un  esforç  d�elaboració,  coordinació  i  cooperació  entre les 
diferents  administracions  per  impulsar,  amb  polítiques  actives,  les  infraestructures 
industrials i logístiques imprescindibles per desenvolupar un sector industrial eficient, de 
qualitat i sostenible ambientalment.

Recolzar el coneixement, la formació i la investigació, el desenvolupament tecnològic, 
la millora de les tecnologies d�infraestructures de comunicació i informació que afavorisca 
una estratègia que ha de passar per millorar els nivells de productivitat i competitivitat de 
les  nostres  empreses,  per  tal  d�assolir  la  capacitat  de  la  seva  internacionalització, 
mitjançant un procés de major i millor posicionament en els mercats locals i globals. I amb 
una voluntat de no competir mai més mitjançant els baixos costos laborals o la precarietat 
laboral,  sinó  mitjançant  la  qualificació,  la  competència  professional,  l�atracció  i  el 
desenvolupament del talent creatiu i innovador.

En  definitiva,  COMPROMÍS  defensa  una  política  industrial  basada  en  un  nou  model 
productiu amb l�objectiu d�aconseguir més producció de qualitat, amb contingut formatiu i 
tecnològic i compromesa amb el medi ambient.

COMPROMÍS proposa les mesures següents:

Impulsar un Pacte per la indústria per afavorir la transformació del nostre teixit industrial 
i guanyar en productivitat mitjançant la qualitat, la innovació i la sostenibilitat.

Establir un nou Acord estratègic de competitivitat coherent amb el reforç de les polítiques 
per desenvolupar l�Estratègia per a la creació d�ocupació i el canvi de model productiu.

Incrementar i millorar la inversió pública en innovació i tecnologia, estimulant el sector 
privat com una estratègia d�èxit per a les empreses per tal d�arribar en R+D+I al 3% del PIB 
al  final  del  2015  i,  així,  acostar-nos  a  les  regions  europees  capdavanteres  en  l�àmbit 
tecnològic.
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Cal analitzar les futures demandes de productes industrials i serveis auxiliars derivades 
de  l�Estratègia  de  transformació  del  model  productiu  i  establir  una  estratègia  de 
reconversió  de  les  nostres  indústries,  tant  en  termes  d�inversions  en  equipaments  i 
infraestructures com en innovació, qualificació i adaptació de la mà d�obra. El País Valencià 
reuneix  els  requisits  necessaris  (tecnologia,  teixit  empresarial,  professionals  amb 
qualificació, inversió en R+D, etc.) per liderar sectors industrials vinculats al canvi de model 
productiu:  tractament  de  residus,  cicle  de  l�aigua,  energies  renovables,  biomedicina, 
electrònica i informàtica, disseny avançat, etc.

Desplegar plans de suport a la innovació i l�emprenedoria social i ambiental, a través de 
finançaments  prioritaris,  microcrèdits,  suport  en  consultoria,  etc.  Els  nous  sectors 
emprenedors estan molt sovint en millors condicions que l�empresa tradicional per assumir 
la innovació i el canvi de model.

Desenvolupar  programes  adreçats  a  les  pime en l�ús intensiu de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per tal que aquestes siguen més competitives.

Desenvolupar  projectes  territorialitzats  de  modernització  dels  sectors  industrials 
tradicionals per aconseguir més valor afegit i innovació d�aquestes empreses. Potenciar-ne 
la internacionalització a totes les escales (des de la creació de filials a la resta de l�Estat 
fins  a  l�exploració  de  nous  mercats  emergents  com  l�africà),  garantint  el  manteniment 
d�infraestructura productiva al País Valencià .

Potenciar  els  observatoris  de  la  indústria.  Participats  per  administracions,  sindicats, 
empreses  i  universitats  amb  l�objectiu  d'anticipar-se  als  problemes  i,  sobretot,  a  les 
amenaces de tancament de les empreses i establir les tendències i oportunitats de futur de 
cada sector.

Impulsar els clústers i les fusions d�empreses per assolir dimensions adequades a escala 
internacional. 
Potenciar el teixit productiu Valencià amb l�increment de l�accionariat autòcton, públic 
o privat, i que la presa de decisions estratègiques de les filials de multinacionals tinga lloc 
al  País  Valencià,  establint  acords  estratègics  de  col·laboració  pública/privada  de  llarga 
durada en temes de recerca i innovació, i fomentant la presència de directius valencians en 
empreses multinacionals.

Fomentar que grups inversors valencians diversifiquen les seves activitats cap a la presa 
de  participacions  en  empreses  valencianes  productives  de  vocació  internacional  en 
creixement o en empreses filials  de multinacionals estratègiques per  al  teixit  productiu 
valencià.

Garantir  que  els  ajuts  públics  a  les  multinacionals  es  traduïsquen en  compromisos  de 
creació de treball estable i de qualitat i de permanència a llarg termini al País Valencià i 
que la seva activitat s�enfocarà progressivament cap a aquelles fases de la cadena de valor 
afegit més qualificades i la creació d�ocupació estable, de qualitat i segura.
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Supervisar els processos de reestructuració bancària (relacionats o no amb el FROB) per 
tal que les seves finalitats redunden en millorar el suport financer a les empreses i famílies. 
Impulsar  línies  especials  de  finançament  a  projectes  industrials  en  els  sectors 
mediambientals i energètics, noves tecnologies i innovacions aplicades als serveis socials.

Garantir el finançament necessari per a nous empresaris  i empresàries i empreses amb 
viabilitat  o projectes de futur  de manera que puguen crear,  mantenir  o  incrementar  els 
nivells  d�ocupació,  amb intervenció  pública directa  si  el  sector  privat  és  insuficient  per 
proporcionar el nivell de crèdit necessari.
Potenciar  el  capital  risc  públic  amb  coparticipació  privada  per  finançar  projectes 
innovadors i/o estratègics.

Establir un Pla d�actuació amb el sector de l�automoció per iniciar el procés de canvi cap a 
la producció de vehicles elèctrics i híbrids, serveis associats i el transport públic.

Impulsar  la  implantació  de  sectors  vinculats  a  la  societat  del  coneixement,  la 
biomedicina  i  la  nanotecnologia,  afavorint  el  canvi  tecnològic  d�indústries  tradicionals 
relacionades (farmacèutica, agroalimentària, metal·lúrgica, etc.).

Impulsar  la  creació  d�un  Centre  de  Recursos  Mediambientals  per  potenciar  les  línies 
d�assessorament i suport a les empreses en l�àmbit de la protecció mediambiental tal com 
la minimització i reaprofitament de residus, normatives sobre emissions, estalvi energètic, i 
dels incentius associats a aquesta.

Desenvolupar  sòl  industrial  públic  per  enfortir  un  desenvolupament  industrial  al  País 
Valencià.

Impulsar plans d�inversió en infraestructures que promoguen la modernització ecològica i 
la  mobilitat  sostenible  (ferrocarril)  per  tal  de  reduir  la  dependència  dels  combustibles 
fòssils.

Potenciar  com  a  projecte  prioritari  FERRMED,  xarxa  ferroviària  per  transport  de 
mercaderies  que ha d�unir Escandinàvia i l�Europa central amb el corredor mediterrani a 
través del Rin i del Roina.

Promoure la rehabilitació i la millora de l�eficiència energètiques d�habitatges amb ajuts i 
desgravacions fiscals  i  seguir  impulsant programes de regeneració urbana de barris  per 
contribuir, així, a la cohesió social.
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6. Economia social i autònoms: per una gestió democràtica de l�economia

El moviment de les societats laborals i cooperatives té com característica principal que la 
propietat dels béns productius està en mans dels treballadors i les treballadores, i com a 
principis bàsics, l�autogestió i la cogestió amb l�objectiu de realitzar una gestió democràtica 
de l�empresa i una participació en les seves comunitats per a la millora del seu entorn.

L�economia social històricament ha creat xarxa empresarial que, per la seva relació amb el 
desenvolupament  local  i  pel  seu  compromís  amb  l�acció  comunitària,  la  solidaritat  i 
l�interés comú ajuden a potenciar models innovadors de més benestar.

D�altra banda, també cal destacar la dimensió del treball autònom al País Valencià i per això 
calen polítiques valentes per facilitar el desenvolupament de l�anomenada economia social 
i el suport al treball autònom.

COMPROMÍS impulsarà les següents mesures:

Potenciar les mesures i instruments de suport a l'Economia Social.

Incentivar  les  noves  empreses,  oferint  assessorament  respecte  al  pla  d'empresa  i/o 
formació per a la gestió empresarial.

Facilitar  el  suport  financer,  tant  de  recursos  propis  com  de  préstec,  per  al 
desenvolupament de les empreses.

Facilitar els avals per al creixement, així com l'aplicació de fórmules de capital risc.

Donar suport a les estructures representatives de l'Economia Social, especialment les que 
representin l'esforç d'agregació dels diferents sectors.
Potenciar  els  acords amb la  Universitat  per  a l'ensenyament  universitari,  amb la gestió 
d'accions formatives habituals.

Potenciar la divulgació i coneixement del sector de l'Economia Social, a partir de les bones 
pràctiques  que  es  realitzen  en  el  que  es  refereix  a  les  propostes  emprenedores  que 
signifiquen creixement d'ocupació.

Demanar als mitjans de comunicació, especialment als públics, la feina de divulgació de les 
realitats de l'Economia Social.

Potenciar  la  presència  de  les  caixes  d'estalvi  en  el  finançament  del  sector,  alhora  que 
defensar l'estatus quo actual de la seva forma jurídica actual, per raons de la seva eficàcia 
empresarial i social.

Presència, als organismes de diàleg social, dels representants de l'Economia Social.
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Suport públic a la creació i  al  desenvolupament  de  cooperatives,  societats  laborals  i 
d�altres formes d�economia social, amb la mida adequada, modernes i competitives. Pla 
de  subvencions  per  al  sector  de  l�economia  social  destinat  a  la  inversió  productiva,  la 
professionalització de la gestió, la formació continuada i la incorporació de noves iniciatives 
procedents d�activitats que entren en recessió.

Impulsar la realització de la nova llei de cooperatives amb el consens amb tots els agents 
implicats, que reconega la diversitat de models cooperatius, enfortisca el sector, facilite la 
gestió i la creació de noves cooperatives.

Constituir  el  Consell  Superior  de  l�Economia  Social  com  a  àmbit  de  concertació  i 
planificació  de  les  polítiques  del  sector,  entre  l�Administració  i  les  organitzacions 
representatives. Dotar econòmicament el Consell Superior per fomentar les polítiques de 
recerca  i  investigació  d�alt  nivell  dedicades  específicament  a  l�economia  social  i  la 
democràcia econòmica.

Constituir l�Institut del Foment i de la Formació de l�Economia Social per a tot el sector 
d�acord amb les noves competències.. Aquest Institut hauria de fomentar en els diferents 
programes  formatius  universitaris  i  ocupacionals  mòduls  de  formació  en  matèria  dels 
avantatges competitius i socials de l�economia social. I, en tot cas, millorar l�accés de les 
empreses d�economia social als fons destinats a la formació continuada.

Crear un  pla de difusió del  cooperativisme  a les universitats, les escoles de formació i 
l�educació  secundària,  així  com  espais  de  formació  de  joves  empresaris,  que  faciliti  el 
coneixement del cooperativisme.

Reconèixer el sector com a agent social en tots els marcs de negociació i com a consultor 
de  les  polítiques  referents  a  economia,  ocupació,  afers  socials,  formació,  qualificació 
professional, relacions laborals i contractació.

Impulsar  un  pla  de  suport  a  les  empreses  d�inserció  i  centres  especials  de  treball. 
Augmentar  els  recursos  destinats  a  l�enfortiment  de  les  empreses  que  treballen  per  la 
inserció laboral de col·lectius amb risc d�exclusió social.

Impulsar un pla de suport a la transformació de societats mercantils en risc de tancament 
per  la  seva  transformació  en  cooperatives  o  societats  laborals  per  tal  d�assegurar  la 
continuïtat de les empreses i dels llocs de feina.

Crear  el  Distintiu  de  Qualitat  de  l�economia  social,  que  actue  com  a  marca  de 
reconeixement  del  sector,  així  com  impulsar  els  certificats  de  Responsabilitat  Social 
entre les empreses d�economia social.
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Enfortir  l�economia  social  a  partir  del  suport  a  les  seves  estructures  associatives  i 
representatives. Enfortiment del prestigi i la visibilitat, especialment a través dels mitjans 
de comunicació públics.

Promoure les  aliances  estratègiques del sector amb els ens locals, en particular en les 
polítiques  de  creació  d�ocupació  i  d�empreses  i  la  contractació  de  serveis.  Estudiar  les 
possibilitats de legislar per afavorir la contractació social per part dels ens locals.

Incentivar la incorporació de socis i sòcies de treball, exercint discriminació positiva envers 
els col·lectius amb major dificultat d�accés al món laboral i als càrrecs de responsabilitat. 
Afavorir programes d�ajudes de formació per als quadres directius de les organitzacions.

Crear un fons públic d�inversió en projectes d�economia social. Realitzar polítiques actives 
per  tal  de  facilitar  el  finançament  dels  projectes  de  reconversió  cap  a  nous  sector 
productius. Millorar el suport financer al creixement de les empreses d�economia social a 
través de l�Institut Valencià de Finances.

Garantir el suport financer a les experiències de banca ètica promogudes des de la societat 
civil, així com d�altres propostes d�economia solidària (consum ecològic, turisme solidari, 
agricultura ecològica, etc.).

Impulsar la reserva d�una part de la licitació d�obres i serveis per a les empreses d�economia 
social,  estudiant  la  viabilitat  d�accedir  fins  a  un  percentatge  del  25%.  Impulsar  la 
incorporació  de  clàusules  socials  en  la  contractació  pública  per  incrementar  l�impacte 
social dels projectes.

Impulsar l�estudi  i  aplicació d�un pla de concertació territorialitzat entre l�Administració 
pública i les empreses de l�economia social  per la gestió de serveis públics, com a eina 
alternativa a la gestió pròpia en aquells àmbits en què existisca una gestió privada.

Ampliar  el  concepte  de  TRADE  (treballadors  autònoms  dependents)  amb  l�objectiu 
d�ampliar  la  cobertura  de  drets  que  genera  aquesta  figura  a  moltes  més  persones 
treballadores autònomes dependents.

Impulsar  la  millora  de  les  condicions  laborals  i  el  compliment  dels  drets  del  col·lectiu 
TRADE. Garantir els contractes dignes, tutelar la llibertat d�associació i  impulsar acords 
d�interès professional entre empreses, corporacions públiques i TRADE. Desenvolupar els 
aspectes pendents i adaptar la normativa en prevenció de riscs laborals a aquest col·lectiu. 
Impulsar  l�aplicació  del  sistema  alemany  de  reducció  de  jornada  compatible  amb  el 
cobrament parcial de l�atur al col·lectiu.

Vetllar per part de la Generalitat , mitjançant instruments com la Inspecció de Treball, per la 
tutela  dels  TRADE  i  la  correcta  aplicació  de  la  normativa  legal,  que  impulse  el 
desenvolupament dels Acords d�Interès Professional.
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Adaptar  per  part  de  les  administracions  locals  els  instruments  i  les  polítiques  que 
desenvolupen, principalment a través de les àrees de promoció econòmica, a la realitat i les 
necessitats dels TRADE.

Garantir l�elaboració de polítiques actives adreçades al col·lectiu TRADE i una interlocució 
política per part del Consell de la Generalitat. Crear una Comissió Valenciana de Suport al 
Treball Autònom amb la participació de les organitzacions representatives i la Generalitat, i 
crear una Direcció General del Treball Autònom que impulse i coordine aquestes polítiques.

Facilitar  l�accés  al  crèdit  a  les  persones  autònomes  que  inicien  una  activitat,  i  al 
desenvolupament  i  creixement  de  projectes  a  través  dels  instruments  de  finançament 
públic (Institut Valencià de Finances) i suport per a l�accés al finançament privat.

Adaptar i ampliar l�oferta formativa per tal d�impulsar una veritable formació continuada de 
les persones treballadores  autònomes i  un reciclatge de treballadors  i  treballadores  de 
sectors en crisi cap a sectors en desenvolupament.

Facilitar els mecanismes i la gestió tributària per tal de garantir la continuïtat de l�activitat 
productiva de les persones autònomes en cas de dificultats financeres.

7. Un comerç més urbà al servei de les ciutats, els pobles i la ciutadania

El sector comercial compleix dues funcions vitals per a l�economia: posar a l�abast de la 
ciutadania els productes de consum i proporcionar la informació necessària per tal que allò 
que consumim siga efectivament allò que escau per satisfer les nostres necessitats.

La proliferació de centres comercials periurbans i de grans superfícies ha estat criticada 
per COMPROMÍS. Cal adequar a les exigències de la Directiva europea de lliure circulació de 
serveis, l�establiment de límits importants a aquest model que té la seva raó de ser en els 
moviments especulatius de capital més que no en la vocació de servei que es reclama a 
qualsevol operador comercial.

Tot  i  això,  no  es  pot  negar  que  el  tipus  d�oferta  que  proporciona  aquest  model  resulta 
atractiu per a una part substancial de la població, i és per això que, en el marc de la defensa 
del que s�ha denominat � model Valencià de comerç� , s�han de dedicar esforços i recursos a 
transformar els centres urbans tradicionalment dedicats a l�activitat comercial  per tal 
d�evitar-ne la desertificació i la consegüent degradació urbana.

Adequar  tot  allò  que  contribueixen  a  un  millor  comerç  (l�accessibilitat,  la  neteja,  la 
seguretat o la millora de l�espai públic i els elements urbanístics i de mobiliari) han estat 
potenciats en les nostres viles i ciutats que, en general, podem considerar que disposen de 
millors centres urbans � i millor comerç en aquests- que una dècada enrere.
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Fer  front  a  la  contínua  pressió  que  exerceixen  els  grans  operadors per  assolir  unes 
condicions de major flexibilitat en termes d�obertura dels establiments o de permissivitat 
amb determinats tipus de venda que difícilment seria capaç de resistir  el  segment més 
tradicional -encara força nombrós- de l�oferta i amb aquest, de nou, el model de comerç 
urbà, de major proximitat, enriquidor de la vida ciutadana i que es retroalimenta amb l�espai 
públic.

És per això que, per tal de  mantenir  l�equilibri  entre els diferents formats comercials, 
vetllar  pels  drets  de  les  persones  consumidores  i  assegurar  que  les  nostres  ciutats  es 
troben ben servides comercialment, però sense perjudicar el bon desenvolupament de les 
funcions urbanes dels espais tradicionalment destinats a l�activitat comercial, proposem 
una política comercial basada en els eixos següents:

Reforçar el suport al petit comerç urbà  com a element cabdal de la qualitat de vida als 
nostres pobles i ciutats, promovent la implicació real d�aquest comerç en el teixit social del 
lloc on s�ubica. Crear taules de concertació d�àmbit municipal,  on comerciants i  d�altres 
agents socials  puguen debatre i  acordar regles de funcionament per facilitar  l�ús cívic i 
plural de la ciutat i l�espai públic.

Ampliar les limitacions a la instal·lació d�equipaments comercials fora de la trama urbana 
i  controlar  les  operacions  urbanístiques  de  gran  magnitud  que  porten  aparellades 
actuacions comercials seguint aquest model.

Millorar  la  regulació  dels  elements  que  configuren  el  marc  de  referència  per  al 
funcionament  dels  establiments  comercials,  en  especial  els  dies  i  horaris  d�obertura, 
tenint en compte tant els drets de les persones consumidores com els de les persones que 
treballen als comerços.

Apostar  per  una  millora  de  la  qualitat  del  servei  ofert  pel  petit  comerç  urbà, 
principalment mitjançant fórmules de col·laboració entre els propis operadors, i d�aquests 
amb l�Administració pública i el teixit associatiu.

Fer dels mercats municipals del País Valencià les veritables locomotores comercials dels 
centres urbans, enfocant-los cada cop més cap a una oferta de major qualitat i major base 
local, i que actuen al mateix temps com a promotors dels bons hàbits alimentaris de la 
població.

Instar al reconeixement dels establiments comercials amb una trajectòria més llarga com a 
defensa de la diversitat i la personalitat comercial dels nostres centres urbans, davant de la 
creixent uniformització que experimenten en la composició i la titularitat dels establiments 
a tot el país.
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Regular de manera específica la venda no sedentària amb la finalitat d�enquadrar-la dins 
del marc legislatiu valenciana. Negociar la regularització d�altres tipus de venda ambulant 
que no comporte la persecució ni criminalització d�aquests venedors i venedores.

8. Un turisme responsable i generador de riquesa i ocupació a tot el territori 

És indubtable que el turisme és un dels principals sectors econòmics del País Valencià, si 
en tenim en compte tant la dimensió com la presència a la pràctica totalitat del territori. En 
aquest  context,  hi  trobem  destinacions  turístiques  properes  a  la  saturació;  d�altres  en 
procés de reconversió, com les destinacions tradicionals del litoral; i d�altres d�emergents, 
com les relacionades amb el turisme rural i les activitats de contacte amb la natura.

La finalització de la vigència del Pla Estratègic del Turisme del País Valencià 2004-2010 
obliga a fer una reflexió en profunditat sobre tot allò vinculat al sector, i molt especialment 
com aquest integra a totes les escales el requisit de la sostenibilitat sense malmetre el seu 
potencial de generació de riquesa i ocupació. El PLA ESTRATÉGIC GLOBAL DEL TURISME DE 
LA  COMUNITAT  VALENCIANA  2010-2020  no  ha  incorporat  veritablement  els  aspectes 
mediambientals i de responsabilitat social que caldria.

El turisme ens beneficia com a persones i com a societat, ja que fomenta el coneixement 
del territori i l�intercanvi cultural, proporciona ingressos, llocs de treball i projecció exterior 
però també és un repte des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, en tant que 
genera mobilitat,  transforma el territori i  provoca una major pressió sobre el consum de 
recursos  en  determinats  indrets  i  moments.  És  precisament  la  sobreconcentració  del 
turisme la que en provoca el  deteriorament,  ja que la primera ressentida n�és la pròpia 
experiència turística.

Igualment, és un repte des del punt de vista de la sostenibilitat econòmica, atès el seu 
caràcter  primordialment  estacional,  el  seu  impacte  sobre  el  nivell  de  preus  o  sobre  la 
capacitat  de  prestació  de  serveis  públics.  Per  una  banda  incrementa  la  necessitat 
d�infraestructures, com també ajuda a rendibilitzar-les.

El turisme és un repte des del punt de vista de la sostenibilitat social per que ens obliga 
a reequlibrar les inversions entre tots els espais sense crear conflictes entre els diferentes 
sectors  productius,  socials  i  territorials.  D�altra  banda,  un  debat  distorsionat  sobre  el 
concepte de qualitat en el turisme pot portar a una progressiva elitització de l�oferta que 
excloga d�aquestes activitats o estigmatitze una part important de la població.

És per això que considerem que cal preveure el turisme com un sector d�activitat econòmica 
que, per les seves característiques, necessita d�una acurada planificació i ordenació  per 
limitar-ne els impactes negatius i maximitzar-ne els positius, així com per aconseguir-ne la 
integració, més que la invasió, en el teixit econòmic del país. I considerem també que això 
passa  principalment  pel  coneixement  de  la  petjada  ecològica  i  la  capacitat  de  càrrega 
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ambiental  i  social  que  representa  el  sector,  que  cal  mantenir-les  en  una  valors 
veritablement sostenibles.

En aquest sentit, els principals eixos d�actuació de COMPROMÍS serien:

Elaborar un nou Pla Estratègic del Turisme del País Valencià  en què es traslladen a les 
polítiques públiques i es concerten amb els agents del sector els elements que permeten 
una major sostenibilitat del model turístic valencià.
Impulsar  transformacions  en  el  sector  turístic  que  n�afavorisquen  la  descentralització 
territorial i estacional i que desenvolupen nous àmbits com el cultural. Són canvis que han 
de produir una millora dels serveis i la qualitat de l�ocupació en el sector.

En  l�àmbit  de  la  sostenibilitat  ambiental,  la  promoció  de  formes  de  consum  turístic 
respectuoses amb el medi ambient s�ha de combinar amb mesures correctores que passen, 
com  en  d�altres  països,  també  per  una  fiscalitat  específica  que  grave  de  forma 
proporcionada els impactes ambientals que genera, a partir de l�estimació de la petjada 
ambiental que es produeix a cada indret.

En l�àmbit de la sostenibilitat econòmica, cal treballar per una major integració de l�oferta 
turística a totes les escales, incloent-hi les infraestructures que el fan possible (com ara els 
aeroports  i  l�oferta  de  transport  públic)  per  tal  de  facilitar  un  major  repartiment  dels 
impactes � positius i negatius- en el conjunt del territori.

Reforçar els mitjans per a la millora de la qualitat del sector, principalment en l�àmbit de 
la formació d�empresariat i treballadors i treballadores, la col·laboració entre els diversos 
agents  implicats  i  l�accent  en  la  millora  de  l�experiència  turística  que  s�ofereix  a  les 
persones visitants.

En l�àmbit de la sostenibilitat social, adoptar el concepte de � capacitat de càrrega social�  
o  capacitat  d�acollida  turística  i  fer-ne  les  corresponents  estimacions  per  introduir 
mesures que ajudin a facilitar la convivència entre turistes i residents, així com promoure 
les  fórmules  de  turisme  just  que  incorporin  una  major  participació  de  la  ciutadania  en 
l�acollida de visitants sense posar en perill les formes de vida de cada indret.

9. Suport a la investigació

Disseny d'una carrera investigadora integral que prenga en consideració totes les etapes en 
la investigació, des de la fase predoctoral, passant per la postdoctoral inicial i finalitzant 
amb l'estabilitat  dels  investigadors sèniors  amb experiència� .   Conversió  de les  beques 
postdoctorals  de personal  investigador  en contractes laborals i  contractació del  becaris 
predoctorals.
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Reforma en profunditat de l�Estatut del Personal Investigador en Formació per acabar amb 
la situació de precarietat i inseguretat laboral dels joves investigadors, per tal de incentivar 
la carrera investigadora de i evitar la fugida constant de cervells cap a l�estranger.

Respecte  a  l�Estatut  del  Personal  Investigador  en  Formació,  reclamem  que  l�oferta  de 
beques postdoctorals es mantinga.

Articular mesures per tal de fer obligatori la contractació des investigadors, facen la seua 
investigació a l'estranger o a l'Estat.

Proposem  la  contractació  des  del  primer  dia  d�aquelles  beques-contracte  predoctorals 
existents.

Cal fer una revisió específica de les beques associades a projecte per obligar a passar-les a 
contracte.

Assumir la Carta Europea de l'Investigador, on especifica que tots els investigadors (des de 
la fase de postgrau) es consideren professionals i deuen ser tractats com a tals, i no com 
una extensió del període de formació universitària.

Creació  d�una  mesa  de  diàleg  permanent  amb  les  associacions  de  defensa  dels 
investigadors, tant en fase inicial com sèniors (Precarios, Associació d'Investigadors Ramón 
y Cajal...) i amb les universitats públiques i el Consell Superior d�Investigacions Científiques 
(CSIC)  per  tal  d'abordar  des  del  consens  totes  les  qüestions  relatives  a  la  carrera 
investigadora.

Separació  dels  pressupostos  de  I+D+I  de  caràcter  militar  del  I+D+I  de  caràcter  civil, 
transparència en la seua assignació 595.

Arribar de una I+D+I de caràcter civil s�augmente fins 2% que és la mitjana dels 25 de Unió 
Europea.
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B. EL MEDI AMBIENT I EL TERRITORI

Al  segle  XXI,  el  medi  ambient  ha  de  passar  de  ser  entès  com  un  obstacle  per  al 
desenvolupament a convertir-se en motor de l�economia i factor de creació d�ocupació.

En aquesta legislatura elaborarem l�Estratègia  per al  Desenvolupament Sostenible  del 
País  Valencià com  a  full  de  ruta  per  avançar  en  el  desenvolupament  sostenible  amb 
l�horitzó fixat a l�any 2026. L�EDSC identifica les tendències que es produeixen sobre un 
conjunt de variables molt vinculades al desenvolupament sostenible (ocupació del territori, 
energia i canvi climàtic, mobilitat, cicle de l�aigua i residus) per tal de definir els plans i 
programes que caldrà desplegar fins a l�any 2026 per garantir la sostenibilitat.

En matèria d�energia COMPROMÍS proposa l�impuls de les energies renovables (biomassa, 
geotèrmia, solar, eòlica) i estratègies d�estalvi i  eficiència; anticipar-se a la propera crisi 
també vol dir fer front al canvi climàtic.

Pel que fa a la mobilitat, és indispensable avançar en la seva electrificació.
Ens  comprometem  a  impulsar  el  transport  ferroviari desplaçant  el  transport  de 
mercaderies i de persones viatgeres de la carretera al  ferrocarril. En l�actual context de 
reducció de les inversions, cal centrar els esforços en el ferrocarril convencional, millorant-
ne les infraestructures per ampliar la capacitat de la xarxa i les freqüències.

COMPROMÍS  es  compromet  a  seguir  impulsant  la  nova  cultura  de  l�aigua:  estalviar, 
reutilitzar, dessalinitzar i recuperar aqüífers.

Quant  a  la  biodiversitat,  cal  continuar  treballant  per  aturar  la  seva  pèrdua  al  País 
Valencià , pel seu valor intrínsec i per la seva contribució al benestar humà, assumint els 
compromisos internacionals i molt especialment els objectius de la nova estratègia europea 
sobre biodiversitat.

1. Lluita contra el canvi climàtic

Les  emissions  de  gasos  d�efecte  d�hivernacle  dels  sectors  difusos  al  País  Valencià  van 
augmentar substancialment, des de l�any base de referència (1990) fins a l�any 2005. Això 
ha tingut un efecte innegable sobre les temperatures, que segons dades del INM, s�han 
incrementat una mitjana de 0,15 graus per dècada des de mitjans del segle XX. Els propers 
anys  seran  decisius  per  reduir  els  gasos  d�efecte  hivernacle  i  la  contaminació,  i  la  llei 
autonòmica ha de fixar mesures concretes que permeten l�assoliment dels seus objectius 
de  reducció  dels  volums  d�emissions  de  CO2,   per  la  qual  cosa  proposem  les  següents 
mesures:

Promoure  amb els  agents  socials  i  econòmics  un  Pacte  Nacional  pel  Clima  en  què  la 
proposta  central  siga  l�aprovació  d�una  llei  marc  de  lluita  contra  el  canvi  climàtic  que 
englobe el conjunt de mesures legislatives, de planificació i gestió per adoptar en tots els 
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sectors econòmics i les polítiques públiques, tal com ja han fet França, Califòrnia o Escòcia, 
i el País Basc està en procés de fer.

Potenciar  incentius  fiscals,  especialment  a  les  petites  i  mitjanes  empreses,  per  a  la 
modernització  d�equipaments  i  dels  processos  productius;  producció  neta  i  estalvi 
energètic i d�aigua; estímul fiscal de la implantació d�energies renovables, penalitzant les 
energies brutes o contaminants.

Fomentar  processos productius baixos en carboni  als serveis, la indústria i l�agricultura 
generant menys residus per tal d�assolir l�objectiu de reducció del 30% de les emissions de 
CO2  al  País  Valencià.  Desenvolupar  un  pla  ambiciós  de  mitigació  i  adaptació  al  canvi 
climàtic  2013-2020  que  done  continuïtat  al  Pla  de  mitigació  2008-2012,  així  com  el 
desplegament de l�Estratègia Valenciana per al Desenvolupament Sostenible  per tal de 
reforçar l�aplicació del Pla Valencià de lluita contra el canvi climàtic.

Definir  una  proposta  unilateral  del  País  Valencià  per  passar  a  l�objectiu  de  reduir  el 
conjunt d�emissions de gasos d�efecte hivernacle en un 30% el 2020 i 80% al 2050, alineant-
nos amb els països més avançats d�Europa (Gran Bretanya, França, Alemanya, etc.).

Revisar el  Pla  de l�Energia  del País  Valencià  i  la  planificació  territorial  i  sectorial  de 
mobilitat  � tant  de  les  infraestructures  com  dels  plans  de  persones  viatgeres-  per  tal 
d�incorporar de forma més determinant l�assoliment dels objectius de lluita contra el canvi 
climàtic, la contaminació i l�eficiència i estalvi energètics.

Desenvolupar  i  donar  suport  a  les  empreses  per  al  desplegament  de  la  Directiva 
d�ampliació del mercat d�emissions.

Reduir  les  emissions  en  els  sectors  difusos  (agricultura,  edificació, serveis, empreses 
que no estan dins del mercat d�emissions, mobilitat, residus, institucions i ciutadania) per 
mitjà de la concertació, les mesures de foment i una fiscalitat verda.

Desplegar el  Pla  Valencià  d�adaptació  al  canvi  climàtic  i  el  Pla  de mitigació  de canvi 
climàtic 2012-2020.

Incrementar el  pressupost  per  a  les  polítiques  de  canvi  climàtic  i  consolidar l�Oficina 
Valenciana del Canvi Climàtic.

Desenvolupar  un reglament propi  per  als  anomenats  � projectes domèstics�  de reducció 
addicional d�emissions a escala regional.

Elaborar  un  Pla  Marc  de  Mitigació  2008-2012  i  l�Estratègia  per  al  Desenvolupament 
Sostenible  per  generar  el  trànsit  cap  a  una  economia  competitiva  baixa  en  carboni, 
convertint  el  País  Valencià  en  un  referent  internacional  i  generant  ocupació  verda  de 
qualitat. Creació d�un centre educatiu i divulgatiu del canvi climàtic.
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2. Canviar el model energètic

Comunitat  científica,  analistes  i  organismes  internacionals  porten  anys  advertint  i 
demostrant  que  la  propera  crisi  econòmica  mundial  serà  la  de  l�energia,  causada  per 
l�escassetat del petroli i derivats a mitjà termini, per les majors dificultats de l�extracció, 
pel  creixement  exponencial  de  la  demanda  per  part  dels  països  emergents  i  per  la 
conseqüent  pujada  exponencial  del  seu  preu,  sense  descuidar-nos  dels  majors  riscs 
ambientals amb la repetició inevitable d�episodis de fuites i contaminació com els casos del 
golf de Mèxic o el mar de la Xina, allò que rep el nom de Peak Oil.

Per  tant,  és  indispensable  que  tots  els  governs,  també  el  del  País  Valencià,  adopten 
mesures contundents de canvi en la planificació i gestió de l�energia per tal d�anticipar la 
desvinculació entre producció, mobilitat, benestar social i consum de combustibles fòssils 
no només per minorar els efectes de la crisi següent, sinó per contribuir al canvi econòmic i 
social que requereix la mateixa supervivència de la humanitat.

COMPROMÍS es proposa situar el  canvi  de model  energètic  la propera legislatura en el 
primer  objectiu  de  l�agenda  econòmica  per  mitigar  la  futura  crisi  econòmica,  que  serà 
d�origen  energètic,  el  canvi  de  model  econòmic  i  social,  i  la  necessitat  de  complir  els 
objectius de la UE per al 2020 en la lluita contra el canvi climàtic, que obliga a implantar 
polítiques d�estalvi, eficiència i increment d�energies renovables.

Des  de  COMPROMÍS  proposem  un  canvi  radical  en  les  politiques  energètiques  i 
ambientals,  ho  fem  amb  el  convenciment  que  aquesta  és  una  mesura  necessària  per 
garantir el benestar i la cohesió social, la protecció del medi i per crear ocupació estable i 
de qualitat, en nous àmbits de producció i serveis com:

- Les  energies  renovables,  tant  en  l�apartat  de  recerca  i  innovació  com  de  producció 
d�instal·lacions de generació neta i  la seva implementació ordenada i  distribuïda: eòlica, 
tèrmica, geotèrmica, fotovoltaica, biomassa, etc.

- La construcció ecoeficient i la rehabilitació i gestió energètica d�edificis.
- El material rodant i les infraestructures pel transport públic ferroviari o col·lectiu, tant de 

persones  passatgeres  com  de  mercaderies,  així  com  els  mecanismes  de  gestió  de  les 
infraestructures existents (gestió de peatges, velocitat variable, carrils bus-vao, etc.).

- Els vehicles elèctrics, híbrids o amb combustibles alternatius.
- Les xarxes de distribució dels vehicles elèctrics.

Per a COMPROMÍS , el desenvolupament d�un model energètic alternatiu passa també per 
l�estalvi i  l�eficiència. No es tracta de renunciar al benestar que proporcionen els serveis 
energètics, sinó de fer-ne un ús racional i incrementar-ne tant com es puga l�eficiència.
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Aconseguir  els  mateixos  serveis  gastant  menys  energia  permet  un  desenvolupament 
econòmic i  social  que no es basa en el  creixement del  consum, sinó en major benestar 
social i qualitat ambiental.

Davant de la previsió de l�escassetat energètica i d�un increment dels preus, cal fer de la 
innovació,  l�estalvi  i  l�eficiència  energètica  un  factor  clau  per  evitar  la  pèrdua  de 
competitivitat  de les empreses, i  fins i  tot la mateixa desaparició de sectors productius 
incapaços d�adaptar-se, com ja estem patint. El sectors productius s�han de redimensionar 
i renovar i, si cal, transformar-se per adaptar-se al nou model energètic, econòmic, social i 
territorial de la sostenibilitat. L�aposta decidida i sense retorn de la UE per una economia 
baixa en carboni  implica la necessitat de posar-se en aquest camí per no seguir perdent 
competitivitat  i  oportunitats  de  mercats.  Altrament,  es  tracta  d�un  compromís  per  a  la 
supervivència que no es pot obviar.

En  aquest  context,  la  reconversió  energètica  de  la  indústria  automobilística  ha  de 
permetre  substituir  un  parc  de  vehicles  actual,  molt  contaminant  i  molt  consumidor 
d�energia,  per  vehicles  elèctrics  eficients  i  per  vehicles  destinats  al  transport  públic, 
mantenint i, fins i tot, incrementant l�ocupació d�una forma més sostenible i d�acord amb 
els objectius de protecció del medi ambient. Tanmateix, aquest canvi tecnològic ha d�anar 
vinculat al canvi modal (menys transport privat i per carretera i més transport col·lectiu i 
per ferrocarril) per tal que esdevinga energèticament i ambientalment rellevant.

Les grans constructores de carreteres i autopistes han de reconvertir-se per ser capaces de 
construir  les  infraestructures  ferroviàries  i  de  logística  de  les  mercaderies  que  seran 
necessàries per substituir al transport per carretera.

La idea d�articular la Unió Europa sobre la base d�una Comunitat Europea de les Energies 
Renovables  (European  Community  for  Renewable  Energy),  tal  com  proposen  entitats 
ecologistes d�altres països, és un missatge de canvi profund i refundador de les relacions 
econòmiques.  Les  línies  d�eficiència  i  estalvi,  junt  al  desplegament  de  les  renovables, 
possibilitaran aquests objectius sempre que existesca una voluntat política ferma.

El  País  Valencià  ha  d�invertir  en  el  desplegament  de  les  eòliques,  la  biomassa  i  les 
energies  solar  i  geotèrmica.  En  la  propera  legislatura,  ens  proposem  treballar  per 
desenvolupar el gran potencialitat de l�eòlica marina al nord i sud del país, també de forma 
equilibrada i respectuosa amb el medi marí.

L�energia solar  s�ha d�estendre més en el paisatge urbà, com és l�aprofitament del sostre 
d�equipaments públics i naus industrials. Pel que fa a la geotèrmia de profunditat, aquesta 
té unes grans possibilitats en una part del subsòl del País Valencià.

Totes aquestes branques s�han de combinar amb la generació a escala domèstica, com ja 
preveuen el Decret Valencià d�Ecoeficiència en l�Edificació i el Codi Tècnic de l�Edificació, 
però que es pot incrementar amb la implantació de microeòliques o de geotèrmia de petita 
escala.
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L�èxit  d�aquest  conjunt  de  mesures  requereix  d�un  canvi  cultural  en  l�aproximació  i  la 
valoració que la nostra societat fa de l�energia i de la generació, la distribució i el consum 
d�aquesta. Aquest canvi cultural requereix apostar per models de producció distribuïda, de 
major proximitat i  corresponsabilitat  en el  cicle de generació-distribució-consum; passa 
per la descentralització i la diversificació de fonts de generació, requereix d�un gran impuls 
de les tecnologies netes, la innovació, el desenvolupament i la implantació, i la creació de 
llocs de treball especialitzats en tota la línia de producció, distribució i comercialització.

En paral·lel, cal que s�eliminen els actuals obstacles per a la comercialització de l�energia 
produïda des de l�àmbit domèstic a la xarxa general. Cal planificar la generació elèctrica 
distribuïda al territori, evidenciant la innecessarietat d�autopistes elèctriques com la MAT, 
així com evitar grans centrals tèrmiques o de producció nuclear.

S'ha de substituir el concepte de xarxa elèctrica basada en els objectius de les empreses 
productores i  distribuïdores per un concepte basat en les necessitats de les persones i 
entitats consumidores: xarxes més descentralitzades que permeten noves demandes, com 
la implantació dels vehicles elèctrics.

Des del punt de vista de la política energètica i del model econòmic i social, l�èxit d�aquesta 
nova concepció de l�energia ha de suposar la limitació del poder dels grans oligopolis dels 
hidrocarburs i l�energia.

L�autogeneració  facilita  una  democràcia  de  major  qualitat,  on  les  decisions  polítiques 
graviten sobre la sobirania dels recursos energètics.

Cal concretar el tancament de totes les centrals nuclears peninsulars.

COMPROMÍS ha presentat al Parlament espanyol una proposta de Pla pont pel tancament 
de les centrals nuclears, que té per finalitat garantir el subministrament energètic, a partir 
de fonts netes en un procés gradual de tancament d�aquestes centrals.

En aquest context, expressem la nostra negativa a la instal·lació del cementiri de residus 
nuclears a Zarra.

COMPROMÍS  pren  com  a  punt  de  partida  de  les  seves  propostes  de  30-25-30  per  tal 
d�assegurar una reducció efectiva dels gasos d�efecte hivernacle.

La  darrera  revisió  (desembre  de  2009)  del  Pla  d�Energia  Valencià  (PEV)  2006-2015  no 
comporta una millora en els escenaris, la identificació de riscs i barreres i ni la concreció de 
les estratègies en relació amb la primera versió del PEC 2006-2015.
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Ateses les qüestions plantejades,  COMPROMÍS proposa les següents mesures a complir 
d�ara al 2015:

Mesures  de  fiscalitat  verda  sobre  el  consum  energètic:  Progressiva  substitució  dels 
diversos impostos que graven els vehicles, per una taxació vinculada al grau d�eficiència 
energètica, a les emissions efectives de gasos contaminants i de partícules i als tipus de 
combustibles que utilitzen. En definitiva, establir una fiscalitat única sobre els vehicles, en 
funció del major o menor grau de respecte al medi i a la seva eficiència a l�hora d�utilitzar 
recursos energètics no renovables.

Afavorir especialment la compra de vehicles híbrids i elèctrics.  L'Administració pública 
ha de ser capdavantera,  impulsant  la substitució progressiva de la flota de vehicles de 
l'administració per d'altres amb aquestes característiques.

Establir una taxa sobre els carburants fòssils com a taxa finalista  per impulsar el canvi 
de model energètic, d�acord amb la proposta corresponent de l�apartat de fiscalitat. A més 
dels  recursos  aportats  al  Fons,  aquest  és  un  incentiu  per  al  desenvolupament  de  les 
energies renovables, atès que la taxa afectarà a aquelles activitats econòmiques que no 
aposten per  les energies renovables,  farà més atractius els  vehicles elèctrics,  farà més 
rendibles les instal·lacions de renovables i generarà estalvi.

Tancament de les centrals nuclears. COMPROMÍS s�oposa a la instal·lació d�un cementiri 
nuclear  al País Valencià . A escala estatal defensem el Pla pont per l�energia nuclear. La 
finalitat  del  pla  pont  és  permetre  el  tancament  gradual  de  les  centrals  nuclears  tot 
assegurant el subministrament energètic a partir de fonts netes. Es tracta de definir un 
període de transició un cop les centrals nuclears estiguen amortitzades (pel cas d�Espanya 
són 25 anys) i fer una pròrroga de 5 anys més, durant la qual es generaria un fons a partir 
dels  beneficis  de  les  centrals.  El  fons  tindria  el  repartiment  següent:  20%  destinat  al 
manteniment i seguretat de les centrals nuclears, 15% al gestor de la central corresponent, 
15% destinat a la dinamització social i econòmica de les zones més directament afectades 
pel futur tancament de les centrals nuclears (amb participació dels seus ajuntaments), 50% 
per  a  l�impuls  i  la  inversió  en  plans  d�energies  renovables  i  de  millora  de  l�estalvi  i 
l�eficiència energètica.

Impulsar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics a les poblacions de més de 10.000 
habitants.

Mesures  de  foment,  tant  directes  com  fiscals,  de  la  producció  distribuïda,  les  xarxes 
intel·ligents  d�energia,  la  discriminació  horària  de  consums,  l�estalvi  i  l�eficiència 
energètics en edificis residencials, industrials i de serveis.

Mesures de foment, tant directes com fiscals, al sector forestal per orientar la gestió del 
bosc cap a una major absorció de les emissions de CO2 i per l�aprofitament energètic de la 
biomassa en centres de producció de proximitat.
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Reorientar  el  sector de la construcció cap a la construcció ecoeficient i  la  rehabilitació 
energètica (aïllaments d�edificis, climatització, substitució de calderes, domòtica, etc.). Els 
ajuts  per  reducció  de  CO2 faran  que  la  inversió  siga  rendible.  Caldrà  promoure  la 
investigació  en  nous  camps,  i  en  especial,  en  matèria  de  rehabilitació.  La  capacitació 
professional dels professionals en totes les fases de construcció, orientada a la millora de 
la qualitat, la seguretat laboral, la tecnificació de processos, la prefabricació d�elements, i 
la millora en l�organització d�empreses i l�eficàcia en el sector.

Reconvertir el sector de l�automoció cap a la producció de vehicles elèctrics, híbrids o amb 
combustibles  alternatius,  així  com  cap  a  la  producció  de  material  rodant  i  de  gestió 
d�infraestructures  de  transport  públic  ferroviari  i  col·lectiu  de  persones  passatgeres  i 
mercaderies.

Incorporar  a  la  planificació  urbanística  i  territorial  l�objectiu  de  reducció  d�emissions, 
afavorint la ciutat compacta i reduint la mobilitat privada.

Estimular la substitució d�electrodomèstics de baixa eficiència energètica per d�altres de 
més eficients.

Implantar els 3.500MW eòlics previstos en el Pla d�energia.

Impulsar  l�acumulació  de  l�energia  eòlica  mitjançant  els  bombaments  reversibles,  la 
capacitat d�intercanvi i l�acumulació en hidrogen.

Arribar als 100.000 sostres solars al País Valencià .

Impulsar  l�aprofitament  dels  sostres  d�edificis  públics  per  a  la  producció  d�energia 
fotovoltaica.

Implantar 800MW fotovoltaics en sostre i sòl.

Fer prospeccions geotèrmiques d�alta profunditat i implementar projectes d�aprofitament 
de  l�energia  geotèrmica  tant  a  petita  escala  com  en  centrals  de  generació  híbrida: 
geotèrmica-cicles combinats.

Iniciar projectes pilot d�aprofitament de les ones del mar.

Impulsar projectes públics d�energia termosolar de concentració.

Desenvolupar  els  biocombustibles de  nova  generació  � de  forma  controlada  i  que  no 
supose substitució de produccions alimentàries- en flotes públiques (autobusos, recollida 
de residus, bombers, etc.), sector agrari i pesquer.

Impulsar  la  cogeneració  en  edificis  industrials  i  equipaments  de  sostre  superior  als 
10.000m2.
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Fomentar  les  xarxes  urbanes  centralitzades  de  calor-fredelectricitat  en  noves 
urbanitzacions.

Impulsar les plantes de biomassa a les comarques forestals i generadores de subproductes 
agrícoles.

Impulsar l�aprofitament del biogàs a depuradores i instal·lacions ramaderes.

Aprofitar el fred de les plantes de regasificació de la xarxa de gas.

Prioritzar la I+D+i en ús eficient de l�energia, estalvi i fonts renovables.

Reorientar els plans d�estudi i la formació ocupacional cap al sector energètic.

Reconvertir  l�actual  Agència Valenciana de l�Energia (AVEN) en una veritable  agència de 
l�energia del País Valencià, a fi que puga ser un instrument àgil, efectiu i amb recursos per 
desenvolupar encara més els objectius de la reconversió energètica, pel que caldrà també 
reclamar a l�Estat la transferència de més competències i recursos en matèria energètica, 
de recerca i innovació.
Fomentar la  creació  d�agències  municipals d�energia  que treballen la descentralització 
energètica i la generació d�energies renovables.

Aplicar els principis de decreixement vinculats a l�estalvi energètic de les administracions 
públiques.

Fomentar els carrils bus i els carrils per vehicles d�alta ocupació i car-pulling (cotxe 
compartit).

Fomentar les bicicletes públiques, i el carsharing.
Promoure una prova pilot d�� smart grid�  (xarxa de distribució intel·ligent) i dissenyar un pla 
per tenir una xarxa intel·ligent que cobrisca tot el territori els propers 20 anys.

3. Combatre les diverses formes de contaminació

S�impulsarà  la implantació dels sistemes de gestió ambiental a les empreses (EMAS) per 
avançar en la compatibilitat entre el medi ambient, l�economia i l�empresa.

Lluita contra la contaminació atmosfèrica: Pla d�actuació per la millora de la qualitat de 
l�aire amb l�objectiu de reduir l�emissió de contaminants i ajustar els nivells de qualitat de 
l�aire als estàndards europeus.
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Pla d�actuació per la millora de la qualitat de l�aire  a la regió metropolitana de València i 
verificar el compliment de les mesures que s�establisquen.

- Assolir les inversions en transport públic necessàries fins que s�aconseguisca que una part 
considerable dels desplaçaments deixen de realitzar-se en vehicle privat.

- Continuar el procés d�adaptació i renovació del transport públic cap a un nivell zero o proper 
a zero d�emissions.

- Aplicar noves mesures de correcció dels nivells de contaminació de l�aire, especialment pel 
que  fa  al  diòxid  de  nitrogen,  a  partir  de  l�anàlisi  conjunt  de  les  principals  àrees 
metropolitanes  europees  relatives  a  la   delimitació  de  zones  de  baixes  emissions, 
limitacions de velocitat o peatges urbans, entre d�altres.

- Fomentar la millora del comportament ambiental de les empreses, especialment de les més 
contaminants,  a  través  de  sistemes  voluntaris  de  gestió  ambiental  que  permeten a  les 
organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental (EMAS i ISO-14001). 

- Ajuts per la reconversió i  adequació dels  sistemes productius industrials per incorporar 
tecnologies més netes. Ajuts per a noves empreses o activitats que incorporen tecnologies 
no contaminants o més eficients en l�ús de recursos bàsics com aigua, energia o matèries 
primeres.

- Ajuts  a  la  investigació  pública  en  processos  industrials  menys  contaminants  i  en 
reutilització  de  subproductes.  Investigació,  assessorament  i  subvencions  per  a  la 
substitució i  eliminació dels COP (contaminants orgànics acumulatius i  persistents) dels 
diferents processos industrials.

- Incrementar  la  xarxa  de  mesuradors  de  la  contaminació  atmosfèrica  i  aquàtica,  en 
col·laboració amb els ajuntaments. 

- Publicació  de  les  dades  de  contaminació  de  manera  notòria,  accessible  i  de  fàcil 
comprensió  per  la  població.  Informació  adequada  i  actualitzada  puntualment  de  les 
superacions dels llindars de protecció. 

Lluita contra la contaminació acústica, lumínica, odorífera, i electromagnètica

Desplegament de la   Llei contra la contaminació acústica i   reforçar els mecanismes de 
suport als ajuntaments per a la seva aplicació. Pel que fa a la lluita contra la contaminació 
lumínica, també cal reforçar els mecanismes de suport als ajuntaments i les empreses del 
sector.

Aprovar  la  llei  de  prevenció  de  la  contaminació  odorífera  i  el  seu  desplegament 
reglamentari.

Pel  que  fa  a  la  contaminació  electromagnètica,  impulsar  la  realització  d�un  mapa 
electromagnètic  del  País  Valencià  i  fomentar  la  realització  d�estudis  imparcials  per 
determinar els efectes de les radiacions electromagnètiques sobre la salut.
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4. Una mobilitat segura, sostenible i saludable

COMPROMÍS  proposa  que  el  País  Valencià  avance  decididament  cap  a  un  model  de 
mobilitat  basat  en  premisses  de  sostenibilitat,  eficiència  energètica,  integració  social  i 
millora de la salut. Un model que prioritze el transport públic, l�ús racional del cotxe (donant 
facilitats a la circulació en àrees congestionades als vehicles amb dos o més ocupants i la 
promoció del carpooling i el carsharing) i que, alhora, promoga els desplaçaments a peu i 
amb  bicicleta.  La  mobilitat  té  per  a  nosaltres  dos  components  essencials  que  estan 
interrelacionats: la sostenibilitat i la garantia d�un servei públic de qualitat amb accés per a 
tot el món.

L�opció per una mobilitat basada quasi exclusivament en els desplaçaments en vehicles 
privats,  que ha  comportat  un model  de  desenvolupament  urbanístic  i  una ocupació  del 
territori Valencià completament irracional, arriba a la seva fi.
Cal implementar polítiques de planificació del territori que opten, en matèria de mobilitat, 
per un canvi de paradigma; la nova ordenació urbanística ha de dissenyar ciutats i pobles 
més compactes, on es poden prestar serveis comuns de forma més racional i sostenible, i 
en especial pel que fa a la mobilitat quotidiana.

Des  del  Consell  de  la  Generalitat,  COMPROMÍS  impulsarà  decididament  l�adopció  de 
polítiques  sostenibles  de  mobilitat,  defensant  la  prioritat  de  les  infraestructures  del 
transport  públic  enfront  de  la  voràgine inversora  de  noves vies  de  gran capacitat  i  per 
aconseguir un ús mes racional del vehicle privat, elaborant mesures de protecció ambiental 
per disminuir la mortalitat i greus afectacions de salut per accidents i per la contaminació 
atmosfèrica.
En eixe sentit es treballarà per aconseguir la gratuïtat del transport públic per als jubilats, 
joves, persones aturades i per a qui no siga titular d�algun vehicle a motor.

Cal un Pla de Transports de Viatgers del País Valencià, per permetre  planificar i crear noves 
xarxes i reforçant serveis de transport públic a tot el territori.

La crisi energètica, que situa el decliu de les energies fòssils a curt termini, ha de ser una 
oportunitat  per aconseguir  situar el  transport públic  col·lectiu com l�eix  majoritari  de la 
mobilitat dels ciutadans, evidentment compaginat amb un ús racional de vehicles privats, 
no contaminants, elèctrics, híbrids, etc.

Pel  que  fa  a  mercaderies,  en  el  transport  terrestre  el  91%  dels  trànsits  en  tones-
quilòmetres  es  fan  amb  camió,  i  només  el  9%  amb  ferrocarril.  Pràcticament  no  s�ha 
modificat des de fa anys l�impuls de la línia ferroviària al port de València i la nova terminal 
de mercaderies hi ajudaran, però resulta evident la insuficiència del sistema ferroviari per a 
mercaderies a tot el territori.

S�ha d�avançar en la introducció de nous combustibles i  en l�electrificació,  tant  com es 
puga, del transport públic (electricitat sostenible). Promoure des del Consell mesures per 
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afavorir  la  fabricació de cotxes ecològics  i  crear  xarxes de subministrament i  recàrrega 
elèctrica dels vehicles.

COMPROMÍS  defensa  la  conversió  de  l�actual  Conselleria  de  Medi  Ambient,  en  el 
departament de Política Territorial i Mobilitat, com a expressió de la voluntat del Consell 
d�avançar decididament en un nou model de mobilitat basat en premisses de sostenibilitat, 
eficiència energètica, integració social i gestió racional de les infraestructures.

Paralització i  revisió del vigent pla d�infraestructures viaries (PEIT) per re definir-lo amb 
paràmetres  sostenibles  i  de  prioritat  als  transports  públics  més  eficients  i  menys 
contaminants.

Impulsar xarxes comarcals de carrils bici.

Garantir que tots els polígons industrials estiguen connectats per carril bici amb els nuclis 
poblacionals.

Ferrocarril

La Generalitat cal que assumisca les competències del transport ferroviari de rodalia dels 
Valencians, com preveu l�estatut d�autonomia.

Els documents europeus sobre el transport del segle XXI insisteixen en el paper crucial que 
el ferrocarril ha de jugar en el futur, per a respondre a les necessitats de transport que es 
preveuen, i que sens dubte no podrà ser cobert per la carretera, ja asfixiada per l�excés de 
trànsit, i que està causant uns problemes ambientals insostenibles.

Existeix la necessitat  i l�oportunitat de dissenyar un pla per a aconseguir la transferència 
de càrregues i viatgers al ferrocarril, i per a convertir el ferrocarril en la columna vertebral 
del sistema de transports valencià, i en la via de comunicació prioritària amb l�exterior.

Els accessos per carretera a les nostres ciutats estan prop del col·lapse. Quan les 
condicions son un poc més desfavorables de l�habitual, les entrades per carretera de les 
nostres ciutats i més notòriament a València, es paralitzen. Les possibilitats d�ampliar les 
autovies d�accés a València des de, Puçol, sud i Oest son massa complexes per a poder ser 
assumides socialment. 

L�Alacantí junt a les Marines son la major conurbació europea que resta sense comunicació 
per ferrocarril. (el tram no és un transport de rodalia sinó un tren turístic o com a molt un 
transport local que pot actuar com a complementari del de rodalia).
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La derivació d�algun trànsit pel corredor sud de l�AVE augmentarà molt escassament la 
capacitat de les vies actuals per on circula i circularà el transport de rodalia, junt un dels 
trànsits de mercaderies més intensos de la península ibèrica.

 

Els FGV son deficients en el seu servei, duració dels trajectes excessiva, freqüència 
escassa, seguretat necessàriament millorable.

Els  tramvies  no  tenen  prioritat  de  pas,  tot  i  estar  dotats  de  la  tecnologia  necessària, 
ocasionant una durada excessiva dels trajectes i no competitiva amb el vehicle privat.

La intermodalitat a València Nord no està ben resolta als projectes d�estació subterrània 
(llarga distància, metro, bus, bici...).

En general la intermodalitat és molt deficient. Els trens no estan equipats per a dur 
bicicletes.

Les estacions (i els trens) no estan preparades per als discapacitats, no poden passar d�una 
andana a altra. Sovint el pas entre andanes es fa a través de les vies, el que és  perillós per 
als viatgers (accident recent a Benifaió) i impossible per als viatgers discapacitats.

Tenim nombroses mancances, que han estat proposades i/o reivindicades clàssicament pel 
els components de la Coalició compromís com el ferrocarril Gandia-Dénia, Castelló-Vinaròs, 
Castelló-Sogorb, millora de Xàtiva� Silla, ampliació fins La Font de la Figuera, nova línia per 
l�eix Alacant� Elx� Crevillent�  Torrevieja amb connexió amb l�Altet, línia des d�Alacant a 
Villena, electrificació Alacant� Múrcia, junt a propostes per als ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana com: desdoblament de la via entre Torrent i Castelló de la Ribera, Montcada-
Bétera, Paterna-Llíria, millora del FGV a Llíria, recuperació del ferrocarril a Riba-roja, noves 
línies des de Castelló, trams Sagunt-Port, tram Gandia� Port i Castelló-Grau, tram Alcoi�
Muro-Cocentaina, junt unes altres que és imprescindible que incorporem com: prolongació 
des de Gandia fins Alacant; desdoblament Xeraco-Gandia; tercera via València-Silla, 
soterrament València-Silla; augment de la freqüència; connexió Alcoi.

Alacant, augment de la freqüència d�Alacant-Elx; nova línia pel corredor del Vinalopó; 
millora de la seguretat en les estacions de RENFE; rehabilitació de la línia a Madrid per 
Conca, especialitzant-la en el trànsit de mercaderies per donar eixida al trànsit de 
contenidors des del port de València cap l�interior de la península amb la finalitat de 
descarregar de trànsit de camions el viari metropolità de València i alliberar capacitat 
ferroviària en el corredor València-Silla.
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L�eix mediterrani d�ample europeu reclamat per FERRMED podria absorbir fins el 30% del 
tràfic de mercaderies que hui es transporten per carretera amb un estalvi  de fins a 770.000 
tones de C02.

La línia ferroviària València-Terol-Saragossa-Canfranc-França, s�ha de contemplar com un 
eix estratègic. Entre Saragossa i València està modernitzant-se però l�obertura sencera del 
corredor  no  està  contemplada.  Cal  recordar  que  l�eix  ferroviari  complet  (França  inclosa 
existeix) sols cal modernitzar-lo. Sobre tot si tenim en compte que l�autovia Osca-Canfranc, 
no continuarà en França on hi ha una enorme oposició a la vista dels impactes ambientals 
que provocaria.

Ens cal un bon transport de rodalia entre les zones més poblades dels nostre país allí on la 
rendibilitat social és evident, però també com a motor del desenvolupament econòmic en 
algunes zones del nostres país, com les comarques centrals, que necessiten un bon 
transport ferroviari per garantir la seua pervivència econòmica.

Les línies de rodalia per ser eficients cal que siguen de doble via i electrificades. Aquesta 
és un de les fites que cal que tinga el pla.

Les estacions han de ser segures per als viatgers (passos elevats o soterranis entre les 
andanes) i accessibles per als usuaris de mobilitat limitada en totes les andanes.

Les estacions han de ser accessibles per als viatgers d�altres localitats, per açò és 
imprescindible que l�espai d�aparcaments junt a les estacions siga molt ampli. Estacions 
que han perdut el seu espai d�aparcament com Xàtiva i torrent obliguen a part dels seus 
usuaris a desplaçar-se a altres poblacions per poder agafar el tren.

La planificació dels transports cal que tinga com un dels eixos principals la intermodalitat: 
la proximitat entre les diverses línies de transport pèr tal de fer possibles i fàcils els canvis 
de forma de transport.

Construcció de l�eix mediterrani d�ample europeu per a transport de mercaderies.

Proposta del pla director d�infraestructures ferroviàries.

Cobrir necessitat social per mancança o pràctica inexistència.

Doble via i electrificades.

coaliciocompromis.net                                                                          37                      



Seguretat i accessibilitat passos elevats o soterranis entre les andanes i accessibles per als 
usuaris de mobilitat limitada.

Millora de la intermodalitat  .     
Aparcaments amplis i sobre dimensionats junt a les estacions. Interconnexió amb els altres 
mitjans públics de transport. Tramvia, autobusos interurbans, urbans, taxis,carrils bici.  

Noves infraestructures
Rodalia/regionals
Castelló� Vinaròs
Castelló� Vall d�Uixó-Sogorb

Ampliació València� Silla. Soterrament de les vies.

Ampliació fins la Font de la Figuera

Desdoblament Silla� Gandia

Millora túnel Xeraco

Gandia� Dénia

Eliminació canvi de trens a Xàtiva per la línia Xàtiva-Alcoi

Alcoi-Alacant

Alacant� Dénia

Alacant� Oriola per la costa. Connexió amb l�aeroport de l�Altet

Alacant� Villena

Electrificació de la línia Alacant-Múrcia

FGV

València-Riba-roja
Tram Sagunt� Port

Tram Gandia� port

Castelló� Grau

Alcoi� Muro-Cocentaina

Mercaderies

València� Madrid per Conca
Interconnexió amb els ports

Via d�ample europeu pel corredor mediterrani
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Propostes millora

Augment general de freqüències
Doble via en totes les línies

Electrificació de totes les línies

Intermodalitat 

Accés de bicicletes generalitzat al tram i rodalia

Implantació d�horaris nocturns per al cap de setmana (divendres i dissabte a la nit) en totes les 
línies de metro, tramvia i tren de rodalia.

Seguretat / accessibilita  t  

Passos soterranis en les estacions accessibles per discapacitats.

Impermeabilització de les vies per animals i persones (com les autopistes)

Major impuls del ferrocarril, molt especialment de les xarxes de rodalies.

Revisió dels projectes encara no executats d�AVE i consideració alternativa de la 
modernització i millora de la velocitat alta en la xarxa ferroviària existent. 

Projectes a executar encara pendents: 

- Millora  de  les  infraestructures  de  les  línies  de  Xàtiva-Alcoi,  València-Madrid  per 
Conca i València-Terol, per poder augmentar la velocitat comercial.

- Potenciació  de les  rodalies d�Alacant, millorant la línia a Múrcia i  creant una línia 
d�Alacant a Villena i altra de Gandía a Dénia.

- Creació d�una línia de rodalies de Vinaròs a Castelló, amb connexions a Onda i a la Vall 
d�Uixó i d�aquesta població a València.

- Soterrament  de les línies  de ferrocarril  allà on produïsquen un efecte de barrera, 
com ara a Villena, Alfafar, etc. 

- Ajuts als ajuntaments per escometre estudis i projectes tècnics de peatonalització i de 
foment de les modalitats de mobilitat sostenible,  atenent a la seua interconnexió i 
priorització del transport públic davant el privat.

Descentralització de la gestió dels trens de rodalies, per a que passe a càrrec de 
l�administració valenciana.

Potenciar el tràfic de mercaderies per ferrocarril, gravant l�ús de la carretera.
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5. Residus

Establiment  d�una  normativa  per  la  minimització  de  residus  elaborada  amb  el  màxim 
consens i  participació  social,  especialment  comptant  con la  col·laboració  de  botigues  i 
grans superfícies comercials.

Impulsar més decididament la recollida selectiva generalitzada (no voluntarista) de residus 
urbans amb mesures de suport als ajuntaments (assessorament legal i tècnic, ajuts,� ) per 
a adoptar les actuacions necessàries.

Subvencionar com energia renovable la biometanització de la matèria orgànica domèstica. 
Desenvolupament  de  plantes  de  biometanització.  Recollida  separada  de  la  matèria 
orgànica.

Incentius a les persones, comunitats i ajuntaments que reduïsquen la generació de residus i 
als que disminuïsquen la fracció de rebuig.

Revisió de la normativa vigent sobre envasos i embolcalls (LERE). Incentivació de mesures 
preventives per disminuir els objectes susceptibles de convertir-se en residus i penalització 
de l�excessiva generació dels mateixos.

6. Aigua

Promoció  i  incentivació  de  mesures  d�estalvi  i  eficiència en  l�ús  de  l�aigua.  S�ha 
d�evolucionar cap a una gestió de la demanda.

Implementació i  desenvolupament, sense retards, de la Directiva europea de l�aigua. Cal 
que els preus reflecteixen, de manera realista, el cost de l�aigua.

Elaboració de tots  els  plans  de  conca,  incloent la revisió del  Pla de conca del  Xúquer, 
incorporant els criteris de la Directiva europea de l�aigua. Establiment de cabals ecològics 
per als principals rius de l�estat espanyol, amb criteris objectius i assessorament científic.

S�han d�evitar o penalitzar els usos sumptuaris i malbaratadors de l�aigua.

Calen ajuts per a incrementar els actuals nivells de reutilització de les aigües depurades i 
per estendre la depuració terciària de l�aigua.

Supressió dels abocaments d�aigües contaminades o parcialment depurades a llits públics i 
a  la  mar,  ja  siga  per  mitjà  d�emissaris  o  de  qualsevol  altra  manera.  Increment  de  la 
vigilància i de les sancions per fer efectiva aquesta mesura.
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Protecció dels aqüífers i control rigorós dels pous. Persecució més rigorosa i contundent de 
les extraccions il·legals i de la contaminació d�aqüífers.

7. Gestió forestal

Millora i extensió dels  sistemes de detecció de focs per infrarojos i altres modalitats de 
detecció  remota.  Increment  de  les  dotacions  aèries  de  lluita  contra  incendis,  en 
col·laboració  amb les  CCAA.  Ampliació  dels  serveis  especials  de  lluita  contra  els  grans 
incendis.

Ajuts  específics  per  la  conservació  de  la  biomassa  i  diversitat  forestal,  potenciant 
l�increment de la coberta vegetal i la seua qualitat i estat de maduresa i bona conservació.

Renovació,  amb  criteris  científics  interdisciplinaris,  de  les  institucions  d�investigació  i 
gestió forestal. Aplicació de criteris ecològics en tots els aspectes de la gestió i prevenció 
de riscs (repoblacions forestals, vivers, bancs de llavors, prevenció de focs, restauració de 
zones  degradades).  Increment  de  la  col·laboració  amb  universitats  i  centres  públics 
d�investigació en tots els aspectes de la gestió forestal.

Priorització de la lluita contra la desertificació, amb mesures preventives adreçades a la 
conservació  de  la  coberta  vegetal  pluriestratificada  i  evitar  totes  aquelles  activitats  i 
intervencions que generen erosió. Incrementar les inversions i els equips d�investigació en 
els plans de lluita contra la desertificació.

8. El món rural

Garantir una renda mínima agrària i ramadera.

Creació d�un Observatori de Preus amb capacitat per a regular el preu mínim en origen que 
garantisca la seua rendibilitat, 

Garantir un preu màxim en destí, per a que d�aquesta manera el consumidor adquirisca el 
producte  a  un  preu  raonable  que  incentive  el  seu  consum  i  al  mateix  temps  controle 
l�increment de la inflació alimentaria.

Establir preus professionals als carburants destinats a l�agricultura i la ramaderia.

Augmentar  les  ajudes  de  la  Generalitat  valenciana  als  sectors  agrícola  i  ramader, 
destinant-les a millorar la qualitat, la productivitat, la modernització, la qualitat de vida i de 
treball, subvencionant joves agricultors i ramaders, explotacions cooperatives, societats de 
regants, etc.
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Ajuda i promoció al cooperativisme agrari i ramader.

Promocionar, enfortir i consolidar les denominacions d�origen per afavorir el consum dels 
seus productes.

Foment de la diversificació de cultius i pràctiques agràries.

Investigació  i  desenvolupament  de  productes  agraris  i  de  la  ramaderia  per  a  la  seu 
utilització o reutilització per a la generació i producció d�energies alternatives.

Establir  una  política  comercial,  amb  l�obertura  a  nous  mercats  emergents,  oferint  un 
producte de seguretat, qualitat i amb garanties alimentaries.

Creació  i  regularització  dels  procediments  contractuals  entre  els  productors  i  els 
comerciants, per garantir i protegir el seu compliment, reduint el plaç de pagament dels 
productes actualment establert.

Blindar l�entrada de productes de països tercers que no tinguen les garanties sanitàries, 
tant per als consumidors, com per a la possible proliferació de noves plagues que puguen 
afectar als nostres productes.

Establir  per llei la depuració d�aigües residuals i  la seua reutilització, la transformació i 
modernització de les infraestructures de les instal·lacions de rec per a reduir els consums, 
millorar i maximitzar l�aprofitament hídric.

L�orientació i el condicionament de la política agrària deu d�orientar-se paulatinament a la 
reducció en la utilització de fitosanitaris per a produir un producte de mes qualitat i si es 
possible ecològic.

En l�àmbit de la ramaderia deguem prendre el mateix camí i incentivar la eliminació de la 
utilització de dioxines i hormones utilitzades per a l�alimentació del ramat, ja que afecta la 
salut publica.

Assessorament als agricultors i ramaders i ajudes per a dur a terme tots estos canvis.

Augment de les inversions adreçades a la construcció i  manteniment d�infraestructures, 
especialment  de  les  relacionades  amb  la  cadena  del  fred,  imprescindible  per  a  la 
conservació d�aliments i medicines.

Impuls a l�agricultura ecològica
Exigència d�etiquetatge clar i ben visible en relació a transgènics, additius i components 
alimentaris de risc (com ara olis hidrogenats, greixos transgènics, etc.). Prohibició d�aquells 
additius  alimentaris  que  no  aporten  millores  nutricionals  i  generen  riscs  per  la  salut. 
Persecució més efectiva de la utilització inadequada  i  fraudulenta dels  apel·latius  bio-, 
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eco-,  saludable,  etc.,  en  aliments  que  no  provenen  de  l�agricultura  ecològica  i  que  no 
justifiquen els beneficis que anuncien.

La  creació  d�un  Institut  Valencia  d�Agricultura  i  Ramaderia  Ecològica,  que  promoga 
l�agricultura, la producció i el consum de productes alimentaris de caràcter ecològic.

Establir ajudes i exempcions fiscals per a promoure la implantació de activitats agràries i 
ramaderes de caràcter ecològic.

Penalització fiscal dels adobs químics de síntesi i dels plaguicides de major risc ecològic o 
per  la  salut  de  les  persones.  Major  vigilància  i  control  en  la  venda,  distribució  i 
magatzematge de fitosanitaris i de la recuperació dels seus residus i envasos.

Incentivació  de  les  tècniques  de  producció  ecològica.  Suport  al  cooperativisme  i 
l�associacionisme al respecte. Establiment de xarxes de distribució i venda dels productes 
ecològics.

Utilització de productes ecològics en establiments oficials i centres públics (oficines, seus 
d�institucions, hospitals, centres educatius, etc.) que depenguen de l�administració.

Reconeixement de les teràpies alternatives i les medicines no convencionals; regulació i 
legalització d�aquestes pràctiques i foment i control dels medicaments basats en productes 
naturals.

Foment  de  la  compra  pública  de  productes  provinents  de  l�agricultura  ecològica,  el 
reciclatge i el comerç just. Regulació per fomentar l�ús d�aquests productes en tota classe 
d�edificis i instal·lacions que depenguen de les institucions públiques.

9.Protecció del paisatge i dels ecosistemes singulars

Establiment de mesures cautelars de protecció de les zones LIC i IBAs d�acord amb l�esperit 
de  les  directives  europees  i  les  sentències  del  tribunal  de  Luxemburg,  mentre  no 
gaudisquen de l�adequada declaració de protecció per part de les diferents administracions 
competents.

Completar de manera urgent la delimitació i fitació de les zones de domini públic marítimo-
terrestre. Revisió d�ofici de les delimitacions dubtoses o contradictòries, especialment les 
relacionades amb la urbanització a menys de 500 metres de la costa. Completar de manera 
urgent la delimitació i fitació de les vies ramaderes encara pendents. Suspensió cautelar de 
qualsevol  procés  de  modificació  d�amplària  o  traçat  que  afecte  a  vies  encara  no 
delimitades.
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Incentius  i  ajuts  a  les  modalitats  de  turisme  rural,  rehabilitació,  restauració  i  millora 
paisatgística  i  altres  activitats  tradicionals  compatibles  amb  la  conservació  dels 
ecosistemes rurals i forestals.

10. Urbanisme i ordenació del territori

Revisió de la legislació vigent per restringir la declaració d�utilitat pública i la possibilitat 
conseqüent d�expropiació forçosa només a casos de necessitat social justificada.

Restricció  dels  projectes  urbanístics  que  incorporen  models  d�ocupació  dispersa  del 
territori, els quals no han de ser aprovats més que quan no hi haja altres possibilitats de 
creixement connectat i compacte dels nuclis urbans tradicionals.

Classificació  de  manera  sistemàtica  com a  SNU d�aquelles  tipologies  de  sòl  d�alt  valor 
ecològic o paisatgístic com ara els terrenys forestals, els litorals, els d�elevada fertilitat i 
productivitat  agrícola  i  els  corresponents  a  estructures  rurals  tradicionals  singulars. 
Condicions molt restrictives per a la re classificació de SNU.

Impedir els projectes urbanístics elaborats fora del PGOU que modifiquen la planificació 
estructural del municipi. Limitar amb condicionants estrictes els projectes urbanístics que 
no  es  justifiquen  en  base  a  les  demandes  realistes  d�accés  a  la  vivenda  per  part  dels 
habitants del municipi.

Crear un nou impost ambiental sobre el canvi de qualificació del sòl rústic a d�altres de 
major valor afegit. Establiment d�un Fons específic que gestione els recursos captats per a 
contribuir a l�equilibri d usos i al manteniment i millora del medi natural.

Per evitar arbitrarietats en l�adjudicació cal subjectar l�adjudicació dels PAIs a les normes 
de la Llei de Contractes de l�administració Pública.

Cal considerar un nivell adequat de compensació per als afectats pels PAI�s.

Aplicació  de  les  disposicions  expressades  en  la  Llei  de  Contractes  de  l�Administració 
Pública, regulant la publicitat del procediment  i l�obligació d�establir un plec de clàusules.

Garantir  el  dret  d�accés  als  expedients  i  l�ús  de  termes  intel·ligibles,  a  més  de  donar 
audiència a Associacions i col·lectius veïnals.

Evitar  el  cobrament  de  bestreta  de  les  quotes  d�urbanització  per  part  de  l�agent 
Urbanitzador.

Els  únics  responsables  de  la  programació  urbanística  són  els  ajuntaments,  lògicament 
actuant  d�acord  amb  allò  establert  en  la  legislació  urbanística  corresponent  i  amb  la 
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supervisió  de  la  Conselleria  corresponent,  per  tant,  la  presentació  d�un  PAI  s�hauria  de 
limitar  legalment  a  aquells  terrenys  que  segons  el  PGOU  estan  qualificats  com 
urbanitzables.

L�adjudicació  del  PAI  ha  de  ser  un  procés  simple  i  fàcilment  comprensible  per  als 
propietaris dels terrenys.

Identificació i definició dels  paisatges a mantenir (rebost ecològic)

Constitució d�un  Banc de Capital  Natural (una institució autonòmica oficial independent 
del poder polític que tinga com a funció la custòdia de les zones protegides) amb el rebost 
ecològic reconegut, amb definició d�un sistema obert de catalogació i un sistema tancat de 
descatalogació com entitat gestora del Patrimoni Natural catalogat i independent del poder 
polític: protecció política custòdia tècnica.

Al mateix temps cal reconèixer els serveis ambientals que presten les zones protegides i 
pagar per ells,  mitjançant els anomenats � contractes de custòdia�  hui en dia encara no 
tipificats en la legislació però que es poden realitzar dins l�àmbit dels contractes privats. És 
fan en forma de compensacions econòmiques anuals als propietaris a canvi del compromís 
pels propietaris en mantindre les condicions naturals i ambientals, renunciant de manera 
indefinida a la urbanització de la zona.

Promoure un urbanisme valencià, basat en el model tradicional dels nostres pobles, amb 
altures baixes,  models de carrer de cases unifamiliars, construïts � casa a casa�   que donen 
opcions als xicotets contractistes locals, no com ara que es donen avantatges a les grans 
constructores,  que  després  subcontracten  les  obres.  Cal  promoure  un  urbanisme  que 
permeta viure ales properes generacions en cases  i carrers de la qualitat en la que han 
viscut els seus pares.

11.Prevenció de danys ambientals i protecció dels recursos naturals

Completar  i  millorar  la  normativa  d�avaluació  d�impacte  ambiental  per  augmentar  els 
supòsits sotmesos a avaluació. Establir condicionants per garantir la qualitat dels informes 
i de les resolucions.

Incrementar  els  mecanismes  de  participació  ciutadana i  d�accés  a  la  informació 
ambiental.

Increment de les dotacions i mitjans dedicats a la inspecció i vigilància mediambiental. 

Oficines d�assessorament als ciutadans en matèria de medi ambient i territori, amb ajuts 
per a les organitzacions de defensa del medi i el territori, per què puguen desenvolupar les 
seues tasques de manera constructiva i efectiva.
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Crear  un  nou  � índex  de  disponibilitat  de  recursos  ambientals� ,  com  un indicador  de 
referència que s�afegisca als indicadors tradicionals de la comptabilitat macroeconòmica 
(PIB,  IPC,  renda  per  càpita).  Aquest  indicador  incorporarà  sèries  de  dades  estables  i 
homogènies sobre l�estat i l�evolució dels paràmetres més destacats de qualitat ambiental, 
nivells de contaminació, disponibilitat i qualitat de recursos ambientals, etc.

Incrementar les despeses en R+D+I, assolint un 3% a la propera legislatura, especialment 
en activitats i projectes de caràcter ambiental (lluita contra la contaminació, reciclatge i 
recuperació  de  residus,  depuració  integral  d�aigües,  energies  alternatives,  edificació 
sostenible, mobilitat no contaminant, etc.) 288.

Transformar  les  activitats  potencialment  contaminants  i  penalitzar  els  consums 
malbaratadors de recursos naturals mitjançant una fiscalitat ambiental, basada tant en la 
creació de nous gravàmens, com en la reforma dels tributs ja existents. La finalitat no és 
l�increment de la pressió fiscal, sinó la seua redistribució i reorientació ecològica de manera 
que alleugere les  càrregues sobre les activitats  més sostenibles  i  les incremente  sobre 
aquelles netament insostenibles.

12. Respecte i tracte digne als animals

Millora  de  la  normativa  per  evitar  maltractes  als  animals.  Elaboració  d�una  llei  que 
establisca i regule els drets dels animals.

Restriccions als espectacles amb animals per garantir els mínims danys.

Regulació  de  les  condicions  de  transport,  cria  i  sacrifici  dels  animals  destinats  a 
alimentació humana per evitar el sofriment innecessari.

Increment de les sancions per abandonament o maltractament als animals de companya.
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C.  SOCIETAT DE BENESTAR

1. Sanitat

Un sistema orientat als resultats de salut: el ciutadà eix del sistema
Una vegada superat el llindar del segle XX disposem d�un sistema de salut que respon a la 
instauració de l�estat del benestar que s�inicià als anys 80. Els anys 80 i inicis del 90 
constituïren els anys de construcció i consolidació d�un sistema de salut pública universal 
amb accés als diferents col·lectius socials.

Durant els anys 90, el impacte de l�escassetat de recursos públics respecte al sistema 
sanitari i les deficients transferències a les diferents comunitats autònomes, situaren un 
escenari de partida amb una complexitat creixent. El País Valencià començà a construir un 
sistema públic propi, heretat de l�antic INSALUD amb un seriós greuge d�inici, fruit de les 
deficients transferències del PSOE,  que s�ha incrementat de forma vergonyosa durant els 
anys del PP respecte a la resta de l�estat, tant pel que fa al nombre de llits  per 1000 
habitants, recursos humans per 1000 habitants), ràtio habitants per metge. Malgrat açò el 
PP ha respost amb una de les menors despeses del conjunt de l�estat en sanitat per 
habitant, un 10% per baix de la mitjana espanyola el que ens allunya progressivament no 
sols dels paràmetres de qualitat d�Europa sinó fins i tot del conjunt de l�estat.

Amb la consolidació d�un estat del benestar a l�Europea (potser amb una cartera de 
prestacions no molt ampla, però molt potent) emergeix la nova figura que ha de 
transformar el sistema de salut: el ciutadà.  El ciutadà, amb la seva faceta de 
contribuent, elector, usuari i subjecte, ha acabat convertint-se en protagonista del 
sistema i està percebent la necessitat de demandar quan més serveis de salut millor, però 
a l�hora, que aquests li siguin prestats de forma gratuïta (o per afinar més, que el seu 
pagament no sigui directe per visita o acte mèdic).

En un entorn on la tecnificació i les tecnologies al servei del sistema de salut són cada cop 
més sofisticades, i més cares, sembla clar que no podem defugir del debat sobre el 
finançament del sistema. En realitat, el sistema de salut està enregistrant impactes 
duríssims en quant a demandes sovint contradictòries: la demanda real que es produeix 
en cada servei, la demanda mediàtica o induïda per aquesta, la demanda mitjançada, les 
demandes implícites que cada cop són més importants (més i millors serveis 
complementaris), així com les demandes sovint col·lisionants entre les demandes dels 
diferents actors socials (professionals de la salut, proveïdors , usuaris, actors sindicals, 
etc....).
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Els reptes. Una batalla inajornable.
Com qualsevol estat del benestar europeu, ens enfrontem a reptes importants en el nostre 
sistema de salut. N�assenyalem els més rellevants:

Augment de la despesa (medicaments i tecnologia sanitària).

Inexistència de polítiques reals de prevenció davant dels nous factors de risc.
Pèrdua de qualitat de l�atenció i seguretat percebudes.

Augment de les malalties cròniques per l�augment de l�esperança de vida i insuficiència 
del seu tractament tradicional.

Demanda de una atenció millor per part dels pacients.

Onades immigratòries de països rics i pobres.

Major pes relatiu en el sistema dels sectors exclosos socialment.

Una complexitat de l�atenció mèdica en increment.

Creixent medicalització d�aspectes quotidians de la vida.

La pregunta que ens sorgeix , arriba per si sola, com i amb qui hem de fer front a aquests 
reptes? Hem de traspassar el � problema�  als actors privats, o bé, és la nostra obligació 
com a governants públics implicar-nos en trobar la solució que millor pugui afrontar 
aquests reptes?

Per un model Públic de Gestió Integrat de Salut. 
Volem assenyalar que apostem per un servei que aporte els següents elements principals: 
accés universal, provisió universal pública i de prestació pública. Entenem que la sanitat 
pública ha estat i és un pilar fonamental i cabdal d�un sistema de benestar potent, que 
assegure unes condicions de vida suficients per a la edificació de persones cultes i lliures.

Les expectatives dels ciutadans i les seues demandes no paren de créixer i la qualitat 
encara està lluny de ser garantida en algunes àrees com l�atenció primària, al nostre país 
la reclamació més cridanera en atenció primària és que els pacients disposen de 10 
minuts per a ser atesos pel metge.  Per acabar de dibuixar un panorama encara amb més 
pressió, hem d�afegir el impacte de la immigració, l�augment de l�esperança de vida de la 
població (que ens obliga a atendre durant més anys els problemes de salut de les 
persones /malalties cròniques múltiples i uns professionals de la salut deficientment 
pagats i poc valorats per la resta del cos social. Davant de tot això cal actuar per tal que el 
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sistema públic de salut no acabe essent un sistema residual, - damunt prestat per actors 
privats-, i que atengui al capdavall només a les capes baixes i les excloses de la societat.

En front d�aquesta realitat, la opció liberal-conservadora és intentar traspassar la pressió 
que suporta el sistema públic al sistema privat, i deixar només en mans dels governs 
públics el disseny, el finançament i el control de com s�efectuen les prestacions. 
Òbviament aquesta transferència de responsabilitat del públic al privat, centrada en el 
discurs de que només es canvia la forma i els actors de la prestació, ens fa aparèixer una 
incògnita que des de una perspectiva social transformadora no podem menystenir: si al 
capdavall acabem constituint un sistema de salut, on la majoria o una part considerable 
dels actors que actuen com a provisors del mateix són privats, aquests privats acabaran 
imposant per la simple lògica dels fets una determinada visió del disseny de les polítiques 
macro en salut. I no hi haurà possibilitat de marxa enrere.

Un sistema de Salut per una País Valencià avançat
Sobre l�edifici de la Sanitat pública valenciana hem de construir el futur. Però ho hem de 
fer intel·ligentment. Plantegem que sobre aquesta base, el sistema de salut s�ha de 
transformar i hem d�orientar-lo als resultats de salut, integrant tots els serveis en xarxa i 
en  nivells. Per això, cal no defugir el debat de la transformació. Fer-ho seria simplement 
una irresponsabilitat majúscula. Vivim un intens debat que ha arribat fa uns pocs anys 
amb força també al País Valencià:  el debat dels models de futur en salut.  Les alternatives 
són dues, o optem pels sistemes integrats de salut o pels sistemes de gestió de malalties 
cròniques. Però també, si optem per un sistema de prestació pública o de prestació 
privada.

Nosaltres optem clarament pel model dels Sistemes Integrats de Salut. Creiem en els 
sistemes integrats de salut de naturalesa pública. Aquesta és la nostra proposta: 
siguem eficaços i millorem la gestió per tal de aconseguir uns ciutadans amb millors 
índexs de salut, preservant en tot moment que el disseny de les polítiques estratègiques i 
macro del sistema no siguin fruit de pocs i poderosos actors, sinó que responguin sempre 
a la majoria de l�expressat per la població en el parlament, i amb el diàleg necessari 
multipolar amb tots els actors de la societat civil (societat civil entesa des de la mínima 
expressió de una associació de veïns d�un barri fins a les grans estructures de coordinació 
associativa, ONG i  tots aquells actors del tercer sector que juguen un paper en la salut i 
els seus llindars dels serveis socials) i també, amb els actors privats amb ànim de lucre.

Proposem un model de sistema integrat de salut on els diferents nivells treballen de forma 
coordinada -i en xarxa- per tal d�alinear-se amb els objectius de salut que volem assolir. 
Proposem l�esquema dels models integrats que comprenen els següents nivells: Prevenció 
Primària,  Recolzament a l�autogestió del pacient i l�autocontrol, Gestió de l�atenció de 
pacients amb risc, i Gestió dels casos molt complexes d�alta morbilitat i alt nivell de 
consum de recursos tecnològics.
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En aquest model dos elements juguen el paper principal: el ciutadà-pacient i els 
professionals mèdics. Per nosaltres la tecnologia tant de gestió, com d�utillatge i 
maquinària estan sempre al servei d�aquests dos actors: els que presten el servei (els 
professionals de la salut) i els destinataris del mateix (el ciutadà que pot esdevenir 
pacient). El coneixement del professional � posat en pràctica- orientat als resultats de 
salut, és l�eina principal. No només necessitem d�estructures immobles i tecnològiques, 
sinó que hem d�ésser capaços de formar, motivar, retenir i incentivar l�actualització de 
coneixements i les competències en la pràctica clínica dels nostres professionals.

Una integració Real. La superació del debat Primària Hospitalària.
El sistema de Salut integrat que proposem pel País, ha de superar la dicotomia i 
l�enfrontament real entre la Atenció Primària  i l�Atenció Hospitalària,. L�hem de superar 
per la força d�una integració real, que sume, que transforme, que cree sinergies entre tots 
els actors: Medicina preventiva i comunitària, atenció primària, atenció socio-sanitària i 
l�atenció hospitalària.

Els models de prestació privada implementats al País,  (La Ribera-Alzira, Torrevieja, Dénia, 
Elx 2, Manises), parteixen, d�una visió hospitalocèntrica, i afegeixen en una segona fase a 
la primària i la socio-sanitària, i per tant, el model se�n ressent. On és la seu on es decideix 
la planificació, l�estratègia i l�assignació de recursos?: L�hospital. L�hospital es converteix 
en la seu dels serveis centrals del sistema integrat, i per tant, per la força dels fets, 
s�imposa la visió de l�hospital a la resta del sistema. Proposem que els subsistemes de 
salut (o àrees) siguen gestionats des de centres de direcció amb caràcter propi que 
comanden la integració i cooperació de la diversitat d�actors. Aquest és l�inici d�un model 
de treball en xarxa, de nivells, on cada un dels engranatges constitueix una peça 
necessària per al rendiment eficaç i eficient del sistema.

El professional de la salut: l�element central del sistema.
El recurs principal del sistema són els distints professionals sanitaris. Si aconseguim 
formar-los, motivar-los i implicar-los, reeixirem en construir un sistema de salut potent.

La pressió assistencial (àrees de captació de població no resident als estius, zones de fort 
impacte immigratori, zones d�exclusió social, zones de piràmides envellides de 
població,..),  la pèrdua d�autonomia, la manca de temps per atendre als ciutadans i 
pacients i , sobretot, la seua pèrdua de prestigi social, estan situant als metges en una 
situació complexa (volums de burn out significatius)

Cal incentivar la formació clínica i l�avaluació de competències, potenciant autèntiques 
variables d�avaluació de resultats de salut construïdes des del consens que servisquen per 
incentivar. Els coneixements � el coneixement- en l�àmbit mèdic, és la pedra angular. La 
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pedra angular que, amb les eines necessàries, ens permetran aconseguir millorar els 
indicadors de salut de la població. Articulem amb valentia un sistema que prime als que 
s�impliquen, als que milloren, als que volen aportar en positiu a un nou model sanitari, a 
diferència de l�actual model que sols prima l�antiguitat.

La base pública del nostre model de sanitat
La nostra visió es fonamenta en una tesi clara i diàfana: un model públic integrat de salut.

El finançament. El finançament del sistema ha de provenir dels impostos sobre l�IRPF i 
altres impostos que tinguin en compte el nivell de renda. En tot moment, hem de garantir 
la universalitat i la equitat de el sistema, fent-lo sostenible i eficient.

La relació entre el finançador i el prestador del sistema creiem que ha de ser 
essencialment pública, entenent que el prestador pot ser directament públic o adquirir 
noves formes d�empresa pública que ens permetin incentivar el sistema, per millorar-lo i 
fer-lo més eficient.

Continuïtat i integració. Aquest sistema públic ha d�integrar en un continu l�atenció 
preventiva i comunitària a la població sana (prevenció primària), l�atenció a la població de 
risc (prevenció secundària) i l�atenció a la població amb malalties (tractament). La òptica 
d�aquest continu parteix del concepte de resultat de salut poblacional i arriba fins al 
pacient. El nostre model públic de salut integrat escull l�equitat davant de l�ampliació 
d�oferta de serveis i planteja un equilibri entre els factors d�elecció i contenció de 
costos Creiem que la integració del finançador i els prestadors del sistema des de una 
visió pública, és la garantia que els objectius de salut estaran sempre definits de manera 
rellevant pels poders públics, representants electes dels ciutadans.

I proposem, a més, un pas mes enllà que doni coherència i emmarqui el model: iniciar un 
debat per a una convergència real en una sola Conselleria de la Salut i el Serveis 
socials.

PROPOSTES

Objectius del sistema públic integrat de salut valencià
Suscintament � i seguint l�esquema dels models integrats- assenyalem els objectius 
macro del sistema:

Assoliment de resultats en salut per a tota la població.
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Cobertura universal.

Augment de la qualitat en la prestació i en la percepció dels ciutadans-pacients.

Incrementar la satisfacció dels ciutadants-pacients.

Optimitzar  la satisfacció  dels treballadors de la Sanitat.

Garantir que el sistema públic de salut  siga el proveïdor i gestor del material  tecnològic 
existent  als  Hospitals  de  la  Xarxa  Pública.  �  Cal  un  Nacionalització  dels  mitjans  de 
producció� .

Garantir de la sostenibilitat econòmica del sistema.

Oferta  de  serveis  dimensionada  a  un  sistema  que  té  en  l�equitat  un  dels  seus  pilars 
fonamentals.

Agilitat en tots els nivells del sistema.

Propostes globals  per un sistema públic integrat de salut
Integració  immediata de la  salut mental en la conselleria de sanitat i benestar social 
acomplint la llei del Servei Valencià de Salut. Elaboració, desenvolupament i impuls amb 
consignació  econòmica  necessària  d�un  Pla  director  de  Salut  Mental  que  contemple 
desenvolupament de recursos i accions suficients per a no atendre parcialment a aquest 
col·lectiu  (Unitats  de  Salut  Mental  d�Adults  i  infantil,  programes de suport  domiciliari, 
habitatges tutelats, centres de dia, hospitals de dia, hospitals de mitja estada, centres de 
rehabilitació i  inserció socio-laboral,  coordinat entre totes les administracions. Creació 
d�una xarxa d�atenció integrada i única en  àmbit socio-sanitari. Pla d�atenció a pacients 
psicogeriàtrics.

Professionalització de la gestió. Cal finalitzar en la politització dels gestors sanitaris que 
situa la adscripció política per damunt de la capacitat i  el  mèrit,  com va fer en el  seu 
moment  el  PSOE  i  ara  de  forma  descarada  el  PP.  Participació  en  la  gestió  dels 
professionals sanitaris.

Racionalització i integració de la xarxa socio-sanitària en el sistema d�assistència.

Convertir l�Hospital Militar de Mislata en l�hospital de referència per a esta població, amb 
servei d�urgències i especialitats.

Aconseguir la millora d�eficiència del sistema d�acord amb l�acompliment dels objectius de 
salut fixats.
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Aconseguir les transferències de recursos de l�Estat necessàries per tal  de garantir  un 
sistema de salut sostenible. Més finançament.

Alineament i  cooperació entre els diversos nivells del sistema per garantir un continu de 
prevenció comunitària de prevenció primària, de prevenció secundària i tractament i de 
seguiment.

Augmentar  les  polítiques  d�incentivació  i  millora  dels  coneixements  i  les  habilitats 
clíniques dels professionals de la salut.

Avançar en sistemes integrats d�informació clínica i sistemes d�informació de gestió que 
vagin sent incorporats paulatinament pel conjunt dels actors i nivells del sistema.

Potenciar  les  polítiques  actives  integrades  en  salut  comunitària  i  preventiva  com  un 
element essencial del sistema, vinculant totes les estructures socio-sanitàries al sistema.

Utilització de les estructures del  tercer sector com a proveïdors complementaris  en el 
sistema, especialment en els àmbits comarcals i municipals.

Avançar en el diàleg entre especialitats i gestors públics per tal d�avançar en els principis 
de descentralització i subsidiarietat.

Garantir la transparència i la informació vers els ciutadans.

Descongestió de la ciutat de valència apropant els recursos als ciutadans mitjançant la 
creació d�infraestructures en les comarques properes (Horta sud).

Dotació d�un hospital de tercer nivell per a les comarques centrals

Propostes envers als professionals de la Salut
Facilitar el paper dels professionals com a element central del sistema de salut.

Facilitar de forma efectiva l�exercici amb qualitat de la pràctica mèdica: Garantir el temps 
d�atenció als pacients de com a mínim 10 minuts.

Actualització dels sous dels professionals. 

Implementar un pla de desburocratització per tal de reduir els circuits de resolució de les 
demandes administratives.

Incentivar  als  professionals  que  s�impliquin  en  un  nou  sistema  que  garanteixi  la 
continuïtat assistencial i de cures.
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Facilitar les condicions i instruments per la pràctica mèdica:
a. Garantir l�autonomia professional
b. Garantir la responsabilitat
c. Promoure l�actualització en la pràctica clínica
d. Facilitar els instruments per a la gestió clínica
e. Sistema d�incentius basats en resultats en salut

Garantir condicions laborals suficients per una bona pràctica clínica: els professionals de 
la salut de primària han de gestionar un màxim de 1200-1500 targetes sanitàries, reduint 
aquests ràtios en els casos de zones amb problemàtiques socials i zones amb necessitats 
produïdes per població flotant estacional.

Ofertes públiques de treball amb periodicitat semestral amb concursos de trasllats previs.

Avançar cap a un sistema on s�incentivi la assumpció de responsabilitats per part dels 
professionals.

Foment de la cultura de creació i  utilització de guies de pràctica clínica amb una visió 
integral.

Traslladar el pes dels recursos de formació a les entitats i societats científiques, de forma 
que paulatinament siguin aquestes les que gestionen la major part dels fons destinats a 
formació.

Foment  d�una  agència  d�avaluació  i  acreditació  de professionals  amb un plantejament 
cooperatiu amb societats científiques i altres actors implicats.

Promoure  la  investigació  en  tots  els  nivells  del  sistema,  aplicant  el  principi  de 
subsidiarietat.

Assumpció per part de l�atenció primària i especialment er la infermeria de la salut escolar 
i control de l�atenció domiciliaria del la xarxa de benestar social

Propostes envers la gestió
Manteniment de l�actual estructura pública, iniciant el camí per anar integrant tots els 
nivells  de salut,  des de l�atenció comunitària i  la  medicina preventiva  fins els  aparells 
socio-sanitaris.

Promoure la titularitat pública dels nous equipaments de salut, que no han de ser entesos 
només com a centres hospitalaris, sinó com unitats de sistemes integrats de salut en 
àrees determinades. Proposem la creació de diverses empreses públiques que assumeixin 
els nous concursos que en aquest àmbit es plantegin.
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Cal  establir  estratègies  per  rescatar  paulatinament  per  a  les  empreses  públiques,  els 
equipaments existents que s�han atorgat a prestadors d�índole privada. 

Cal reforçar les unitats que han de convertir el sistema de salut en un autèntic sistema 
integrat:  implementació  de  polítiques  de  prevenció  actives,  promoció  de  la  salut 
comunitària, integració amb els diversos agents que realitzen tasques socio-assistencials 
i potenciació d�unitats d�atenció d�urgències de primer nivell.

En  les  actuals  unitats  de  gestió  privada  ja  en  funcionament   cal  augmentar  els 
mecanismes de control per tal de facilitar la transparència i avaluar de manera acurada 
els resultats en salut.

Promoure/facilitar unitats d�autogestió o de gestió d�estructures i recursos sanitaris, de 
forma cooperativa entre professionals.
 
Potenciació dels ajuts no finalistes i plurianuals a les societats científiques mèdiques. 

Els medicaments. Propostes per a un ús racional i sostenible
Fer  efectiva  la  separació  entre  el  registre  i  el  finançament  públic  dels  medicaments. 
Selecció dels medicaments finançats pel  sistema públic sobre la base dels  problemes 
atesos i el cost efectivitat comparat.

Promoure la indústria dels medicaments genèrics i facilitar la seva extensió en el sistema.

Avançar en un sistema més ampli de preus de referència.

Revisar el costos i el valor de la distribució i la dispensació comercial dels medicaments.

Regular la visita dels delegats dels laboratoris, de forma que aquesta es pugui realitzar 
sense interferir en la feina diària dels professionals.
 
Regular la prescripció múltiple i facilitar la desaparició de la recepta en paper habilitant en 
les oficines de farmàcia la dispensació de la recepta electrònica. 

Potenciar aliances per tal de promoure la indústria farmacèutica pròpia. 

Reclamar per a la Generalitat Valenciana les competències en selecció de medicaments, 
negociació  de  preus,  distribució  i  dispensació  a  càrrec  del  SNS  de  l�Estat  (Servicio 
Nacional de Salud).

Promoure la creació i difusió de guies terapèutiques i farmacològiques a partir del treball 
científic pluridisciplinar entre les diferents especialitats mèdiques. 
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Corresponsabilitat  dels  diferents  nivells  i  àrees  de  salut  en  la  despesa  en  farmàcia. 
Avançar cap a la fixació de pressupostos tancats per a cada unitat/nivell.

Promoure  la  formació  independent  en  el  camp  dels  medicaments  i  la  terapèutica, 
assignant  la  prestació  i  d�aquesta  oferta  formativa  als  col·legis  de  metges  i  societats 
científiques.

Ens  oposem al  copagament com a eina de cofinançament del sistema. El copagament 
indueix a una utilització -en un primer moment- menor d�alguns serveis però n�augmenta 
en  d�altres.  Així  mateix,  l�establiment  del  copagament  actua  de  facto  com  a  barrera 
d�entrada al sistema de ciutadans amb problemàtiques socials determinades i/o amb pocs 
recursos. Proposem la integració dels diferents nivells com a autèntica eina de generar 
estalvis econòmics en el sistema.

Els sistemes d�informació per avançar cap a un sistema integrat de salut públic

Cal desenvolupar els primer passos per avançar cap un  sistema d�informació  integrat 
que comprengui els sistemes implantats i els que ho estan essent: CMBD (Conjunt Mínim 
de Bases de Dades), indicadors de costos (com GRDS en hospitalària i APGS en primària), 
sistemes de prescripció vinculats a la recepta electrònica i l�ABUCASIS en atenció primària 
( ineficient totalment pel consum excessiu de temps que precisa; a més ignora la llengua 
catalana /el valencià)  i ORION en atenció especialitzada. La nostra Conselleria posarà a 
l�abast  de  tots  els  professionals  que  tinguen relació  amb la  salut  de  les  persones  un 
sistema  d�informació  i  de  gestió  de  ciutadans/pacients  eficient,  intuïtiu,  en  valencià, 
descentralitzat  però  intercomunicat,  basat  en  el  concepte  de  la  Història  Clínica 
Electrònica  Única,  alimentada  per  múltiples  i  diverses  aplicacions  federades.  Hem  de 
tendir cap a que les diferents branques dels sistemes d�informació aprenguin a dialogar 
entre elles i, a la llarga, esdevinguin un autèntic sistema integrat d�informació.

Facilitar  les  tecnologies  d�ajut  a  l�accés  de  guies  de  pràctica  clínica  i  guies  farmaco-
terapèutiques.

La integració i la creació de sistemes d�informació en cada una de les àrees i nivells del 
sistema s�ha de realitzar a partir  d�estratègies de consens i  incentivació  dels  diversos 
professionals i gestors, estant els recursos tecnològics sempre al servei d�aquella visió.

La Generalitat ha de construir una base de dades amb indicadors d�activitats, indicadors 
d�utilització, qualitat, eficiència i resultats de salut on es mostrin els diversos indicadors, 
per zones i unitats del sistema, pública i accessible.

Propostes adreçades a la transparència i l�accés dels ciutadans a la salut
Accés  lliure  als  resultats  de  salut  poblacionals  que  l�administració  ha  d�anar 
paulatinament registrant.
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Promoure una cartera de serveis d�accés equivalent per a tots els ciutadans del sistema. 
No  ens  sembla  adequat  utilitzar  estructures  públiques  per  l�oferiment  de  serveis 
complementaris de pagament privat.

Publicació  periòdica  dels  resultats  de  salut  agregats  en  cada  nivell,  unitat  i  zona  del 
sistema.

Promoure accions integrals per tal de instaurar una cultura de bon ús del sistema sanitari 
i la promoció i prevenció de la salut.

Lliure elecció de metge, i d�infermera, dret a una segona opinió efectives.

Dret de preservació de les dades personals i mèdiques.

Garantir recursos plurianuals públics no condicionats a les associacions de pacients, per 
tal  d�evitar  que  el  seu  finançament  bàsic  provingui  de  la  indústria  farmacèutica  o 
d�organismes públics amb voluntats finalistes.

La investigació biomèdica
Sí el que volem és un país modern i integrat en el conjunt d�Europa, hem de partir de la 
premissa que la investigació en biomedicina ha de formar part de l�activitat mèdica i 
d�infermeria, de forma que el Sistema de Salut reconegui aquesta tasca com a part 
essencial de l�activitat dels professionals de la salut.

La situació actual de la investigació biomèdica al País Valencià és del tot caòtica, i així 
mentre existeixin centres d�alta tecnologia com ara l�institut Príncep Felip,  o l�institut de 
biomedicina, o departaments universitaris amb importants dotacions tecnològiques, hi ha 
una forta dispersió de recursos humans, de fet no hi ha cap integració de la investigació 
bàsica amb la investigació clínica, i els investigadors valencians giren els ulls cap a 
Madrid, des de on venen les majors quantitats de diners per a finançar la investigació, amb 
un criteri que respon als interessos espanyols i no gaire als valencians, tot donant-se la 
paradoxa que resulta més fàcil treballar en xarxa amb centres de Madrid o Andalusia que 
amb centres del País Valencià.

Les inversions reals de la Conselleria en Investigació son minses i s�ha deixat bona part de 
les subvencions en la iniciativa privada, no existint un programa de potenciació de la 
investigació biomèdica amb una renúncia de fet a intentar coordinar els diferents grups i 
utilitzar de forma eficient la tecnologia que disposem.

La investigació cal vertebrar-la des del nostre país, per tal de fer-la competitiva i que puga 
competir amb la resta de grups de l�esta i d�Europa amb garanties,  per a la qual cosa no 
calen grans inversions, hem de fugir de finançar directament amb fons públics projectes 
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d�investigació, tota vegada que existeixen fons als quals s�accedeix de forma competitiva 
tant a l�esta com a Europa, ha de ser un fi de la Generalitat el aconseguir un mapa de les 
infraestructures per a la investigació, identificar els grups d�investigadors i crear les 
condicions necessàries per trobar les sinèrgies que existeixen al  nostre país entre els 
diferents grups d�investigació que done lloc a grups potents.

Propostes 

Crear  un  mapa  d�infraestructures  d�investigació  que  identifiqui  tots  els  recursos  que 
disposem per a la investigació: Universitats, Institucions privades, Hospitals i Serveis.

Elaborar  un  registre  de  grups  d�investigació,  amb  criteris  de  qualitat  homologats: 
Producció  científica,  impacte  de  les  investigacions,  participació  en  projectes  avaluats 
externament.

Unir en una única direcció general la investigació biomèdica.

Elaborar la legislació necessària per a garantir la col·laboració dels grups d�investigació i 
establir xarxes reals d�investigació biomèdica.

Crear una línea de finançament per a la creació de Xarxes d�Investigació al  si del  País 
Valencià.

Garantir  al  menys  una  convocatòria  anual  d�ajudes  a  la  investigació  amb  càrrec  als 
pressupostos de la Generalitat.

Integrar  els  instituts  d�investigació  en  la  xarxa  hospitalària,  de  forma  que  la  gestió 
d�aquest no siga alinea als interessos de la investigació clínica.

Dotar  al  personal  del  Servei  de  Salut  del  temps  i  l�espai  per  a  la  investigació.  La 
investigació s�ha de fer dintre del temps contractat per el Servei de Salut i aquest ha de 
garantir  l�espai  necessari  per  a que els  investigadors/res pugen dur a terme les seves 
tasques.

Integrar  la  investigació  en  la  carrera  professional.  Tot  superant  l�actual  carrera 
professional � xusquera�  que ens ha encolomat el PP.

Desaparició  progressiva  dels  � mileuristes� .  El  sistema  de  Salut  ha  d�integrar  els 
professionals  que  s�hi  dediquin  a  la  investigació  dintre  del  sistema  de  salut,  com ara 
biòlegs,  farmacòlegs,  tècnics  de  laboratori  etc..  La  situació  actual  de  provisionalitat  i 
temporalitat ha de desaparèixer envers una situació laboral estable. Aquesta situació va 
lligada a tot l�anterior, car si no hi ha grups potents d�investigació és del tot impossible 
garantir la continuïtat del personal.
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A banda d�estimular la creativitat de cada grup d�investigació, el Sistema de Salut ha de 
definir les seves línies d�investigació prioritàries i estratègiques, com a proposta:
Investigació  epidemiològica  i  salut  pública.  Reformulació  del  paper  de  la  Escola 
Valenciana d�estudis de salut pública (EVESP).

Investigació en genòmica i proteòmica. Integració en xarxa de les infraestructures que hi 
ha a València i Alacant.

Investigació en farmacologia. L�administració pública no pot, per més que les tendències 
actuals siguen concentrar la investigació farmacèutica en les grans companyes privades, 
deixar al seva responsabilitat envers el desenvolupament en aquest terreny.

Investigació en bioètica. Els reptes als quals en enfrontem actualment superen en molt les 
capacitats  d�una  persona  o  grup  d�investigació,  cal  una  acció  clara  de  la  generalitat 
valenciana que garantisca que les actuacions en el terreny de la biomedicina  s�ajusten als 
codis  ètics  vigents  alhora  que  explora  des  de  la  pròpia  experiència  els  límits  de  la 
investigació, per a que aquesta no s�ature innecessariament.

Elaboració,  desenvolupament i  impuls amb consignació econòmica necessària d�un Pla 
director de Salut Mental que contemple desenvolupament de recursos i accions suficients 
per  a  no  atendre  parcialment  a  aquest  col·lectiu  (Unitats  de  Salut  Mental  d�Adults  i 
infantil, programes de suport domiciliari, habitatges tutelats, centres de dia, hospitals de 
dia, hospitals de mitja estada, centres de rehabilitació i inserció socio-laboral, coordinat 
entre totes les administracions.

Creació d�una xarxa d�atenció integrada i única en  àmbit socio-sanitari.

Pla d�atenció a pacients psico-geriàtrics.

Creació  d�hospitals  psiquiàtrics  penitenciaris  així  com  dispositius  de  reinserció  socio-
laboral.

Estratègia en salut mental del sistema nacional de salut.

2. Serveis socials

Impuls  del  Pla  per  al  desenvolupament  dels  Serveis  socials  així  com  d�un  nou  Pla 
d�Ordenació  dels  Serveis  Socials  Generals  i  Especialitzats  que  atenga  a  la  necessària 
comarcalització, municipalització i inclusió de la participació de la iniciativa social en la 
xarxa pública de serveis socials. 

Enfortiment  i  millora   de  l�estructura  pública  de  la  xarxa  de  serveis  socials  generals, 
millora de la seua estructura organitzativa i establiment d�un pla de finançament estable 
mitjançant l�increment del pla concertat de serveis socials que gestionen els ajuntaments 
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que possibilite la projecció de programes i prestacions bàsiques socials adequades a les 
noves necessitats i demandes de la ciutadania.

Desenvolupament d�un Pla marc de millora i  inclusió social per a zones i barris d�acció 
preferent.

Creació  d�una  infraestructura  actualitzada  com  a  xarxa  de  centres  socials  generals  i 
especialitzats que possibilite abaixar el ràtio de població atesa, estenga els seus serveis i 
canalitze les noves necessitats i  demandes socials.

Creació de plans sectorials per col·lectius amb necessitats prioritàries entre els que es 
destaquen: menors, majors, immigració, discapacitats psíquiques i físiques, violència de 
gènere.  Així  com,  dotació  de  noves  infraestructures  assistencials,  terapèutiques  i 
rehabilitadores junt a programes especialitzats .

Creació d�un � mapa social de recursos�  i d�un � Observatori Social�  que analitze i oriente 
les  accions  polítiques  en  matèria  de  benestar  social  que  es  realitzen  des  de 
l�administració.

Regulació de subvencions i convenis mitjançant un concert anual temporalitzat anualment 
de forma estable.

Impuls  d�una  normativa  autonòmica  que  determine  bases,  requisits  i  condicions  dels 
serveis  prestats  per  empreses  privades  a  fi  de  reduir  i  eliminar  la  privatització  i 
externalització de serveis..

Carta  de  Drets  Socials,  com  a  instrument  de  participació  i  acció  que  servisca  per  a 
impulsar els drets de tenir una informació ràpida i clara, un tracte personalitzat, qualitat 
en  els  serveis  públics,  l�elecció  del  professional,  la  supervisió  conjunta  i  l�equilibri 
territorial.

Aprovar  una  Llei  de  foment  del  tercer  Sector  social  a  fi  de  millorar  aspectes  de 
reconeixement, finançament i independència d�entitats sense ànim de lucre en matèria de 
benestar social.

Fer efectiu el dret a una renda de ciutadania, reformant l�actual legislació.

3. Persones amb discapacitat i desenvolupament de la � Llei de Dependència�

Defensar davant de l�estat el pressupost destinat a la Llei de la Promoció de l�Autonomia 
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència , en primer lloc aplicant 
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la  llei  de  forma efectiva,  per  tal  de reduir  el  calendari  d�implantació  i  aplicació,  crear 
infraestructures i incrementar les quanties dels prestacions econòmiques previstes. 

Desenvolupament  reglamentari  i  adaptacions  legislativa  per  tal  d�aconseguir  un 
finançament  necessari,  intensitat  de  cartera  de  serveis  i  prestacions  econòmiques 
suficients,  limitació  econòmica  de  l�usuari  (límits  al  copagament),  equips  de  valoració 
amb caràcter públic, impulsant la coordinació necessària en l�àmbit sanitari i social amb 
finançament suficient, estable i sostingut en el temps.

Incrementar les quanties de prestació proposades per al grau III, gran dependència, nivell 
1 i 2 així com la quantia en concepte d�assistència personal i la de curadors informals, 
millorant la figura de l�assistent.

Aprovació en la Legislatura d�una Llei Autonòmica de Drets, No Discriminació i Inclusió en 
la  Comunitat  de  les  Persones  amb  Discapacitat,  norma  general  de  referència  de  la 
discapacitat del territori.

Crear a Les Corts una Comissió sobre Discapacitat encarregada d�analitzar la situació de 
les persones amb discapacitat i les seues famílies i formular propostes i recomanacions 
de millora, així com de fer el seguiment de les polítiques públiques de discapacitat de 
l�Executiu autonòmic.

Posada en marxa de campanyes de sensibilització, conscienciació i educatives de forma 
periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els grups de població per a traslladar i projectar 
una imatge normalitzada i positiva de la discapacitat i de la necessitat assegurar els seus 
drets i la seua aportació a la comunitat sense exclusions.

Establiment  de  l�obligatorietat  de  fer  informes  previs  d�avaluació  de  l�impacte  de 
qualsevol norma o pla per a determinar per endavant el seu efecte sobre les persones amb 
discapacitat i les seues famílies.

Aprovació i posada en pràctica d�un Pla autonòmic de Promoció de la Formació i Ocupació 
de  les  Persones  amb  Discapacitat,  debatut  i  negociat  amb  els  agents  socials  i  les 
organitzacions de persones amb discapacitat i les seues famílies.

Posada  en  marxa  d�un  programa  intensiu  d�alfabetització  digital  per  a  grups  en  risc 
d�exclusió social, que incloga les persones amb discapacitat.

Oferir  pel  Servici  Públic  d�Ocupació  als  demandants  d�ocupació  amb  discapacitat  una 
oferta formativa idònia a les seues circumstàncies, en el termini de tres mesos des de la 
seua inscripció en el registre de demandants d�ocupació. 

En  matèria  d�ocupació  pública,  elevació  al  7%,  com  a  mínim,  de  la  quota  de  reserva 
d�ocupació  per  a  persones  amb  discapacitat  en  les  Administracions  Públiques  i 

coaliciocompromis.net                                                                          61                      



organismes dependents de la Comunitat Autònoma, creant subquotes especifiques per a 
persones amb discapacitat intel·lectual.

Establiment de les mesures necessàries per a garantir que les persones amb discapacitat 
compten amb els productes de suport (ajudes tècniques) i amb assistències humanes que 
precisen en la seua relació laboral. 

Revisió  del  marc  d�incentius  establits  amb  caràcter  general  per  al  foment  de  la 
contractació de persones amb discapacitat, en el sentit d�elevar per al cas de dones amb 
discapacitat i amb intenses necessitats suport els incentius establits per a la generalitat 
de treballadors  amb discapacitat  en un 40%, de manera que es done preferència  a la 
contractació d�estes persones. 

De la mateixa manera, compromís d�oferir pel Servici Públic d�Ocupació als demandants 
d�ocupació amb discapacitat itineraris personalitzats d�inserció laboral, que comprenguen 
orientació, acompanyament, formació i contractes de treball a través de les fórmules de 
col·laboració amb corporacions locals i altres institucions públiques. El personal d�estos 
servicis comptarà amb la qualificació professional que exigeix l�exercici de la seua labor i 
amb formació en matèria de sensibilització i formació respecte a les capacitats i aptituds 
que presenten les persones amb discapacitat i l�adaptació dels llocs de treball, així com 
sobre igualtat d�oportunitats.

Augment en la quantia de les ajudes per a l�adaptació de llocs de treball i per a la plena 
accessibilitat  de l�entorn laboral per a persones amb discapacitat,  així com la creació 
d�un  organisme  autonòmic  d�assessorament  en  matèria  d�adaptació  de  llocs,  entorn 
laboral accessible i ergonomia. 

Pla d�actuació de les Inspecció de Treball per a vigilar el compliment de la quota legal de 
reserva d�ocupació per a persones amb discapacitat establida legalment o de les seues 
mesures alternatives. 

Compliment de la quota de reserva legal d�ocupació o les seues mesures alternatives per 
al  personal  laboral  i  per  a  les  empreses  del  sector  públic  autonòmica  acollides  a  la 
legislació laboral comuna. 

Prohibició a l�Administració autonòmica de contractar amb empreses que no complisquen 
la quota legal de reserva d�ocupació per a persones amb discapacitat establida legalment 
o les seues mesures alternatives. A més, es proposa que es prime a les empreses que 
contracten a un nombre de persones amb discapacitat superior a l�obligat legalment. 

Així  mateix,  s�establirà  legalment  la  prohibició  d�entregar  qualsevol  ajuda  pública 
(subvenció, incentiu, bonificació deducció etc.) a empreses i entitats que estant obligades 
no observen la quota legal de reserva en favor de persones amb discapacitat o hagen sigut 
sancionades en ferm per discriminació d�estes persones. 
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Suport a les entitats no lucratives del sector de la discapacitat perquè es convertisquen en 
col·laboradores  del  servici  autonòmic  d�ocupació  en  la  posada  en  marxa  d�itineraris 
d�inserció laboral dirigits a persones amb discapacitat desocupades. 

Augment de les ajudes directes (no en règim de concurrència competitiva), tant en quantia 
com en nombre d�estes, a les entitats l�objecte de les quals és el foment de la inserció al 
mercat laboral de persones amb discapacitat. 

Reserva del menys un 6% dels contractes públics que licite el sector públic autonòmic a 
empreses  d�ocupació  protegit  sense  ànim  de  lucre  de  persones  amb  discapacitat  i 
d�iniciativa social. 

Compromís  per  a  desenrotllar  noves  formes  innovadores  d�accés  i  inclusió  laboral, 
especialment en àrees com les noves tecnologies de la informació o el teletreball, també 
aplicades per a facilitar processos de reinserció de professionals que han experimentat 
una discapacitat sobrevinguda.

4. Família

Equiparació  d�ajudes  i  bonificacions  generals  de  les  famílies  monoparentals  amb  les 
famílies nombroses.

Regulació de la guarda i custòdia compartida com a criteri general.

Regulació estatal de mediació familiar com a solució pacífica dels conflictes en l�àmbit 
familiar.

Desenvolupar un nou model de gestió institucional dels conflictes familiars, basat en la 
mediació familiar i en el principi d�igualtat dels ciutadans davant la llei.

Reformar els articles del codi civil que regulen la guarda i custòdia dels menors després de 
la separació dels progenitors.

Una reforma  del  dret  matrimonial  valencià  per  introduir  la  custòdia  compartida com a 
criteri general.

Fixar per llei la creació d�òrgans d�anàlisi i control dels Equips Psicosocials adscrits als 
Jutjats de Família, així com la creació de protocols d�actuació per a tots els especialistes.

Endurir la normativa legislativa que sanciona amb mesures civils i/o penals les conductes 
d�obstrucció de la relació parentofilial.
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Crear si més no, un servei de mediació familiar per cada partit judicial. 

Dissenyar  noves  polítiques  de  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar que  faciliten 
l�aplicació de la custòdia compartida, amb mesures de flexibilització de l�horari laboral de 
tots dos progenitors.

Entre les polítiques de suport familiar específiques per a famílies postdivorci destaquem: 
 
Ajudes directes i facilitats d�accés a l�habitatge al progenitor que ha perdut l�habitatge.

Incentius econòmics i  flexibilització laboral  per  a tots aquells  progenitors que vulguen 
augmentar la seua dedicació a la criança dels fills i filles.

5. Persones majors

Regular les polítiques de les hipoteques inverses per als majors amb la finalitat d�establir 
garanties.

Pla  d�envelliment  actiu  des  de  l�acció  intersectorial  i  la  solidaritat  intergeneracional 
basades en la salut, la participació i la seguretat.

Pla normatiu de regulació de l�atenció socio-sanitària.

Establir  plans especials per a atendre els  principals problemes de la tercera edat  que 
afecten  tant  qüestions  econòmiques,  mèdiques,  soledat,  rebuig  familiar,  marginació 
social.

Assistència  mèdica  i  social,  particularment  establir  instruments  per  a  un  seguiment 
d�actituds de rebuig social i de maltractaments a l�ancià.

Establir fórmules per a què la gent major puga integrar-se en empreses per a traslladar la 
seua experiència per a aconsellar, sentir-se útil, treballar, ajudar la família, gaudir de la 
vida i descansar.

Redefinir els objectius de la geriatria per a aconseguir mantenir l�ancià al seu domicili en 
condicions funcionals i independents amb una digna qualitat de vida. Afavorir la seua salut 
física i mental, en condicions físiques, psíquiques i socials d�autosuficiència.

Desenvolupament d�un sistema assistencial a tots els nivells amb atenció integral (treball 
en equip) i mobilització de tots els recursos necessaris per a la seua reinserció.

Garantir l�assistència prolongada en cas de necessitat tant fora com dins del domicili.
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Cal crear una xarxa de  Centres de dia públics, per a la denominada Tercera Edat en el 
marc de desplegament de La Llei d�Atenció a les persones amb dependència.

Establir  unitats  de  llarga  estada  adaptades  a  les  seues  circumstàncies  així  com 
residències assistides.

Reorganització  dels  serveis  sanitaris  dirigint-los  més  cap a  la  prevenció  que  cap a  la 
recuperació.

Plans d�Habitatge específic per a la gent major, ja que el 69% té habitatge propi  encara 
que  moltes  d�elles  no tenen les  característiques adequades,  mitjançant  desgravacions 
fiscals d�adaptació dels habitatges. 

Foment de les cooperatives residencials de primera o segona residència de gent major.

Desgravació fiscal de les inversions a les cooperatives residencials de gent major.

Aprovació d�una llei de cooperativisme residencial per a gent major.

Control  sobre  les  noves  fórmules  de  venda  d�habitatges  a  canvi  d�una  renda  i  control 
exhaustiu sobre les  cessions testamentals de residents majors en residències privades.

L�Administració pública ha de prendre les mesures necessàries per garantir els protocols 
d�atenció  socio-sanitària  i  els  equipaments  específics  per  evitar  la  marginació o 
discriminació de la gent gran LGTB, especialment d�aquelles persones que es troben en 
situació de dependència  i  desemparament.  És important,  en aquest sentit  realitzar un 
informe sobre la situació de la gent gran LGTB al País Valencià. 

Proporcionar formació especifica a les persones professionals que treballen i atenen a la 
gent gran LGTB. Oferir assessorament i acompanyament al usuaris i usuàries LGTB que 
són a  les  residències  sense  poder  expressar  ni  viure  públicament  la  seva  afectivitat  i 
sexualitat. Retirada de les subvencions públiques a les residències i centres de majors 
que cometen pràctiques LGTBfòbiques.

6. Joventut
Beques-salari i beques directes en funció de la renda familiar.

Més i millor ocupació, i un treball amb drets des del primer dia.
 
Intensificar les accions contra el frau en la contractació. 

Programes de formació i d�inserció laboral de la joventut, amb especial atenció als nous 
jaciments d�ocupació social i ambiental. 
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Línies de crèdit amb avals públics per a la creació de cooperatives juvenils.
 
Reconeixement dels drets laborals i socials dels becaris i joves investigadors. 

Regularització del tercer sector com nova font d�ocupació.

Accés a l�habitatge
Promoció pública i reserva de quotes d�habitatges de lloguer a preus inferiors al mercat 
per a joves amb un nivell màxim d�ingressos. A través del foment del lloguer i existint una 
borsa pública de lloguers destinats amb aquest fi. 

Crèdits blans, avals i subvencions a fons perdut a les persones joves per a la compra d�un 
habitatge.

Foment de les VPO cercant fórmules que abaratisquen el sòl que és el gran problema del 
preu dels pisos. Preus més barats sense necessitat de reduir l�espai dels pisos.

Educació sexual i afectiva

La reducció del preu dels preservatius a un nivell simbòlic i la seua distribució mitjançant 
la instal·lació de màquines expenedores en els espais de trobada de la gent jove.
 
Distribució  de  la  píndola  RU-486  (anomenada  � del  dia  després� )  a  través  de  la  xarxa 
pública sanitària, amb suficients garanties per a les dones. 

Assessorament sobre sexualitat i afectivitat a través d�una xarxa pública de centres de 
planificació familiar.

Campanyes de prevenció contra la violència de gènere en joves i adolescents a través de 
programes desenrotllats per associacions juvenils de dones i consells de joventut   

Oci i temps lliure
S�impulsarà  el  voluntariat  juvenil,  evitant  l�ocupació  en  activitats  que  necessiten  mà 
d�obra remunerada i especialitzada.

Promoció de la participació i l�associacionisme juvenil per a un model cultural alternatiu 
basat en l�humanisme, la cooperació i la solidaritat.

Foment de la pràctica de l�esport, la música, el teatre, el cinema i la literatura realitzats 
per joves, així com de l�oci no basat en el consumisme.
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Educació 
Recuperació de les instal·lacions escolars i  del carrer com a espais que permeten una 
llibertat real de comportaments.

Impulsar la democràcia participativa als centres educatius.

Realitzar  campanyes  de  reducció  del  riscs  dirigides  i  desenrotllades  per  als  joves  i 
consumidors. 

L�àmbit  educatiu  és  un  dels  espais  socials  on  la  feina  i  la  lluita  per  a  la  igualtat  i  el 
respecte  vers  l�alumnat  LGTB  és  més  urgent  i  necessària.  La  persistència  d�un  model 
hegemònic  de  sexualitat  en  l�escola  (heterosexisme  educatiu)  que  invisibilitza  la  resta 
d�orientacions sexuals i identitats de gènere, la inexistent o escassa educació sexual i la 
reproducció  de  patrons  socioculturals  discriminatoris  a  escoles  i  instituts  entre   els 
estudiants  i  el  professorat  són  les  principals  dificultats  que  fan  que  la  LGTBfòbia 
persistisca en els  centres d�ensenyament.  La solitud,  la por,  l�aïllament,  l�hostilitat,  la 
invisibilitat i  fins i  tot el  suïcidi  són realitats amb què sovint s�enfronten l�alumnat i  el 
professorat  LGTB.  Conscienciació,  respecte  i  educació  són els  millors  instruments  per 
millorar aquesta situació. Per això proposem:

Garantir  que  en  els  currículums  educatius,  els  materials  didàctics,  les  activitats 
extraescolars i els cursos de formació continuada es faça atenció a la diversitat sexual i 
afectiva de  l�alumnat  i  professorat,  tenint  en  compte  que  la  diversitat  i  la  seua 
normalització enriqueix la societat.

Assegurar que en els programes educatius i materials pedagògics s�incorpore l�educació 
sexual, no plantejada exclusivament des del punt de vista del model heterosexual, amb 
informació  clara  especialment  sobre  els  diferents  models  afectius,  sexuals  i  realitats 
familiars. 

Dissenyar  un  protocol  de  mediació  escolar  per  al  personal  docent  i  d�orientació 
psicopedagògica  dels  centres  educatius  per  tal  d�evitar  la  violència,  l�insult  o 
l�assetjament homofòbic i transfòbic o de qualsevol tipus

Crear  un  programa  de  sensibilització  dirigit  al  conjunt  dels  membres  de  la  comunitat 
educativa  formal  i  no  formal  (docents,  alumnes,  pares  i  mares)  que  destaque  la 
importància combatre la discriminació i educar en valors de convivència no sexistes, no 
LGTBfòbics, no masclistes i de respecte a la diversitat i promoga la creació d�espais lliures 
de discriminació.

Coordinar accions amb les federacions d�associacions de mares i pares d�alumnes i els 
sindicats d�estudiants.

Formació del professorat per tal que puga abordar el fet de la diversitat sexual a les aules 
de manera eficient i normalitzada.

Dotar de recursos bibliogràfics i materials d�ensenyament útils que tracten el fet LGTB en 
els centres d�ensenyament de primària i secundària. 
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Creació de tutories LGTB als centres educatius.

Sancionar  els  centres  educatius  que  incórreguen en  expressions,  missatges i  actituds 
LBGTfòbiques.

Retirar els concerts i subvencions als centres educatius i les institucions que incórreguen 
en pràctiques LGTBfòbiques i sexistes.

Promoure  els  referents  positius  i  la  visibilitat  de  persones LGTB que han destacat  en 
diferents àmbits (arts, ciència, esport, literatura, política, etc.)

7. Igualtat
Posar  en  marxa  urgentment  de  forma  coordinada  entre  les  administracions  públiques 
mesures efectives per a reduir la violència masclista.

Continuar amb un ampli desplegament de les campanyes de sensibilització i informació i 
de mesures de prevenció, fa falta mirar de front i atendre a les víctimes de la violència, 
proposem: 
 
Creació d�un nombre suficient de Centres Públics Integrals d�Acollida de dones víctimes de 
violència de gènere. 

Duplicar el nombre de Centres 24 hores i pisos tutelats i centres d�acollida que existeixen 
actualment.

Desenvolupar  la  Llei  de  Mesures  contra  la  Violència cap  a  les  dones  i  ampliar 
determinats supòsits.

Compromís del Govern, d�acord amb les empreses, de facilitar un lloc de treball a aquelles 
dones que, quant a la seua situació, s�hagen vist forçades a abandonar el que tenien o a 
traslladar-se a altres poblacions. 

Mantenir  un  cost  zero  en  la  taxa  de  la  SS  per  a  les  empreses,  s�aplicarien  altres 
bonificacions per a les mateixes, i  facilitar que els organismes públics contracten amb 
aquestes empreses.

Crear una Comissió especial integrada per persones especialistes i per les Organitzacions 
sindicals  quan  es  tracte  d�aplicar  mesures  de  caràcter  laboral,  que  estudie  i  analitze 
l�impacte que té sobre les dones qualsevol resolució administrativa.

Augmentar el nombre d�efectius humans en l�Inspecció de Treball.
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Creació d�un departament d�especialistes que cuiden l�aplicació de la Llei d�Igualtat a les 
empreses, amb sancions apropiades per a aquelles que reiteradament incomplisquen la 
Llei.

Plans  d�Igualtat  obligatoris  per  a  totes  les  empreses  de  més  de  50  treballadors  i 
treballadores.

Mesures educatives que canvien la mentalitat de la ciutadania, perquè les dones siguen 
reconegudes com a ciutadanes de ple dret i en un pla d�igualtat respecte als homes.

Aplicació, als centres escolars, de pràctiques d�igualtat, des dels 3 anys.

Desenvolupament curricular de la assignatura de la ciutadania per especialistes que serà 
impartida per especialistes en igualtat.

Canvis en les mesures de conciliació del mercat de treball.

A fi de facilitar el canvi de rols que tradicionalment s�assignen a les dones i als homes, 
proposem: 

Permís de paternitat obligatori per als pares i de 6 setmanes de durada.

Durant el primer any del recent nascut o adoptat, tindran dret al salari complet aquells 
treballadors  i  treballadores  que  s�acullen a  la  reducció  de jornada per  atenció  de fills 
menors i que treballen  més de 35 hores a la setmana.

Desenvolupar campanyes informatives que propicien l�assumpció d�aquesta mesura per 
part dels homes treballadors.

Pla de generació d�ocupació estable per a dones treballadores basat en la igualtat salarial 
i social.

Elaborar els Pressupostos en perspectiva de gènere per llei. Tots els pressupostos han de 
contemplar la perspectiva de gènere com a instrument per assignar la despesa pública de 
forma equitativa. Així com en les polítiques de cooperació.

Equiparar els sous, els contractes dignes i els plans d�igualtat a les empreses, per a una 
ocupació femenina de qualitat.  Eliminació i  compensació  de la posició desigual  de les 
dones  al  mercat  laboral  en  termes  quantitatius  �  més  atur,  més  temps  parcial,  més 
temporalitat, més precarietat- i en termes qualitatius �  segregació vertical i horitzontal, 
discriminació salarial i assetjament sexual.

Revisar el llistat de malalties professionals que donen dret a les prestacions d�invalidesa o 
incapacitat,  incorporant patologies específiques de les dones que en l�actualitat  no es 
contemplen.
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Establir programes d�atenció socio-laboral i d�ocupació amb prestacions econòmiques que 
garantisquen la independència econòmica dels treballadores i  treballadors sexuals fins 
que disposen d�un treball alternatiu, per a aquelles que vulguen abandonar la pràctica de 
la prostitució.

Defensa  dels  drets  conquerits  per  lesbianes,  gais,  transsexuals  i  bisexuals:  el 
reconeixement del dret al matrimoni per a les parelles formades per persones del mateix 
sexe i del dret al canvi de nom i sexe per a les persones transsexuals amb un procediment 
administratiu i sense la necessitat de la cirurgia genital.

Llei de no discriminació per motius d�identitat de gènere i de reconeixement dels drets de 
les persones transsexuals, que incloga, entre altres mesures, el procés transsexualitzador 
complet a la sanitat pública, accions d�integració sociolaboral i accions de lluita contra la 
transfòbia a l�àmbit educatiu, que garantisquen l�accés de les persones transsexuals a una 
educació permanent.

Creació d�un programa integral per a la Igualtat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals 
a la Generalitat Valenciana, que plantege i coordine l�execució de les diferents mesures en 
les àrees de govern de la Generalitat. 

Creació, vinculat al programa integral, d�un Consell per a la Igualtat de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals com a òrgan consultiu que facilite la participació de les entitats 
LGTB  de  tot  el  territori  del  País  Valencià.  Realització  d�un  programa  transversal  que 
promoga  la  igualtat  de  lesbianes,  gais,  transsexuals  i  bisexuals  en  tots  els  àmbits 
d�actuació de l�administració municipal, ja siga a través d�un pla específic o mitjançant la 
inclusió de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals en plans més amplis de defensa dels 
drets i de la igualtat.

Articulació de polítiques específiques d�igualtat cap als col·lectius més discriminats dins 
la  realitat  lèsbica,  gai,  transsexual  i  bisexual:  les  persones  majors,  les  dones,  els 
adolescents,  les  diverses  funcionalment,  seropositives,  immigrades,  homes  i  dones 
transsexuals... i integrar el moviment associatiu LGTB en les estructures de representació 
de la participació ciutadana dels ajuntaments i la Generalitat.

Desenvolupament del principi d�igualtat i respecte al col·lectiu LGTB i les nostres formes 
de  convivència  familiar  en  tot  allò  referent  al  dret  de  família.  Compromís  de  que 
l�orientació sexual i la identitat de gènere, i la protecció de les nostres famílies, siguen 
explícitament assenyalades a aquelles lleis, reglaments o que facen referència a la nostra 
realitat familiar.  Recuperació de la memòria històrica que reconega la persecució patida 
per transsexuals, gais, lesbianes i bisexuals durant el franquisme.

Posar  en  marxa  mesures  antidiscriminatòries  cap  a  lesbianes,  gais,  transsexuals  i 
bisexuals  a l�àmbit laboral. Creació d�incentius a les empreses per la inserció laboral de 
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les  dones  i  els  homes  transsexuals  i  persones  amb  VIH,  així  com  facilitar-li  la  seua 
formació.

Creació  d�un  Pla  o  Servei  de  Salut  Sexual  que  promoga  entre  tots  els  ciutadans  i 
ciutadanes  l�educació  sexual  i  una  vivència  positiva  de  la  seua  sexualitat.  Aquest  pla 
hauria d�incloure polítiques de prevenció del VIH-sida i d�altres infeccions de transmissió 
sexual, donant prioritat a aquelles actuacions que promoguen l�ús del preservatiu i altres 
mètodes  barrera;  de  la  prova;  polítiques  encaminades  a  la  no  estigmatització  de  les 
persones que viuen amb VIH  i  polítiques que aborden específicament les qüestions de 
salut de les lesbianes.

Posar en marxa plans d�educació sexual als instituts, donant accés a formació i informació 
sobre  la  diversitat  sexual  l  professorat  i  estudiants,  així  com  impulsar  plans  de  no 
discriminació als centres. Posar en marxa plans que  visibilitzen la diversitat familiar als 
col·legis mitjançant programes que reconeguen la realitat LGTB.

Posar  en  marxa  convenis  i  programes  de  cooperació  internacional  per  afavorir  la  no 
discriminació de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i per tant garantir els seus drets 
humans en països on les lleis o la societat discriminen a aquest sector de la població. Es 
contemplarà aquesta línia de treball en les convocatòries de finançament a projectes de 
cooperació i solidaritat internacional.

Formació en prevenció de la LGTBfòbia als agents de la Policia Local i Autonòmica amb la 
fi de garantir la igualtat de tracte i la no discriminació per orientació sexual i identitat de 
gènere.  Acabar amb les situacions d�assetjament a que són sotmeses les persones que 
exerceixen el treball sexual, especialment en el cas de les dones transsexuals.

Suport institucional  per part dels municipis i de la Generalitat a la celebració de la data 
reivindicativa  de  l�Orgull  lèsbic,  gai,  transsexual  i  bisexual,  així  com  el  compromís 
d�adoptar el 17 de maig com a Dia Internacional contra LGTBfòbia.

8. Immigració
Augment de les inversions formatives als països d�origen dels immigrants.

Creació d�un fons públic, a disposició dels organismes de cooperació oficials, per a la 
concessió de microcrèdits en els països d�origen.

Organització dels fluxos d�entrada en els països d�origen en funció de les demandes 
laborals existents.
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Facilitar la informació sobre l�accés a la condició refugiat a les persones LGTB migrants.

Aportar  informació  explícita  sobre  els  drets  de  les  persones  LGTB  en  els  processos 
d�acollida i socialització de les persones nouvingudes.

Desenvolupar una política de cooperació, justícia i solidaritat, que serà mes eficaç i 
humanitàriament més justa que les accions de devolució i repatriació obligades per 
l�entrada irregular de persones.

Habilitar mecanismes per atendre als fluxos migratoris produïts pels distints motius 
(Persecucions per motius polítics, de raça o per violència de gènere han de tindre un 
tractament diferenciat del flux principal, el laboral).

Dictar normes especifiques que garantisquen una simplificació dels tràmits de 
regularització o d�actuació per evitar que aquests ciutadans patisquen perjudicis afegits 
als propis de la seua situació.

Pla d�acollida i desenvolupament d�una àmplia xarxa de centres d�acollida per a aquells 
immigrants que ho necessiten.

Anàlisi de la problemàtica de la immigració laboral i els problemes que genera tant als 
països d�origen com al nostres.

Política decidida de persecució i penalització de l�ocupació de persones en situació 
irregular mitjançant una major dotació de mitjans i recursos per a què es puga realitzar 
una millor i més eficaç persecució de l�ocupació irregular.

Instar a intervindre a la Inspecció de Treball i la Fiscalia quan es detecte aquest tipus 
d�ocupació.

La regulació a llarg termini dels fluxos, determinar-se en funció de la capacitat d�acollida, 
que haurà de determinar-se al seu torn per la demanda del mercat de treball per cobrir les 
necessitats reals que aquest tinga.

Demanarem el dret de vot per a les persones immigrades en totes les eleccions, a partir 
d�un mínim d�un any de permanència per a les municipals, i de 3 anys per a la resta.
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Establir mecanismes per garantir la igualtat d�oportunitats a l�hora de promocionar-se 
laboralment, amb independència de l�origen del treballador/a.

Estabir mesures anti discriminatòries dirigides a vetllar pel veritable gaudiment d�aquests 
drets tal i com exigeixen els compromisos comunitaris.

Regulació, control i dignificació dels centres d�atenció, acollida i internament amb 
recursos humans, materials i espacials dignes com a ciutadans en situació de reg i 
protecció.

Impuls de plans estratègics d�integració d�immigrants que tinga com a objectiu la 
convivència i el respecte mutu així com plans de llengua, interculturalitat i cohesió social.

Determinar Mesures legals amb criteri just i equitatiu d�admissió als centres educatius per 
a evitar la dualitat escola pública/concertada no es torne escola d�autòctons/immigrants.

Impulsar l�accés al permís de residència i de treball als menors immigrants una vegada 
hagen aconseguit la majoria d�edat.

Increment pressupostari del fons d�acollida i integració d�immigrants.

Lluita contra l�explotació laboral de les persones immigrants. Increment de mitjans per a 
una millor inspecció i enduriment de les sancions a empresaris que incompleixen la llei.

 

Aposta seriosa per la normalització de les situacions laborals irregulars existents.

 

9. Drogodependències

Promoció de programes de disminució del risc i reducció del dany, així com programes de 
desintoxicació orientats a l�abstinència i al consum responsable de substàncies.

Augment de recursos per a les persones drogodependents i  les seues famílies. (suport 
psicosocial  i  jurídic,  plans  de  reinserció  social,  habitatges  tutelats.  Modificació  dels 
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mesures  penitenciàries  perquè  els  compliments  es  realitzen  en  centres  adequats  de 
deshabituació i orientats a la reinserció social.

10. Habitatge
Dissolució o reestructuració de l�Institut de l�Habitatge, millora competencial i financera.

Reforma de la Llei del Sòl: aprofitament i reactivació de l�actuació pública sobre el sòl i els 
fins públics en matèria de Benestar social reforçant les ferramentes d�intervenció pública 
com a mecanisme de reequilibri del mercat immobiliari.

Promoció pública de l�habitatge en lloguer. Reorientar els recursos pressupostaris per a 
les polítiques públiques en matèria d�habitatge prioritzant el lloguer.

Oferta pública suficient d�habitatge assequible, adequada i  de qualitat i Congelació del 
preu  bàsic  de  l�habitatge  protegit  perquè  disminuïsca  l�esforç  salarial  d�adquisició 
d�habitatge.

Política específica d�habitatges adaptats per a col·lectius amb necessitats específiques 
(persones  dependents,  majors,  joves,  persones  separades)  partint  de  la  discriminació 
positiva.
 
Plans d�eradicació d�habitatge precari.

Dotació pressupostària extraordinària per a condicionar dignament i de forma definitiva el 
patrimoni d�habitatge social.

Vivendes de lloguer de pisos tutelats o assistits per a compartir amb  dissenys específics 
fomentant la solidaritat i l�intercanvi intergeneracional.

Impulsar una reforma de la llei del mercat hipotecari per tal d�incorporar-hi mesures de 
protecció dels adquirents d�habitatges i subscriptors d�hipoteques, a fi de protegir a les 
famílies  sobre  endeutament.  Regulació  del  manteniment  d�habitatge  en  cas  de 
� insolvència transitòria� .

Complementar la política d�habitatge gravant progressivament els habitatges desocupats i 
ocioses en funció del nombre d�anys que estan les vivendes buides per a afavorir el seu 
lloguer i frenar l�especulació immobiliària mitjançant el recàrrec de l�impost sobre béns i 
immobles per part dels ajuntaments sobre habitatges buits excepte l�habitatge habitual, 
les que compten amb contracte d�arrendament i les destinades a ús recreatiu i turístic 
(màxim una per contribuent).

Creació de registres d�habitatges no habituals.
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Penalització  fiscal  dels  anomenats  � passes�  o  compra-vendes  successives  de  vivenda 
quan encara sols  existeixen sobre  el  plànol,  pràctica que afavoreix  la  utilització  de la 
construcció com a excusa per a la defraudació d�imposts. 

Implantació de sistemes de lloguer que afavorisquen també la rehabilitació de vivendes. 
Aquells propietaris de vivendes antigues que accepten llogar-les a particulars per un preu 
taxat  inferior  al  de  mercat,  seran compensats  de les  seues pèrdues amb subvencions 
adreçades a la rehabilitació de l�immoble.

11. Educació
Augmentar la inversió en educació. Increment de recursos humans i econòmics.

Creació d�una xarxa pública i gratuïta d�escoles infantils de 0 a 3 anys.

Potenciar la Formació Professional i impulsar un sistema d�orientació per a vincular l�FP 
amb l�ocupació.

Revisar els concerts educatius per evitar aquells que opten per promoure la diferència 
ideològica, econòmica o la selecció de l�alumnat.

Enfortir  el  paper  de  la  Inspecció  Educativa  per  a  que  supose  un  autèntic  suport  de 
formació, planificació i programació del professorat i els equips directius.

Prestigiar  i  donar  protagonisme  al  professorat  en  la  presa  de  decisions  del  centre  i 
recolzar-lo en la relació amb les famílies.

Millorar  la  formació  inicial  dels  docents  i  promoure  una  formació  continuada  del 
professorat molt més lligada als projectes del centre.

Revertir la situació de confrontació i de frustració de la comunitat educativa recuperant el 
diàleg i la confiança entre administració i pares, professorat i alumnat.

Reduir  els  ràtios  d�alumnat/aula  i  d�alumnat/docent  per  atendre  millor  la  diversitat  de 
necessitats educatives.

Garantir  la  gratuïtat  del  material  escolar  i  dels  llibres  de  text  en  totes  les  etapes 
educatives.

Dotar de més competències i capacitat de participació els Consells Escolars.
Dotar els centres educatius de més autonomia.

Augmentar l�oferta educativa per a la formació de les persones adultes.
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Potenciació  de  la  funció  compensadora  de  l�educació  amb  una  política  de  beques 
adequada.

Garantir  el  dret  a l�educació d�infants que pateixen discapacitats greus,  potenciant  un 
sistema d�ajudes per a l�ensenyament a domicili, quan siga necessari.

Establir un pla per a disminuir el fracàs escolar fins a percentatges homologables als de 
la Unió Europea.

Obrir  els  centres  al  seu  entorn,  convertint-los  en  elements  de  dinàmica  cultural, 
econòmica i social del seu barri.

Promoure l�educació per la sostenibilitat.

Ampliar la xarxa d�Escoles Oficials d�Idiomes.

Donar prioritat i impulsar les  universitats  públiques assignant-les recursos adequats i 
suficients.

Avaluar  conjuntament des de la Generalitat  i  les  universitats  públiques els  dèficits  de 
finançament i les necessitats a mitjà i llarg termini per assegurar la sostenibilitat i qualitat 
dels sistema universitari valencià.

Fomentar  i  impulsar  la  cooperació  entre  les  distintes  universitats  públiques  del  País 
Valencià  per  a  què  es  complementen  per  a  crear  un  sistema  universitari  cohesionat  i 
territorialment equilibrat que fomente l�especialització dels centres.

Els manaments legals, i les directrius a seguir per la inspecció educativa i els centres de 
professorat  i  recursos  a  tots  els  nivells,  donaran  especial  prioritat  als  programes 
educatius que tinguen el valencià com a llengua base d�aprenentatge.

Cal promocionar més l�ensenyament i ús del valencià als territoris de predomini lingüístic 
castellà per cohesionar socialment la ciutadania valenciana.

Creació de la plataforma digital educativa valenciana.

Garantir la total normalització lingüística de l�administració educativa.
 
Garantir  l�ensenyament  en  valencià  en  tots  els  centres  educatius  tant  públics  com 
concertats.

Garantir la continuïtat de l�ensenyament en valencià en tots els nivells educatius, des de 
l�educació  Infantil  fins  a  la  universitària,  i  en  totes  les  modalitats  d�ensenyament  que 
imparteixen.
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Catalogació  bilingüe  dels  llocs  de  treball  d�educació  secundària,  seguint  els  mateixos 
criteris que hi ha actualment a Primària per als concursos de trasllats.

Perfilar lingüísticament els llocs de treball de tots els centres universitaris.

Exigir  que  la  inspecció  educativa  vetle  pel  compliment  de  les  normes que regulen  els 
programes  d�educació  bilingüe  i  per  la  correcta  aplicació  del  requisit  i  la  capacitació 
lingüística.

Avaluar periòdicament la competència lingüística dels programes d�educació bilingües i 
els seus resultats I fer-los públics.

Assegurar l�adequada  competència  lingüística de tot el  professorat al  si  dels  plans de 
formació permanent i, quan calga, posar en marxa plans de xoc de manera urgent.
 
Promoure i donar suport als equips que elaboren i editen materials didàctics en valencià.

Donar suport a les Associacions de Pares i Mares d�Alumnes (AMPA) i a les iniciatives i 
actuacions que impulsen a fi d�aconseguir una escola pública, valenciana i de qualitat.

Dotar  els  serveis  d�ensenyament  del  valencià  (Junta  Qualificadora,  Serveis  de 
normalització  i  promoció  lingüística,  Servei  d�ensenyament  en  valencià� )  amb  més 
recursos humans, materials, econòmics i organitzatius per a desenvolupar eficaçment les 
tasques que tenen encomanades.

Elaborar plans i programes d�iniciació, coneixement i ús en valencià per a adults, tenint en 
compte especialment les persones nouvingudes.

Elaborar plans i xarxes d�activitats extraescolars que reforcen l�aprenentatge del valencià.

Donar suport econòmic a les associacions o entitats de ciutadans nouvinguts per tal que 
fomenten la seua llengua i cultura.
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D. HONESTEDAT, TRANSPARÈNCIA I SERVEI A LA CIUTADANIA.

1.Lluita contra la corrupció

La Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció entrà en vigor el 14 de desembre de 
l�any 2005 com un instrument internacional  jurídicament vinculant que fa propostes per 
posar fre a la corrupció des de la prevenció i des de l�acció directa contra els casos que 
embruten les administracions públiques.

La importància de tindre òrgans competents per a vigilar la transparència de les campanyes 
electorals  i  el  finançament  dels  partits  polítics.  També  la  convenció  defensa  la 
transparència a l�hora de fer contractacions públiques i codis estrictes de control per als 
funcionaris i càrrecs públics.

Des de les Nacions Unides defensen la participació ciutadana per a conéixer tot  el  que 
passa en l�administració pública i així, prevenir la corrupció. També, esta convenció parla 
d�endurir les lleis per a castigar als corruptes.

Des de Compromís defensem la transparència i proposem mesures per evitar la corrupció, 
un  problema  que  brolla  dia  a  dia  de  les  diferents  administracions  públiques  del  País 
Valencià i que cal posar fre pel bé de la democràcia i per la dignitat d�eixes institucions.

Crear l�oficina antifrau valenciana

La iniciativa de crear una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la 
integritat  de  les  administracions  i  del  personal  al  servei  del  sector  públic  a  Comunitat 
Valenciana, amb el nom d�Oficina Antifrau al territori valencià, té com objectiu ser una eina 
per a reforçar les bones pràctiques de l�Administració pública i del sector públic que s�hi 
relaciona.

Així, s�hauria d�aprovar en el parlament valencià una llei que crearà l�Oficina Antifrau amb 
l�objectiu de prevenir  i  investigar  possibles casos d�ús  o  destinació  fraudulents de fons 
públics  o  qualsevol  aprofitament  il·lícit  derivat  de  conductes  que  comporten  conflicte 
d�interessos o l�ús particular d�informacions derivades de les funcions pròpies del personal 
al servei del sector públic.

Cr  ear  un  registre  de  contractes  menors  i  pagaments  per  caixa  fixa  de  l�administració   
pública
La gran quantitat de contractacions que realitza una administració pública la quantia de la 
qual considerada per la Llei 30/2007, de 30 d'Octubre, de Contractes del Sector Públic com 
a menor i  les exigències de la qual per a la seua realització són mínimes, provoca en la 
pràctica  que  els  contractes  menors  queden  exempts,  la  major  part  d'ells,  d'un  efectiu 
control, previ o posterior, per part dels poders públics i institucions. La mateixa sort corren 
els pagaments per caixa fixa, que en la pràctica resulten impossibles de fiscalitzar.
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S�hauria  d�aprovar  una   llei  que  establirà  l'obligatorietat  que  existisca  un  registre  de 
contractistes  per  a  contractes  menors  la  qual  cosa  introdueix  un  element  més  de 
transparència i agilitat perquè l'existència d'un llistat d'empreses que estan en disposició 
d'oferir un servici, realitzar una obra o subministrar béns de forma centralitzada, li permet 
als diferents serveis administratius una ferramenta a què acudir amb agilitat per a cobrir 
les  necessitats  que  sorgisquen.  I  a  més  s'elimina  el  caire  de  la  decisió  individual  de 
l'autoritat o funcionari que pot estar desviada pel seu coneixement personal d'una persona 
o empresa.

Garantir  de  transparència  en  la  gestió  econòmica  de  les  empreses  i  les  fundacions 
públiques
Només un cos jurídic de normes que eviten eludir el control al que han d�estar sotmesos els 
governants  i  gestors,  per  part  dels  ciutadans  i  ciutadanes,  bé  per  mitjà  dels  seus 
representants,  bé  per  mitjà  del  teixit  associatiu  o  per  si  mateix,  pot  evitar  situacions 
indesitjades  de  desviaments  de  diners  públics  per  a  finalitats  particulars.  Sense  perjuí 
d�allò  establert  al  Codi  Penal  per  a  conductes  delictives,  el  parlament  valencià  hauria 
d�aprovar una llei per augmentar els mecanismes de control de la gestió econòmica dels 
recursos  públics  en  les  empreses  públiques,  i  de  les  empreses  de  participació 
majoritàriament pública.
Alhora  s�hauria  d�introduir  la  figura  del  Auditors  Públics  de  la  gestió  dels  recursos 
econòmics,  de  manera  que  es  garantisca  el  control  i  fiscalització  eficaç  d�aquestes 
empreses.

També  s�hauria  de  modificar  la  Llei  8/1998,  de  9  de  desembre,  de  Fundacions  de  la 
Comunitat Valenciana, per a introduir la representació democràtica en el Patronats, i per 
introduir la figura del Auditors Públics de la gestió dels recursos econòmics, de manera que 
es garantisca el control i fiscalització eficaç d�aquestes fundacions.

Control de les despeses protocol·làries i d'altres regals de representació
S�hauria  d�aprovar  una  llei  que  establirà  l'existència  de  partides  per  a  despeses  de 
representació, partint del principi que l'existència en els pressupostos d'una quantitat per a 
estes despeses protocol·làries i regals de representació, ben utilitzada, permet cobrir una 
necessitat en les relacions socials que s'estableixen normalment i que depèn de l'alt càrrec 
competent el seu bon ús, la qual cosa no exclou disposar de criteris administratius i una 
fiscalització  prèvia  i  posterior  de  les  institucions  i  òrgans  administratius  de  control 
pressupostari.

D'altra  banda,  la  discrecionalitat  i,  de vegades,  la  urgència  de realitzar  alguns regals  o 
despeses  protocol·làries  no  entra  en  contradicció  amb  l'exigència  de  la  publicitat  i  la 
concurrència de l'activitat  administrativa,  ja  que tal  circumstància pot  esmenar-se amb 
convocatòries anuals per a la contractació de serveis que cobrisquen, quan siga necessari, 
eixes atencions.

Crear un registre d'obsequis a les autoritats, funcionaris i empleats públics 
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L'estricta però breu regulació arreplegada en el  Codi  Penal en relació a la prohibició de 
rebre obsequis per part de les autoritats i funcionaris públics xoca amb els usos i costums 
entre  les  persones  que  afavoreix  l'intercanvi  d'obsequis  particularment  en  dates 
assenyalades.

S'hauria d�establir una normativa específica, amb la creació d'un registre d'obsequis, per 
donar transparència i dissuadir a ambdós parts per evitar que mitjançant els obsequis es 
puga interferir el funcionament correcte de l'administració pública en el comportament del 
qual només ha de primar l'interés general.

2. Participació ciutadana

Incorporació del rol de la participació ciutadana en la pressa de decisions a tots els nivells.

Incorporació dels mecanismes de referèndum i de la consulta ciutadana com a instruments 
normalitzats.

Reconeixement institucional i suport públic a l�associacionisme.

Instituir una política pública de la memòria Democràtica.

Extensió i garantiu de l�ús de la llengua de signes.

3. Cooperació internacional

Fer  del  País  Valencià  un  referent  de  la  cultura  de  la  pau i  la  resolució  pacífica  dels 
conflictes, promovent activitats al respecte i col·laborant amb entitats com Justícia i Pau, 
Amnistia Internacional, etc.

Assolir el 0,7% per ajuda oficial al desenvolupament.

Establir  que  la  totalitat  de  l�ajuda  de  la  Generalitat  siga  no  retornable  i  no  lligada  a 
l�exportació de béns i recursos.

Augmentar els recursos destinats a sensibilització i educació al desenvolupament al País 
Valencià.

Establir una transparència total en la difusió dels estudis i les avaluacions que es fan des 
de la cooperació de la Generalitat.

Impulsar la Banca Ètica al País Valencià.
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Aplicar a les despeses de la Generalitat criteris de comerç just, promoció dels drets humans 
i defensa de la pau.

4. Justícia
Augment de les competències dels  Jutjats de Pau, per tal que abandonen la seua actual 
configuració principal de simples tramitadors de citacions, passant a oferir una justícia de 
proximitat real a les poblacions que no siguen caps de partit judicial.

Reducció de les diferències respecte a l�accés a la Justícia, entre aquells ciutadans que 
viuen a les capitals de província, i aquells que habiten a la resta de poblacions mitjançant la 
creació d�estructures judicials territorials.

El Torn d�Ofici ha d�ésser assolit, finançat i gestionat exclusivament per les Administracions 
Públiques,  i  ser  servit  per  un  cos  específic  de  lletrats  amb  dedicació  exclusiva,  règim 
estricte d�incompatibilitats i  retribucions salarials idèntiques als grups funcionarials que 
requerisquen d�idèntica qualificació acadèmica.

Harmonització del Consell General del Poder Judicial i dels Consells Judicials Autonòmics, 
per  a  què  aquests  reben  competències  delegades  d�aquells  i  s�aplegue  a  articular  un 
sistema de Consell dels jutges que siga horitzontal en el plànol territorial.

Establiment  d�un  sistema  estricte  d�adscripció  dels  jutges  a  les  respectives  places,  de 
forma que s�evite el deambular constant de jutges � de pas� , i per tan dret a l�estabilitat de 
la plantilla judicial.

Justícia de proximitat i al servei de les persones. Creació del Consell de la Justícia amb 
criteris de pluralitat i participació.

5. Un nou model de ràdio televisió autonòmica

Elaborar un pla, consensuat amb els representants dels treballadors i  treballadores que 
done  a  RTVV  estabilitat  en  el  seu  finançament,  i  assegure  la  seua  independència 
informativa.

Creació de mecanismes de participació dels treballadors com Consells d�Informació, així 
com la seua participació al Consell d�Administració.

Les  línies  principals  del  nostre  programa,  que  en  tot  cas  caldria  consensuar  amb  la 
representació dels treballadors, són les següents: 
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Elaboració d�un pla de viabilitat econòmica per a la ràdio televisió autonòmica.

Establiment  de  mecanismes  que  milloren  les  garanties  democràtiques  en  el  seu 
funcionament.

Reforma dels òrgans de gestió de RTVV.
 
Modificació  del  sistema  d�elecció  del  Director  General  que  passaria  a  ser  triat  per  una 
majoria de 2/3 dels diputats i diputades autonòmics.

Establiment de mecanismes de participació ciutadana i de control democràtic per mitjà de 
la creació, entre altres nous instruments, del Consell Assessor.

Traure  el  Consell  d�Informatius  de  la  seua  inoperància  actual  i  recuperar  tota  la  seua 
capacitat legal així com les competències.

Impulsar la creació del Consell Valencià de l�Audiovisual com entitat reguladora del sector i 
amb capacitat sancionadora. 

Al País Valencià, a Catalunya i les Illes s�han de poder vore i escoltar les ofertes públiques 
fetes en valencià. La tecnologia digital ho fa possible, tan sols cal tindre la voluntat política 
per fer-ho.
 

6. Societat de la informació

Potenciar l�ús de les noves tecnologies mitjançant la creació d�espais de lliure accés amb 
tecnologies Wifi.

Importar els models i els mecanismes utilitzats en regions europees per fomentar l�ús de 
les noves tecnologies de la informació al País Valencià, tant en l�administració com a la 
resta de la societat civil, incloent, per suposat, el món educatiu.
    
Reforma de la Iniciativa Legislativa Popular Autonòmica i altres instruments de democràcia 
directa, facilitant la seua utilització efectiva.

Incorporació a fons de les noves tecnologies als processos electorals.

Protocol de bona administració amb mecanismes de control del seu funcionament i accés 
als documents de l�administració a través de les noves tecnologies.

Accés del valencià a les noves tecnologies i als sectors multimèdia.
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Programa  de  suport  a  la  investigació  i  a  la  implantació  generalitzada  de  les  noves 
tecnologies.

Revisar les llicències de TDT atorgades amb criteris clientelars per la Generalitat.

Establir mecanismes de col·laboració i de creació de continguts per a les TDT per part de 
RTVV.

7. Reforma de les administracions públiques

Avançar cap a la simplificació i  cooperació entre les administracions per  a millorar els 
serveis a la ciutadania i la simplificació i abaratiment dels costos administratius.

Simplificació dels nivells i escales funcionarials.

Establiment  de  mecanismes  que  agilitzen  el  possible  pas  dels  funcionaris  d�una 
Administració a altra diferent.

Compromís d�extinció definitiva de la precarietat a la funció pública mitjançant sistemes de 
consolidació adients.

Compromís de l�Administració per a oferir públicament, com a màxim amb una periodicitat 
anual, la totalitat dels places disponibles a cada moment.

Tecnificació  total  de  l�Administració,  incloent  les  comunicacions  amb  l�administrat. 
Eliminació  de  qualsevol  tipus  de  cua  mitjançant  la  universalització  del  sistema  de  cita 
prèvia telefònica i/o informàtica.

Creació  d�institucions  formatives  pròpies  de  les  Administracions,  per  tal  d�assegurar  la 
millora constant dels nivells de coneixement dels funcionaris i la seua possibilitat d�ascens 
correlatiu, descarregant així  a la Universitat de la seua funció actual d�  � expenedora de 
títols�  que els funcionaris necessiten per a progressar en el seu treball.

Reconeixement dels alcaldes com a representants de l�Estat i  la Generalitat en el terme 
municipal  i  el  reforçament  de  la  dimensió  política  i  l�autoritat  de  les  administracions 
municipals.

L�adopció d�un model d�Administració cooperativa en la gestió i amb � finestra única�  per al 
ciutadà.
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La millora del funcionament i  l�eficàcia de les Administracions Públiques, implantant  en 
totes les seues àrees pressuposts per programa, establint en tots els nivells procediments 
d�avaluació de les polítiques públiques i simplificant els tràmits administratius.

Limitació dels àmbits polític i administratiu, a fi d�eliminar la confusió existent entre les 
responsabilitats  de  direcció  política  i  les  de  gestió.  D�acord  amb  aquests  criteris,  es 
promourà la regulació per llei de les funcions del Consell i l�Administració Pública.

Democratització de les Administracions Públiques, fent-les més transparents i acostant-
les als ciutadans. Per a això s�hauran d�articular instruments de participació ciutadana en la 
planificació,  preses  de  decisió,  desenvolupament,  execució  i  gestió  de  les  polítiques 
públiques i en el control i funcionament, eficàcia i eficiència dels serveis públics.

Establiment d�un Codi ètic per a l�actuació dels empleats públics, a fi de promoure models 
de  conducta  que  integren  valors  ètics  del  servei  públic  com  la  prevalença  de  l�interés 
general  sobre  el  particular,  actuar  amb  objectivitat,  imparcialitat  i  transparència,  no 
utilitzar  mitjans  públics  per  a  fins  privats,  voluntat  de  servei  al  ciutadà  i  utilitzar  amb 
eficàcia els recursos públics.

Preferència de la titularitat pública de la gestió, rectificant l�actual procés privatitzador; 
millora  de  la  gestió  dels  instruments  de  Dret  Públic  (contractes  públics,  gestió 
pressupostària, procediments administratius, ...); implantació de mecanismes avaluadors 
de l�eficàcia de l�activitat administrativa i dels serveis públics, i de sistemes d�exigència de 
responsabilitats als gestors; i prohibició de les transferències al sector privat de funcions 
pròpies de l�Administració.

Desenvolupament del dret a la negociació col·lectiva, la reducció de la temporalitat.

Desplegament normatiu del dret a conciliar la vida laboral i familiar.

Desenvolupament dels plans d�igualtat i la millora de la carrera professional.

Adaptació  legislativa  de  les  lleis  que  afecten  el  desenvolupament  professional  de  les 
administracions locals al que preveu l�Estatut Bàsic de l�Empleat Públic i desenvolupar tots 
els aspectes que són competència de la Generalitat Valenciana en aqueixa matèria.

Assegurar unes bases comunes per a tot el personal de les Administracions Públiques que 
permeten l�homogeneïtzació de l�ocupació pública, creant una única figura d�empleat públic 
i acabant amb la dicotomia laborals-funcionaris en l�Administració.

Supressió  de  la  figura  del  personal  directiu,  la  selecció  del  qual  no  està  sotmesa  als 
principis constitucionals.
 
Aprofundir  i  avançar  cap  a  un  nou  model  de  funció  pública  basada  en  una  carrera 
professional sotmesa als principis d�igualtat, mèrit i capacitat.
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Desenvolupament  d�una  funció  directiva  exercida  per  empleats  públics  qualificats  i 
seleccionats amb respecte als dits principis.

Restricció dels llocs de lliure designació i supressió del clientelisme.

Establir un nou règim disciplinari i un nou sistema d�incompatibilitats.

Homologar les condicions laborals, retributives i professionals del personal de les distintes 
Administracions Públiques.

Introduir una clàusula de revisió salarial anual que evite als empleats públics la pèrdua 
constant del seu poder adquisitiu.

Introduir  una clàusula de revisió salarial  anual per tal  que els empleats públics puguen 
recuperar la pèrdua del seu poder adquisitiu.

8. Més autogovern, més valencianisme

Circumscripció única descentralitzant els serveis de la Generalitat al territori d�acord amb 
les comarques (la llei de creació i organització de les quals ha de ser prèviament aprovada 
per les Corts Valencianes).

Llei per a convertir el País Valencià en circumscripció única.

Supressió  de  l�Administració  perifèrica  de  l�Estat  al  País  Valencià  amb  el  traspàs  a  la 
Generalitat de totes les seues funcions.

Supressió de la divisió provincial i reconeixement del País Valencia com a circumscripció 
única  als  efectes  de  consultes  electorals  i  transferència  de  les  competències  de  les 
diputacions provincials a la Generalitat i a les administracions locals.

La reforma de la Llei Electoral per a aconseguir un sistema electoral realment proporcional 
i just., retirada de l�antidemocràtic límit del 5%. 

Promoció als  drets culturals  de la ciutadania, per investigar, produir, mostrar i consumir 
elements culturals.

Finançament autonòmic basat en el concert econòmic solidari, política fiscal progressiva i 
orientació  de  la  economia  i  les  finances  al  servei  de  les  persones  per  al  seu 
desenvolupament econòmic, ecològic i social. 
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Traspàs de les cotitzacions per  la formació continua de manera que es puga dissenyar 
aquesta en clau valenciana.

Desenvolupament d�allò previst a la Constitució (article 150.2) i, per tant, assumir totes les 
competències possibles (rodalies, ports, aeroports, costes, institucions penitenciàries)   
Desenvolupament d�allò previst per la Unió Europea que estimula la cooperació entre les 
regions europees veïnes.

Instar al parlament espanyol a la modificació constitucional del l�article 145 que prohibeix 
la federació de comunitats autònomes i de l�obligació d�autorització de les Corts Generals 
per tal de fer acords de col·laboració entre elles en interessos comuns.

Llei  del  Règim Local  Valencià que clarifique la distribució de competències,  done pas a 
l�estructura comarcal i establisca un Fons de Cooperació Municipal Valencià equitatiu.

Creació d�un Cós Únic de Policia Autònoma, coordinació amb la Policia Local i la Guardia 
Civil. Promoció de les Juntes de Seguretat i exigència del traspàs de les competències de 
Trànsit.

Europa  i  acció  exterior:  presència  i  protagonisme del  País  Valencià.  Creació  del  Comitè 
Valencià dels Afers Europeus que situe el protagonisme valencià en aquest àmbit.

Vinculació i reconeixement de les comunitats valencianes a l�exterior.

Garantir  una  política  transversal  de  normalització  lingüística i  ampliar  el  seu  àmbit 
d�actuació, no limitant-la a l�educació i la cultura. 

Impulsar la Llei de política lingüística valenciana que aprofundisca en les línies traçades 
per la Llei d'ús i ensenyament del valencià i faça especial incidència en l'ús social de la 
llengua.

Crear el Consell Social de la Llengua com a organisme de participació social i consulta en 
l'impuls de polítiques lingüístiques. Aquest Consell ha de tindre un paper protagonista en el 
disseny d'aquestes iniciatives. Estarà format per les institucions, organismes i entitats que 
treballen en l'àmbit de la llengua.

Crear i dotar adequadament oficines locals, mancomunals o comarcals de promoció de l�ús 
del valencià, així com impulsar una xarxa que les coordine.

Garantir per al valencià un model lingüístic respectuós i sense exclusions amb les diferents 
varietats de la llengua parlada en el conjunt del territori lingüístic. 

coaliciocompromis.net                                                                          86                      



Creació  de  l�Oficina  de  Drets  Lingüístics  de  la  Generalitat  Valenciana per  garantir  el 
compliment  de  la  Llei  de  política lingüística.  L'Oficina  oferirà  les  eines necessàries  pel 
compliment de la norma i també ha de tindre capacitat sancionadora.

Valencianitzar la totalitat dels avisos, les publicacions i les activitats de les administracions 
públiques.
 
Aplicar polítiques que asseguren l�atenció dels drets lingüístics dels ciutadans en l�àmbit de 
l�administració de justícia, de manera que l�ús oral i escrit del valencià en tots els actes 
judicials tinga plena normalitat.
 
La normalització total de l�ús del valencià en els notaris i registradors, facilitant models 
normativitzats d�escriptures i documents públics.

Dotar tots els àmbits de l�administració de serveis lingüístics.
 
Oferir, amb finançament públic i en un horari adequat, el nombre suficient de cursos de 
valencià  per  a  tots  els  treballadors  i  treballadores  de  l�administració  pública  i  de  les 
empreses privades que atenguen serveis públics. 

Aconseguir l�homologació recíproca dels certificats i titulacions de coneixement lingüístic 
com també les denominacions oficials que rep la llengua en les diferents administracions 
autonòmiques de tot l�àmbit lingüístic.

Promoure  des  de  l�administració  pública  l�elaboració  d�estudis  sociolingüístics  en 
col·laboració  amb  les  universitats  valencianes  i  l'Acadèmia  Valenciana  de  la  Llengua  i 
actualitzar-los periòdicament.

Coordinar  els  plans  de  normalització  i  ús  amb  les  comunitats  autònomes  amb  què 
compartim la llengua pròpia.

Potenciar la col·laboració entre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut d'Estudis 
Catalans per treballar conjuntament en la normativització de la llengua segons el model 
policèntric convergent avalat per ambdues entitats.

Integrar  la  Generalitat  Valenciana  en  la  Fundació  Institut  Ramon  Llull  per  millorar  la 
promoció exterior de la llengua i la cultura valencianes.

Considerar el valencià com a dret de ciutadania, posant l�accent en la transversalitat, en 
l�ús social de la llengua i en fer possible viure en valencià amb la concreció d�un � Pacte per 
la Llengua�  entre l�administració local, l�autonòmica i la central i el conjunt d�agents socials 
valencians.

Impulsar amb accions positives l'ús del  valencià en tots els àmbits de la societat,  amb 
especial incidència en el comerç i les relacions professionals.
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Donar suport al Voluntariat pel valencià, generalitzant els exemples que funcionen facilitant 
convenis de col·laboració amb associacions d�immigrants.

Afavorir les entitats socials, mitjançant convenis i convocatòries públiques, que treballen 
eficaçment i a tot el territori valencià per l'ús del valencià.

Estimular  les  confessions  religioses  perquè  donen  un  impuls  decidit  al  procés  de 
valencianització de les seues activitats.

Dotar de suport econòmic adequat a les activitats de promoció i ús del valencià impulsades 
pels  diferents  col·lectius  i  entitats  (associacions  musicals,  excursionistes,  esportives, 
artístiques, etc.)

Valencianitzar la senyalització viària i la retolació pública. 

Organitzar campanyes ciutadanes d�informació i sensibilització sobre els drets lingüístics. 

Realitzar campanyes informatives i de promoció del valencià a l�estranger, especialment en 
els països amb els quals mantenim unes relacions econòmiques i turístiques més estretes. 
 
Crear una normativa per tenir l�etiquetatge dels productes o serveis en valencià.

Impulsar decididament una indústria cultural valenciana com a sector productiu de valor 
afegit. Crear l�Institut Valencià d'Indústries Culturals per executar les polítiques en aquest 
sentit, que han de prestar especial atenció a l'ús i foment del valencià.

Complir  els  preceptes  de  la  Llei  de  creació  de  Ràdio  Televisió  Valenciana  perquè  l�ens 
exercisca  el  seu  paper  de  normalització  lingüística  i  motor  de  la  indústria  cultural 
valenciana en llengua pròpia.

Garantir  la  plena  valencianització  de  Ràdio  Televisió  Valenciana  i  de  les  connexions 
territorials que realitzen la resta de televisions i ràdios, tant públiques com privades. 

Incentivar l�ús del valencià en els mitjans de comunicació.  

Potenciar els programes educatius i d�entreteniment en valencià a les diferents televisions 
comarcals i locals. 

Creació del canal de televisió públic Parla�m d�aprenentatge del valencià.

Aconseguir que les emissions dels mitjans de comunicació de tot l�àmbit lingüístic siguen 
accessibles des de qualsevol punt del territori.
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Donar suport econòmic a tota la premsa escrita en valencià tant si és en suport paper o 
digital. 

Donar suport a l�edició del llibre en valencià. 

Promoure campanyes per incentivar la lectura en valencià. 

Donar suport a les empreses de producció i distribució audiovisual en valencià. 

Crear circuits culturals d'exposició de productes culturals en valencià en àmbits com el 
cinema, la música, el teatre i altres activitats a tot el territori, fomentant la col·laboració 
entre programadors públics i privats.

Donar suport a l'edició de música en valencià.

Donar suport a l'exhibició de teatre en valencià.

Fomentar la creació d�un programari informàtic propi i prioritzar-ne l�ús. 

Incentivar la creació de productes culturals en valencià en qualsevol suport tecnològic.

Reconeixement, promoció i divulgació del patrimoni cultural valencià.

Política cultural amb més cohesió, més coneixement, més creació i més concertació.

Valoritzar els elements culturals i lúdics de les festes, facilitant la producció d�espectacles i 
altres elements vinculats a les activitats festives així com les bandes de música.
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