
 

La Junta de Portaveus de l’FVMP, en la reunió ordinària celebrada el dia 26 de 

setembre de 2017, ha adoptat per majoria la següent proposta d'accions per un 

Finançament Just de la Comunitat Valenciana, amb els vots a favor de PSPV-

PSOE, Compromís i EUPV, i els vots en contra respecte al segon apartat de PP i 

Ciutadans. 

 

 

Proposta d'accions per un Finançament Justa de la Comunitat Valenciana. 

 

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, entitat representativa del 

municipalisme valencià, al llarg de tota la seua trajectòria ha procurat i defés 

l'autonomia local basant-se en un just finançament local. Des de 1999, en què 

l’FVMP va aprovar el Pacte Local Valencià, per consens de tots els grups polítics, 

no s'ha cessat en la posada en marxa d'actuacions i acords que persegueixen 

dignificar la gestió municipal. 

 

L’FVMP ha sigut reconeguda com a institució representativa del municipalisme 

valencià pel nostre Estatut d’Autonomia i la participació a través de la Comissió 

Mixta GV-FVMP està aconseguint una efectivitat plena en matèria d'interés local. 

 

Però, som conscients que per a fer realitat el dret a la suficiència financera, hem de 

continuar en el nostre projecte reivindicatiu, tal com hem vingut fent al llarg d'aquest 

mandat 2015-2019, aprovant mocions sobre el finançament local (desembre 2016 i 

juny 2017), i amb la posada en marxa de la «campanya de Finançament Local», 

aprovada per la Junta de Portaveus de 14 de juny de 2016, a fi de reclamar des del 

municipalisme un finançament digne per a les entitats locals. 



 

 

Així mateix, és indiscutible l’Infrafinançament de Comunitat Valenciana, denunciat 

pel Consell de la Generalitat, i que compta amb el suport de les organitzacions 

sindicals, empresaris i institucions socials. Per primera vegada veiem un Acord 

global de tots els àmbits valencians, a favor d'un nou model de finançament: 

«Finançament Just». 

 

Per tot això: 

 

Primer. Manifestem la unitat del municipalisme valencià, i donem suport a la 

necessitat de comptar amb un finançament just de la Comunitat Valenciana. 

 

Segon. Instem als ajuntaments de la Comunitat per a la mobilització el pròxim 18 

de novembre de 2017, en resposta efectiva per a garantir el finançament just de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 


