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1. Establir millores en tots els serveis de proximitat, atenció 

domiciliària. 

Establir millores en tots els serveis de proximitat, atenció domiciliària, 
mantenint el programa de ‘Menjar a casa’, per a cobrir les necessitats 
essencials, tant físiques com emocionals, per a garantir la major permanència 
en l'entorn habitual de la persona i evitar la seua desvinculació amb el seu 
entorn. 

 

2. Aplicar al servei de teleassistència recursos que empren les tecnologies més 

avançades. 

Aplicar al servei de teleassistència recursos que empren les tecnologies més 
avançades, per a cobrir les mancances que puga provocar el fet de viure en 
solitari. 

 

3. Establir serveis i programes més pròxims, unificant-los a través de les 

mancomunitats per a municipis xicotets. 

Establir serveis i programes més pròxims, a través de les mancomunitats, per 
a municipis xicotets, dirigits a persones amb diversitat funcional, així com a 
persones majors a través dels centres de dia, residències, centres de tercera 
edat; reforçant els existents i cobrint les mancances que s'han anat detectant 
en aquesta última crisi, amb mitjans de protecció sociosanitaris. 

 

4. Enfortir la col·laboració i cooperació amb les entitats del Tercer Sector. 

Enfortir la col·laboració i cooperació amb les entitats del Tercer Sector, sempre 
sobre la base del seu paper complementari respecte als serveis públics, per a 
treballar conjuntament amb les ONG i programes de voluntariat que donen 
suport i companyia a les persones majors en situació de soledat. 

 
5. Garantir resposta, tant habitacional com alimentària, a les persones sense llar. 

Les administracions públiques han de garantir una resposta, tant habitacional 
com alimentària a les persones sense llar; si fora necessari, amb la 
col·laboració de les ONG. 

 

6. Implantar plans específics en barris d'acció preferent. 

Implantació de nous plans específics, posant l'accent en els recursos que 
propicien una vida digna, en barris d'acció preferent, atés que la pandèmia ha 
deixat més precarietat econòmica a famílies en risc d'exclusió social que 
generalment resideixen en aquests barris. 

 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

SERVEIS SOCIALS 



 
 

 

7. Complementar l'Ingrés Mínim Vital amb la Renda Valenciana d'Inclusió Social. 

Complementar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) amb la Renda Valenciana d'Inclusió 
Social, sent les corporacions locals les que, amb els mitjans necessaris 
(econòmics, personals i tècnics), ajuden la ciutadania en el tràmit de la seua 
sol·licitud. La gestió de l'Ingrés Mínim Vital hauria de gestionar-se des de la 
pròpia comunitat autònoma. 

 

8. Treballar en coordinació amb l'administració central i autonòmica per a facilitar la 

tramitació de l'IMV. 

Treballar en coordinació amb l'administració central i autonòmica per a 
facilitar la tramitació de l'IMV, tenint en compte sempre que els municipis ja 
que són els que ofereixen l'atenció a través dels serveis socials. 

 

9. Dotar de l'increment pressupostari suficient perquè es puga cobrir les necessitats 

generades com a conseqüència de la COVID-19. 

Dotar de l'increment pressupostari suficient perquè es puga cobrir les 
necessitats generades com a conseqüència de la COVID-19, enfortint la Renda 
Valenciana d'Inclusió (RVI) i disposant d'ajudes d'emergència. 

 

10. Continuar amb la implantació dels plans per a futures contingències en els centres i 

serveis del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. 

Continuar amb la implantació dels plans per a futures contingències en els 
centres i serveis del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (atenció 
primària, específica i secundària), establint mesures de prevenció i control 
enfront de rebrots del virus, tant per a les persones residents com per al 
personal que treballa en els centres. 

 

11. Implantar l'atenció primària i específica de serveis socials reforçant els equips de 

professionals d'atenció directa i professionals tècnics. 

Implantar l'atenció primària i específica de serveis socials reforçant els equips 
de professionals d'atenció directa per a poder agilitar la resolució dels 
expedients de dependència i de reconeixement de la discapacitat, de la RVI i 
l’IMV, reduint així les llistes d'espera. Reforçar també els EIAA. 

 

12. Formar en capacitació tecnològica, dirigida a disminuir la bretxa digital. 

Formació en capacitació tecnològica, dirigida a disminuir la bretxa digital, i en 
l'accés als mitjans d'identificació electrònica que permeten tota la tramitació 
electrònica, i faciliten el temps lliure i les relacions socials. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13. Instar al desenvolupament de la Llei Valenciana de Serveis Inclusius. 

Instar al desenvolupament de la Llei Valenciana de Serveis Inclusius que 
facilitarà la coordinació entre administracions i suposarà una major eficiència 
en la gestió dels recursos socials. 

 

14. Impulsar la creació de plans municipals de reconstrucció social. 

Impulsar la creació de plans municipals de reconstrucció social que coordinen 
el personal tècnic d'àrees com a ocupació, educació, serveis socials i sanitat 
per a poder planificar accions i programes específics que milloren l'eficàcia dels 
recursos públics i la plena inclusió de les persones. 

 

15. Impulsar els Plans Locals d’Inclusió Social. 

Impulsar els Plans Locals d'Inclusió Social, a través del Consell Valencià 
d'Inclusió i Drets Socials autonòmics i locals. 

 

16. Propiciar una xarxa d'ajuda ciutadana per a cura de xiquets/as en situació de 

necessitat y facilitar la inserció soci laboral. 

 

17. Col·laborar en la implantació del contracte-programa d'Atenció Primària de Serveis 

Socials de manera urgent. 

Col·laborar en la implantació del contracte-programa d'Atenció Primària de 
Serveis Socials de manera urgent, per a generar escenaris de finançament a 4 
anys que consoliden els serveis socials municipals, els equips i es puga donar 
millor resposta davant de situacions de crisis. 

 

18. Potenciar el teletreball per a possibilitar la conciliació familiar, tant en la cura de fills 

com majors o dependents. 

Dins de l'Administració Local i les seues àrees d'influència, potenciar el 
teletreball per a possibilitar la conciliació familiar, tant en la cura de fills com 
majors o dependents. Les administracions hauran d'introduir altres mesures 
de compensació com les reduccions de jornada per motius de conciliació. 

 

19. Conscienciar a la societat en la coparticipació en totes les tasques que deriven de la 

cura familiar. 

 

 

20. Informar a tota la ciutadania sobre la importància del canvi de tendència perquè les 

dones trien estudis o professions que estan masculinitzades. 

Informació a tota la ciutadania sobre la importància del canvi de tendència a 
l'hora que les dones trien estudis o professions que estan masculinitzades, ja 
que aquestes generalment suposen sous més alts i treballs menys precaris. 

 

21. Prioritzar les ajudes a famílies monoparentals. 

 

 



 
 

 

 

22. Acompanyar en la inserció laboral i en l’autoocupació. 

 

23. Incrementar i fomentar tots els recursos existents per a previndre i pal·liar els 

delictes de violència de gènere. 

Increment i foment de tots els recursos existents per a previndre i pal·liar els 
delictes de violència de gènere atés que, com a conseqüència d'aquesta 
pandèmia, la quarantena ha acrescut les situacions propenses a aquests 
delictes. 

 

24. Propiciar que les entitats locals realitzen programes específics dirigits a les dones 

víctimes de violència masclista. 

Propiciar que les entitats locals realitzen programes específics dirigits a dones 
víctimes de violència masclista, sense que suposen traves burocràtiques ni 
càrregues econòmiques. 

 

25. Crear un espai per a la cura i reforç educatiu dels xiquets. 

Creació d'espai per a la cura i el reforç educatiu dels xiquets, de manera que 
es facilite la conciliació laboral i familiar, i les dones no es vegen obligades a 
renunciar al seu treball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

26. Elaborar protocols de salut i higiene col·lectiva i plans de contingència en matèria 

de salut laboral.  

Elaboració de protocols de salut i higiene col·lectiva, plans de contingència en 

matèria de salut laboral per a previndre l'expansió del virus i garantir la 

seguretat de les instal·lacions i dels treballadors que presten serveis essencials 

per a la població o aquells que acullen a persones en situació de vulnerabilitat 

social 

 

27. Elaboració de plans de salut municipal. 

 

28. Crear un Pla d'Acció de Desinfecció General per a les zones de màxima afluència del 

poble. 

Creació d'un Pla d'Acció de Desinfecció General per a les zones de màxima 

afluència del poble com ara els mercats municipals, els supermercats, els 

centres de salut, les esglésies, etc. 

Realitzar serveis de reforç de neteja i desinfecció de papereres i contenidors 

del municipi, prioritzant la recollida de residus urbans. Millorar l'aigualeig 

mitjançant la utilització d'additius desinfectants. Reforç dels serveis de 

recollida en caps de setmana. 

 

29. Confeccionar campanyes de conscienciació i d'informació per a evitar residus 

plàstics d'un sol ús. 

Campanyes de conscienciació i d'informació per a evitar residus plàstics d'un 

sol ús com a guants, màscares, etc., així com campanyes d'informació sobre el 

fet que el plàstic no protegeix del coronavirus. 

 

30. Instal·lar papereres o contenidors per als residus de plàstics. 

 

31. Fer estudis sobre l'escenari de reducció d'aforaments. 

Fer estudis sobre l'escenari de reducció d'aforaments amb mesures de 

protecció, la qual cosa suposa un increment de les despeses i una reducció dels 

ingressos a causa de la reducció de l'oferta per exemple en escoles municipals 

culturals i socials, escoles esportives, biblioteques i teatres. 

 

 

 

 

 

 

SALUT PÚBLICA 

SALUT PÚBLICA 



 
 

 

 

32. Realitzar campanyes de difusió sobre la importància de la neteja dels aires 

condicionats en locals de pública concurrència. 

 

33. Donar suport a la salut física i psicològica. 

Donar suport a la salut física i psicològica. Prioritzar el suport als majors i 

persones altament vulnerables per discapacitat, així com millorar els seus 

espais en centres de dia o residències i serveis d'assistència a domicili. 

Realitzar programes d'atenció psicològica i social a la població per a mitigar els 

efectes de la pandèmia. Educar enfront de possibles repunts de les pandèmies 

(especialment per a sectors vulnerables ancians, grups de risc, etc.). 

 

34. Descarbonitzar els barris i els carrers, fomentant l'ús de la bicicleta. 

 

35. Fomentar la construcció d'entorns més segurs, inclusius i sostenibles. 

 

36. Distribuir coordinadament el material de protecció sanitària entre la població. 

 

37. Realitzar anàlisi de les aigües residuals. 

Realitzar anàlisi de les aigües residuals com a mètode de vigilància 

epidemiològica, junt amb la Conselleria i empreses. 

 

38. Traslladar a la ciutadania que la realització de test massius té utilitat de control, però 

no de prevenció ni cura de la malaltia. 

 

39. Millorar els centres de dia i residències a través de plans de contingències. 

 

40. Conscienciar sobre la relació entre l'esport i la salut. 

Implantar models d'envelliment actiu, realitzar activitats saludables, setmana 

de la salut, conscienciar amb l'esport i la salut (dietes, menús infantils, recepta 

esportiva).  

 

41. Participar per a guanyar salut. Guia de participació comunitària: millorant la salut i 

el benestar i reduint desigualtats en salut 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

42. Promoció de salut des de l'àmbit local. 

Promoció i desenvolupament de ‘XarxaSalut’, la Xarxa de Municipis per la Salut 

en la Comunitat Valenciana. Regulació normativa (Orde del Consell) de les 

estructures per a donar suport a l'acció local en salut (Comissions de Salut 

Comunitària, consells bàsics de salut/consells locals de salut). La xarxa de 

municipis de la Comunitat Valenciana adherits al IV Pla de Salut de la 

Comunitat amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de 

salut local emmarcades en el Pla. 

El seu principal objectiu és establir un marc d'acció comuna, exemples de 

bones pràctiques i evidència científica per a facilitar el desenvolupament de la 

perspectiva de salut en totes les polítiques de l'àmbit local de la Comunitat 

Valenciana, fomentant la participació activa i la reducció de les desigualtats, 

des de l'equitat i la igualtat de gènere. 

 

43. Elaborar campanyes de sensibilització de la salut. 

 

44. Potenciar l'observatori valencià de salut. 

• Promoció de la salut i prevenció entorn sanitari. 

• Servicio de promoció i protecció de la salut. 

• Servicio de salut infantil i de la dona. 

 

45. Promocionar la salut i els hàbits saludables. 

 

46. Augmentar les campanyes sobre seguretat alimentària. Cursos de manipulador 

d'aliments. 

 

47. Invertir en salut ambiental. 

Invertir en salut ambiental: aigua de consum humà, legionel·la, piscines d'ús 

públic, a activitats d'esplai i oci, temperatures extremes, mosquit tigre i altres 

vectors de malalties; contaminació atmosfèrica i salut. 

La salut i el mitjà que ens envolta estan íntimament relacionats. L'aire que 

respirem, l'aigua que bevem, l'entorn de treball o l'interior dels edificis tenen 

una gran implicació en el nostre benestar i la nostra salut. Per aqueix motiu, la 

qualitat i la salubritat del nostre entorn són vitals per a una bona salut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

48. Potenciar la xarxa de platges sense fum espais naturals lliures de tabac. 

Impulsar ‘Platges sense fum’ en la Comunitat Valenciana. Fomentar l'adhesió 

a aquest programa, fomentar el reconeixement de les platges sense fum amb 

un mapa localitzador d’aquestes en la Comunitat Valenciana. 

Impuls i suport de delimitació de zones sensibles (platges urbanes, platges 

d'arena, platges de roca, cales, platges fluvials) com a espais (totals o parcials) 

lliures de tabac. 

 

49. Augmentar les vacunacions. 

Col·laborar en la campanya de divulgació del període de vacunes dels 

col·lectius afectats. 

La vacunació és una de les mesures més eficaces en la prevenció de malalties 

transmissibles en l'actualitat. Per a aquelles vacunes incloses en els calendaris 

oficials, els beneficis de la vacunació per a la població són sempre majors que 

els riscos. 

Campanyes d'informació sobre les vacunes incloses en els calendaris de 

vacunació infantil i de l'adult en la Comunitat Valenciana, així com informació 

relacionada amb la vacunació i altres mesures preventives en els viatges 

internacionals. 

 

50. Ajuntaments en col·laboració amb atenció primària dels centres de salut: La recepta 

esportiva. 

Potenciar la cultura com a mesura contra la soledat i el sedentarisme. 

La recepta esportiva ja s'està posant en marxa, a través de tallers en Atenció 

Primària, on s'establirà un protocol de derivació a centres esportius d'aquells 

pacients als quals es prescriga exercici. 

Cal destacar el paper dels ajuntaments en la prevenció, ja que l'estratègia per 

a la prevenció es duu a terme en l'àmbit local. 

 

51. Reconeixement de bones pràctiques, transferència del coneixement en el Sistema 

Valencià de Salut. 

Reconéixer i difondre accions innovadores que es duguen a terme des del 

Sistema Valencià de Salut en el marc del IV Pla de Salut i que puguen ser 

transferibles i aporten millora contínua en el sistema. 

 

52. Continuïtat de les línies de subvenció per a la reforma de consultoris. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

53. Donar competències en promoció econòmica i ocupació per a les entitats locals. 

Modificació de la Llei de Bases de Règim Local, perquè les entitats locals 

disposen de competències en promoció econòmica i ocupació. 

 

54. Establir un nou model econòmic local centrat en el verd i els ODS. ‘Observatori 

Territorial d'Ocupació Verda contra el Canvi Climàtic’. 

Un enfocament estratègic de l'economia local cap a un nou model econòmic, 

amb el focus en el verd i els objectius de desenvolupament sostenible. 

La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de produir des de la proximitat 

allò que és necessari per a la vida. 

‘Observatori Territorial d'Ocupació Verda contra el Canvi Climàtic’ capaç 

d'analitzar els nínxols d'ocupació en aquesta àrea i determinar la formació de 

persones per a garantir la seua incorporació a les necessitats del mercat; 

 

55. Potenciar l’economia social i introduir processos d’economia circular. 

 

56. Potenciar la producció de lo necessari per a la vida des de la proximitat.  

 

57. Digitalitzar l'economia local i promoure l'I+D aplicat al territori. 

Major inversió pública en innovació. 

 

58. Major col·laboració publico-privada. Retorn social de les ajudes públiques. 

Combinar els esforços privats amb les polítiques públiques perquè les mesures 

que s'establisquen en matèria industrial o econòmica siguen el més eficaces i 

immediates possibles. 

 

59. Col·laborar interadministrativament per a ser capaços de complementar-se. 

 

60. Simplificar la burocràcia administrativa en les empreses i e-administració. 

És necessari eliminar traves administratives i agilitar els tràmits per a 

empreses, pimes i emprenedors. Tot això acompanyat d'una potenciació real 

de la e-administració. 

 

 

 

 

 

 

 PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIA 



 
 

 

 

61. Potenciar les àrees empresarials i les infraestructures modernes de qualitat. 

Les àrees industrials són un dels principals entorns per a l'activitat empresarial, 

constitueixen un dels principals motors de creixement econòmic i són font 

generadora d'ocupació. És important millorar-les amb parcs empresarials per 

a continuar atraient inversions i aconseguir polígons industrials d'alta qualitat. 

 

62. Reduir la dependència de la indústria estrangera en la indústria valenciana. 

Autosuficiència industrial, amb menor dependència de la indústria estrangera 

i amb capacitat de reorientar el model de negoci. 

 

63. Eliminar la regla de la despesa i utilitzar els romanents pels ajuntaments. 

Eliminar o abordar la regla de la despesa. Poder utilitzar els romanents per a 

elaborar bases d'ajudes locals a fi de desenvolupar el teixit econòmic local. 

 

64. Actuar sobre les tributs i les taxes disminuint la pressió fiscal a la indústria. 

Actuacions sobre tributs i taxes, disminuint la pressió fiscal i augmentant la 

liquiditat de la indústria valenciana que necessita començar a ‘escalar’ llocs en 

el mercat i tornar a ser competitiva. 

 

65. Crear línies de suport a la internacionalització. 

 

66. Tindre professionals de promoció econòmica municipal o comarcal. 

 

67. Observar i identificar recursos susceptibles d'activitat econòmica local. 

Identificar els recursos propis de cada municipi i uns altres que, no sent propis, 

puguen ser objecte d'activitat econòmica local. 

 

68. Prestar servei de suport a la creació d'ocupació i foment de l'emprenedoria. 

Aprofitar la crisi actual per a identificar oportunitats. El talent i les solucions 

innovadores han demostrat ser l'eixida a aquesta situació d'emergència. És 

necessari implementar ajudes públiques per a emprenedors i recursos clau per 

a fomentar l'activitat emprenedora post COVID-19. 

 

69. Contactar amb empreses locals per a veure necessitats i col·laborar amb elles. 

Des de l'àrea de promoció econòmica local o comarcal, fer tasques d'agència 

d'ocupació, ajudant persones parades a trobar un treball i seleccionar per a les 

empreses el personal qualificat i que s'adeqüe als llocs vacants. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

70. Formar com a base de la inserció laboral i millora de la qualificació. 

La formació ha de ser la base de la inserció laboral per als aturats i per a 

millorar la qualificació de les persones ocupades. 

 

71. Fomentar l’FP Dual vinculada al teixit empresarial del territori. 

És important el foment de l’FP Dual vinculada al teixit empresarial de cada 

territori, amb especial recalcament en les denominades ‘professions del futur’ 

i en totes aquelles vinculades a la innovació i a les noves tecnologies. 

 

72. Col·laborar entre ajuntaments i la Generalitat en els Plans d'ocupació. 

Col·laborar amb la Generalitat en els Plans d'ocupació, especialment en els 

vinculats a la formació-ocupació de col·lectius vulnerables. 

 

73. Donar suport a les pimes i els autònoms amb fons des de diferents administracions 

i Europa. 

El 50% de les empreses no reben ajudes públiques de manera directa. És 

important parar atenció als fons de finançament per al desenvolupament 

econòmic del territori: ajudes nacionals, autonòmiques o fons europeus. 

 

74. Treballar en xarxa per a aprofitar les sinergies. 

Cal aprofitar les sinergies, els intercanvis d'idees i les possibilitat de participar 

en projectes supramunicipals. 

 

75. Realitzar accions de sensibilització, de suport i de foment del consum local. 

 

76. Crear comités multidisciplinaris de reactivació de l'economia local. 

Meses de col·laboració local multidisciplinàries per a propiciar un ecosistema 

emprenedor i comités de reactivació de l'economia local. 

 

77. Fomentar el model laboral que permeta la conciliació familiar i laboral. 

Regular el teletreball. 

 

78. Col·laborar amb les universitats perquè la investigació i el coneixement arriben al 

teixit productiu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

79. Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). 

Impulsar els PMUS amb el suport de la Generalitat Valenciana ja que són el 

document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels 

municipis de la Comunitat Valenciana i que s’han de promoure tant en la seua 

redacció com en l’actualització. 

 

80. Millorar les bases de dades de mobilitat. 

Millorar les bases de dades de mobilitat de manera que es tinga un repositori 

de dades, tant a nivell municipal com intermunicipal, que permeten monitorar 

l'evolució de la mobilitat o obtindre qualsevol altre indicador relacionat amb 

aquesta. 

 

81. Participació de l’FVMP en el Fòrum per al Desenvolupament d’Infraestructures i 

Edificis Sostenibles. 

El Fòrum per al Desenvolupament d'Infraestructures i Edificis Sostenibles és el 

punt de trobada per a millorar la gestió dels projectes d'infraestructura de 

caràcter estratègic i d'interés general a la Comunitat Valenciana. El seu 

objectiu és desenvolupar projectes de transport, mobilitat, infraestructures i 

edificació sostenibles amb consens i amb capacitat d'accedir a fonts de 

finançament europees i privades en un marc regulador segur i amb garanties 

jurídiques. 

 

82. Impulsar les entitats col·laboradores en la verificació de les actuacions 

urbanístiques, ECUVs.  

Agilitzar la tramitació de llicències d'obra als ajuntaments a través de la 

col·laboració públic-privada, amb l'objectiu de reactivar l'economia 

valenciana. 

 

83. Impulsar tecnologies aplicades a la mobilitat. 

Les tecnologies aplicades a la mobilitat poden ser el desenvolupament d'App 

per a facilitar la mobilitat, transport i el seu servei cap als ciutadans. 

 

 

 

 

 

 

 

 TERRITORI I MOBILITAT 



 
 

 

 

84. Realitzar accions locals per la transició energètica. 

Fomentar una mobilitat de baixes emissions. La compra verda, una aliança 

publicoprivada per a impulsar el vehicle elèctric i la infraestructura de 

recàrrega a la Comunitat Valenciana. Recuperar la vorera segura, la prioritat 

per als vianants i de les maneres més vulnerables; utilitzar l'urbanisme tàctic 

per a accelerar actuacions encaminades a millorar les maneres sostenibles i 

desenvolupar l'Agenda Urbana. 

 

85. Apostar pel transport públic de viatgers. 

A través de la millora dels serveis i de la infraestructura, incrementar 

l'accessibilitat de la població al sistema de transport públic (major equitat i 

cobertura territorial) i millorar les connexions amb els diferents centres de 

viatges. 

Utilitzar conjuntament els carrils-bus entre serveis urbans i interurbans amb la 

condició de millorar i optimitzar el servei i aconseguir una major velocitat 

comercial i millor la freqüència. 

Utilitzar conjuntament les parades de bus en els àmbits urbans amb la finalitat 

d'afavorir la intermodalitat i permetre una major eficiència en l'ús de l'espai 

urbà. 

 

86. Estudiar i planificar la resposta que les infraestructures han de donar als problemes 

existents quant a l'accessibilitat per carretera a ports, aeroports i àrees logístiques. 

Resulta imprescindible estudiar i planificar la resposta que les infraestructures 

han de donar als problemes existents quant a l'accessibilitat per carretera a 

ports, aeroports i àrees logístiques, tot evitant la seua contribució a la 

congestió d'altres vies connectades i usuaris que no es dirigeixen a aquestes 

destinacions. 

 

87. Finançar el sistema de transport i mobilitat per part de l'administració estatal, 

regional, provincial i municipal. 

 

88. Trobada del Fòrum de Mobilitat. 

Trobada del Fòrum de Mobilitat a fi d'analitzar l'evolució de la mobilitat i el 

grau d'avanç en relació amb els objectius plantejats en la Llei 6/2011, així com 

informar dels diversos instruments en ella previstos i promoure les accions 

addicionals que s'estimen convenients en relació amb aquests objectius. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

89. Participació de l’FVMP en l'Oficina de la Bicicleta. 

L'Oficina de la Bicicleta coordina i centralitza les actuacions relacionades amb 

la mobilitat amb bicicleta: planificació/conservació/construcció 

d'infraestructura, interlocució amb col·lectius, redacció de normativa, accions 

de difusió/dinamització i punt d'informació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

90. Continuar tots els projectes liderats per l’FVMP en matèria d'agricultura i medi 

ambient. 

Continuïtat de tots els projectes liderats per l’FVMP en matèria d'agricultura i 

que incideixen de manera directa en els ajuntaments, com ara la mesa sectorial 

amb els sindicats agraris de la Comunitat Valenciana; la comissió de treball 

d'agricultura, ramaderia, pesca i medi ambient; la participació en projectes 

europeus; la difusió de campanyes de sensibilització, etc. 

 

91. Establir Plans municipals d'ocupació relacionats amb els recursos mediambientals i 

paisatgístics. 

Plans municipals d'ocupació relacionats amb la cura, manteniment, promoció 

i vigilància dels recursos mediambientals i paisatgístics en els municipis que 

alberguen vastes superfícies de sòl protegit amb l'objectiu de rendibilitzar tal 

provisió. 

 

92. Establir la Xarxa de Terres regulada en la Llei d'Estructures Agràries per a recuperar 

terres abandonades. 

Avivar i millorar l'enfocament dels anomenats ‘bancs de terra’ davant l'escàs 

interés que han suscitat entre el sector per a donar-li utilitat a la quantitat de 

terres no productives que disposem en els termes municipals. 

 

93. Iniciar un programa de formació d'agents dinamitzadors en el medi rural. 

Estimular la participació entre els actors, sent una part d'aquests els vinculats 

amb el sector primari i mediambiental, amb la finalitat de desenvolupar i 

millorar totes les possibilitats que el territori ofereix. 

 

94. Prioritzar, modernitzar i cuidar els camins rurals i els accessos als camps que siguen 

de competència municipal. 

 

95. Continuar la modernització de les explotacions agràries a través d'ajudes 

econòmiques de les diferents administracions. Dotant d'aigua i subministrament 

elèctric a les instal·lacions agropecuàries que ens disposen d'accés adequat a 

aquests serveis. 

 

 

 

 

 

 AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 



 
 

 

 

96. Crear iniciatives sobre el millor funcionament de la seguretat i la vigilància en els 

nostres camps i explotacions. 

Iniciatives sobre el millor funcionament del sector quant a la seguretat en els 

nostres camps: recuperar les guarderies agràries, major vigilància en mercats, 

facilitar tràmits de denúncies, ús de noves tecnologies, implantació de la Guia 

Condueix, etc. 

 

97. Eximir l'IBI de naturalesa rústica en casos excepcionals com ara catàstrofes naturals o 

sanitàries. 

Exempció de l'IBI en aquelles zones de reg i/o basses, així com en parcel·les que 

es puguen diferenciar o entendre com a àrees productives en aqueix mateix 

sòl rústic. 

 

98. Aplicar l'IBI màxim a aquells terrenys no productius, així com aplicar l'IBI mínim a 

aquells terrenys sí productius. 

 

99. Recuperar i dotar de major presència al Consell Agrari Municipal. 

Habilitar locals com a centre de reunió, formació i informació del sector, i 

fomentar la participació de representants agraris d'altres entitats locals, etc. 

 

100. Fomentar la venda directa i el comerç de proximitat. 

Consum responsable a través de la creació de permisos de venda eventuals, 

promoció de mercats locals i fires de productes artesanals, promoció del 

consum de productes de proximitat, compra pública sostenible i compra de 

productes sostenibles en menjadors públics. 

 

101. Impulsar projectes de sensibilització i de conscienciació en el consum conscient i 

responsable dirigit a sectors de població estratègics. 

Impuls de projectes de sensibilització i conscienciació en el consum conscient 

i responsable dirigit a sectors de població estratègics: escolars i el col·lectiu 

entre 12 i 18 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

102. Dissenyar un pla de formació, informació i assessorament específic adaptat a les 

necessitats dels municipis per a atendre qüestions agràries i mediambientals. 

Disseny d'un pla de formació, informació i assessorament específic adaptat a 

les necessitats dels municipis per a atendre qüestions diverses: pràctiques 

agroecològiques; creació i gestió de cooperatives i entitats d'economia social i 

solidària; canals curts de comercialització; transformació agroalimentària i 

normatives sanitàries; ús del territori i gestió del sòl; agronomia i 

emprenedoria agroalimentària; llicències i tràmits, etc. 

 

103. Potenciar i consolidar la presència estable i viable de perfils tècnics en matèria 

agrària en els ajuntaments. 

Potenciació i consolidació de la presència estable i viable en els municipis de 

perfils tècnics en matèria agrària i  alimentària en els municipis de la Comunitat 

Valenciana, en coordinació amb diputacions, col·legis oficials i altres 

institucions amb l'objectiu de crear una xarxa en el territori. 

 

104. Agilitzar els tràmits de l'aixecament d'instal·lacions agropecuàries en sòl no urbà. 

 

105. Materialitzar i adequar obradors en dependències de potestat municipal. 

Materialització i adequació d'obradors en dependències de potestat municipal 

que motive la indústria agroalimentària i la recuperació de certs oficis 

relacionats. 

 

106. Apostar i impulsar el cooperativisme des dels consistoris. 

Els ajuntaments han de beneficiar i impulsar la tendència cooperativa ja que 

aquestes agrupacions són capaces de professionalitzar, negociar i exportar el 

producte de manera més beneficiosa. 

 

107. Dotar les partides municipals relacionades amb el sector agropecuari de major 

pressupost. 

 

108. Debatre la possibilitat d'aplicar taxes de compensació mediambiental. 

Aplicació de taxes de compensació mediambiental davant la negativa que 

suposa l'execució de molts projectes sobre sòls supeditats a figures de 

protecció ambiental i que incentiven l'activitat socioeconòmica en municipis 

d'interior i/o de muntanya. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

109. Agilitzar els permisos per a controlar superpoblacions de fauna salvatge i els danys 

produïts per aquesta. 

 

110. Promocionar la creació de noves empreses i llocs de treball en les costes 

valencianes en el marc del Pla Estratègic de Desenvolupament de l'Aqüicultura a la 

Comunitat Valenciana 2014-2020. 

 

111. Crear nous Grups d'Acció Local del sector pesquer. 

Considerant la pesca d'arrossegament com a art arrelat en la Comunitat. 

 

112. Crear una línia de suport econòmic als agricultors afectats per la Xylella. 

Fomentant el desenvolupament de cultius alternatius a les comarques afectades i 

programa de recuperació paisatgística a les comarques afectades per la Xylella. 

 

113. Estudiar la implantació d'impostos que graven les activitats contaminants. 

Impostos que graven les activitats contaminants i que creen un fons verd amb 

la proposta que puga revertir en ajudar/bonificar per a facilitar la transició 

ecològica. 

 

114. Impulsar les energies renovables i la creació de nous llocs de treball que porten 

associat aqueix estímul. 

 

115. Impulsar els Plans d'Acció pel Clima i l'Energia en els municipis (PACES). 

Seran requisit per a accedir a algunes de les ajudes de la GVA en matèria de 

transició ecològica i canvi climàtic. També l'accés a fons europeus vindrà 

condicionat per la vigència d'aquests plans municipals i la coordinació 

supramunicipal. 
 

116. Aplicar polítiques de reducció de residus i modernitzar les plantes de residus que 

reduïsquen la fracció a abocador. 
 

117. Elaborar plans de mobilitat sostenible a escala local. 

Elaborar plans de mobilitat sostenible que prioritzen el vianant, es fomente la 

mobilitat sostenible a través de vehicles no contaminants i la inversió en xarxes 

de lloguer de vehicles de baixa contaminació i/o elèctrics compartits. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

118. Apostar per l'educació ambiental. 

Educació ambiental no només a través de l'educació no formal (reforçada per 

educadors ambientals en els municipis) si no també per la necessària renovació 

en l'oferta formativa professionalitzant les noves ocupacions ‘verdes’. 

 

119. Rehabilitació energètica d'habitatges com a nínxol d'ocupació verda. 

 

120. Posar en valor el paper protector dels boscos, frenar la pèrdua de la biodiversitat i 

protegir el sòl. 

 

121. Prioritzar noves polítiques de l'aigua quant als proveïments, el sanejament i els 

desaigües. 

Prioritzar noves polítiques de l'aigua com millorar i renovar les xarxes de 

proveïment i sanejament, reduir el volum de pèrdues d'aigua potable, facilitar 

la reutilització, promoure el consum d'aigua corrent i minimitzar els 

desguassos residuals a rius i platges. 

 

122. Consolidar les tres erres a escala local. 

Fomentar la reutilització i la reparació, activar la lluita contra el malbaratament 

alimentari i prioritzar la reducció enfront del reciclatge. 

 

123. Impulsar noves polítiques de residus urbans. 

Noves polítiques de residus urbans a través del compostatge domèstic i/o 

comunitari i el sistema de recollida de residus porta a porta. 

 

124. Afavorir polítiques municipals per a millorar la qualitat de l'aire. 

 

125. Recuperar l'espai públic per a la ciutadania per a ‘renaturalitzar’ ciutats i pobles. 

 

126. Defensa comú de la continuïtat del transvasament Tajo-Segura com a element 

estratègic socioeconòmic i ambiental. 

 

127. Finalitzar la part de les obres sense executar del Xúquer-Vinalopó i la cerca 

d'acords per a establir regles de gestió i explotació participativa per al funcionament 

de la connexió. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

128. Promocionar la construcció i la gestió amb ajudes públiques per l'ajuntament . 

Venda o arrendament lliures amb ajudes públiques perquè els promotors 

privats construïsquen habitatges en els Municipis, a través de diverses vies 

d'actuació: 

• Promoció d'edificis d'habitatges a través de l'EVHA. 

• Convenis amb ajuntaments per a la promoció i posterior gestió 

d'habitatges en solars propietat de la Generalitat, a través dels òrgans 

gestors públics d'habitatge i sòl d'àmbit municipal. 

• Concursos de cessió de solars propietat de la Generalitat a cooperatives 

o entitats sense ànim de lucre per la promoció i posterior gestió 

d'habitatges d'interés social. 

• Cessió de solars de la Generalitat a promotores privades amb lucre 

raonable per a la promoció i gestió d'habitatges d'interés social en 

règim de lloguer. 

 

 

129. Rehabilitar edificis (parc públic municipal) i pisos permanents buits, per a destinar-

ho a col·lectius vulnerables amb necessitats específiques. 

Rehabilitació d'edificis de titularitat pública quan existisquen situacions 

d'insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat. Això incidirà en la disponibilitat de treball per a diversos sectors 

productius, així com la posada en el mercat de pisos permanentment buits i la 

disponibilitat de llars per a persones amb necessitats específiques. 

Desenvolupament de noves línies de subvencions: Pla Estatal de Rehabilitació, 

línia per al món rural, línia per a joves. 

Nous models de finançament. 

Fiscalitat favorable (reducció d'impostos als ajuntaments). 

Reforç programes europeus destinats a la rehabilitació. 

Conéixer el parc edificatori existent. 

Actualització de la normativa tècnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HABITATGE 



 
 

 

 

130. Establir ajudes per a l'adquisició d'habitatges desocupats de llarga duració com a 

conseqüència de la COVID-19. 

Els poders públics possibilitaran l'ús residencial en habitatges constitutius de 

domicili habitual en un context urbà segur, salubre, accessible universalment, 

de qualitat adequada i integrat socialment. Garantiran l'accés universal de la 

ciutadania als edificis d'ús privat i públic i a les infraestructura, dotacions, 

equipaments, transports i serveis. 

Pla Hàbitat 20-30 com a instrument operatiu amb el qual es puga garantir la 

funció social de l'habitatge en la Comunitat Valenciana i proporcionar un servei 

públic de qualitat. Bases del Pla: 

• Eficàcia, transparència i participació. Nova governança: xarxa de suport 

als municipis. 

• Dret a l'habitatge i la ciutat. Duplicar el parc d'habitatges d'interés 

social. 

• Transició verda. 

• Hàbitat equitatiu i saludable. 

• Gestió des de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de 

diversos programes d'ajudes, per a atendre l'emergència habitacional. 

 

131. Eximir del lloguer o ajudes en habitatge públic. 

Eximir la quota del lloguer del habitatge durant determinats mesos per a les 

famílies del parc públic. 

 

132. Aplicar els drets de tanteig i retracte per part de l'Administració. 

L'accés a un habitatge públic ha de constituir una oportunitat per a la igualtat. 

Amb aquest objectiu apostem per mecanismes d'ampliació del parc públic dispers 

i gestionat per les entitats locals. Sempre subjectes a la legislació vigent. 

 

133. Cooperar amb empreses sense ànim de lucre, cedint sòls en dret de superfície per 

a la construcció d'habitatges en règim de lloguer social. 

Els poders públics garantiran l'accés universal de la ciutadania, d'acord amb els 

requeriments legals mínims, als edificis d'ús privat i públic i a les 

infraestructures, dotacions, equipaments, transports i serveis. 

 

134. Incrementar la construcció i la qualificació d'habitatges de protecció pública. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

135. Regenerar i renovar les urbes. 

Regeneració urbana quan afecte edificis i teixits urbans, podent arribar a 

incloure obres de nova edificació en substitució d'edificis prèviament demolits. 

 

136. Augmentar la celeritat en la tramitació de la cèdula d'habitabilitat. 

Incrementar la disponibilitat de mitjans personals i materials. 

Des de la Conselleria d'Habitatge s'està treballant, davant la necessitat d'un 

protocol per a que existisca un tractament comú, en l'elaboració d'un Decret 

que permeta l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat, podent ocupar l'immoble 

des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les potestats del dret i de 

l'adequació de l'executat al contingut de la declaració. 

 

137. Prioritzar les energies renovables enfront de la utilització de fonts d'energia fòssil. 

Prioritzar les energies renovables per a combatre la pobresa energètica 

fomentant l'estalvi energètic i l'ús eficient dels recursos i de l'energia, 

preferentment de generació pròpia; contribuint a un ús racional de l'aigua; 

fomentant la protecció de l'atmosfera i l'ús de materials, productes i 

tecnologies netes que reduïsquen les emissions contaminants i de gasos 

d'efecte d'hivernacle del sector de la construcció, així com de materials 

reutilitzats i reciclats que contribuïsquen a millorar l'eficiència en l'ús dels 

recursos. 

 

138. Incrementar el parc públic municipal. 

Augmentar el parc públic municipal amb vista a una major disponibilitat 

d'habitatges per als usos necessaris per a la reconstrucció. Amb la finalitat de 

regular el mercat de terrenys, obtindre reserves de sòl per a actuacions 

d'iniciativa pública i facilitar l'execució de l'ordenació territorial i drets que 

adquirisca l'administració. 

 

139. Adoptar diverses mesures fiscals (incentius i/o bonificacions) relatives a la 

reactivació de barris antics i zones despoblades. 

Reactivació de barris antics i zones despoblades amb l'objectiu d'aconseguir un 

augment de l'oferta d'habitatges disponibles, així com la reactivació 

econòmica mitjançant l'augment de la ciutadania que s'assente en els barris 

antics i zones despoblades, contactant i col·laborant amb els ajuntaments de 

diferents entitats locals afectades. 

 

140. Promoure programes de formació i foment del teixit professional laboral en el 

sector de la construcció. 

Programes de formació que responguen a les noves necessitats de qualificació 

dels joves i professionals (nous perfils de professionals). 



 
 

 

141. Fomentar l'arquitectura vernacla. Impuls de la innovació. 

S'està impulsant, des de la Conselleria d'Habitatge, una iniciativa per a 

subvencionar projectes, obres i investigació aplicada d'impuls a la transició 

ecològica i la innovació. 

 

142. Crear oficines comarcals/municipals d’‘InfoHabitatge’ de la Generalitat. 

Existència d'una xarxa d'oficines municipals d'habitatge en diversos 

ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Les oficines així creades podrien 

abordar una sèrie de tasques multidisciplinàries que les farien idònies per a ser 

entitats col·laboradores de la Conselleria d’Habitatge, de conformitat amb allò 

que s'estableix en la Llei 2/2017, per la Funció Social de l'Habitatge. 

 

143. Referència específica a les dones per la seua major vulnerabilitat en aquesta crisi 

provocada per la pandèmia del COVID-19. 

 

144. Dotar d’eines de finançament o mitjans humans necessaris per a aconseguir un 

funcionament òptim del sistema d'habitatge públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURETAT I EMERGÈNCIES 



 
 

 

 

 

 

145. Impulsar un pla estratègic autonòmic - entitats locals sobre prevenció, protecció 

amb mitjans suficients per a afrontar un possible rebrot de la COVID-19. 

 

146. Impulsar els Plans d'Actuació Municipal d'Emergències. 

 

147. Dotar de recursos i mitjans suficients als ajuntaments i a les entitats locals 

supramunicipals, mancomunitats. 

Dotar de recursos i mitjans suficients per al correcte acompliment de les 

funcions que són necessàries per a garantir la seguretat dels ciutadans:  

• La segona activitat de la policia local podria anar lligada a la prestació 

de serveis concordes en l'assistència en cas d'emergència. 

• Utilització de drons com a instrument per al control de les mesures 

adoptades en compliment de les instruccions de les autoritats. 

• Suplir les mancances de les plantilles de personal de la policia local per 

a l'exercici de les funcions que els corresponen. 

• Adopció de mitjans de protecció per al personal de seguretat, 

emergències i protecció civil per a tractar de donar la millor resposta 

possible a tots els reptes i desafiaments que planteja aquesta nova 

situació.  

 

148. Ampliar les Juntes Locals de Seguretat a Juntes Locals de Seguretat i Emergències. 

 

149. Establir el marc jurídic que atorgue les competències a l'administració local en 

matèria de seguretat, emergències i protecció civil. 

 

150. Reprendre l'associacionisme municipal - mancomunitats per a la prestació de 

serveis de policia. 

Replantejar la possibilitat de reprendre l'associacionisme municipal - 

mancomunitats per a la prestació de serveis de policia i instar al Ministeri a la 

modificació de la normativa estatal (ordre Ministerial) que siga més laxa en 

l'associació d'ajuntaments per a la prestació del servei. 

 

 

 

 

 

 SEGURETAT I EMERGÈNCIES 



 
 

 

 

151. Promoure la Protecció Civil Municipal. 

La Protecció Civil Municipal és un instrument addicional per a la prestació de 

seguretat pública i per a incrementar la resposta a les emergències i 

catàstrofes als quals l'ajuntament ha d'enfrontar-se: 

• Impulsar les agrupacions locals de voluntaris de protecció civil des de 

l'àmbit municipal i supramunicipal. 

• Introduir en els Plans d'Actuació Municipal i Autonòmic com a risc la 

‘Pandèmia’ com a emergència sanitària. 

• Impulsar i promoure el voluntariat municipal per a atendre l'espai 

d'emergència i protecció civil. 

• Impulsar una Xarxa de Protecció Civil a nivell comarcal/ 

autonòmic/provincial per a atendre els municipis més xicotets en cas 

d'emergència. 

 

152. Impulsar les mancomunitats d'àmbit comarcal per a la prestació de serveis de 

protecció civil i emergències. 

Els municipis més xicotets podrien tindre cobert aquest servei de forma 

regulada i ordenada. 

 

153. Canalitzar a través de les mancomunitats la protecció civil - emergències. 

Col·laborar amb la Direcció General d'Administració local per a agilitar 

l'adequació dels estatuts de les mancomunitats per a l'articulació i prestació 

d'aquest servei. 

 

154. Establir en els procediments d'emergència l'atenció als serveis socials, 

especialment a la violència de gènere. 

 

155. Crear una Xarxa de Comunicacions d'Emergències unificada. 

Aglutinar les comunicacions dels serveis d'emergències de la Comunitat 

Autònoma i les entitats locals. 

 

156. Impartir formació específica al personal de seguretat. 

Formació sobre les mesures per a respondre davant la població en cas de 

rebrot o una altra emergència. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

157. Proporcionar informació unificada a la ciutadania amb la finalitat d'evitar 

distorsions en la interpretació de les recomanacions i directrius de les autoritats. 

El rigor en la informació garanteix l'actuació de la ciutadania perquè evita 

desinformació. Per a això, protocolizar l'ús i els sistemes de protecció per a 

generar seguretat en els usuaris una vegada s'alce l'estat d'alarma formalment, 

però no obstant això hàgem de conviure amb el virus. 

 

158. Protecció d'incendis. 

Coordinació del cos de bombers i dels bombers forestals. Necessitat de neteja 

de muntanyes abans de període de risc d'incendis. 

 

159. Disposar d'un catàleg de recursos mobilitzables. 

 

160. Conscienciar a la ciutadania en seguretat. 

Organització de campanyes contínues des de l'àmbit municipal sobre les 

mesures de prevenció i sensibilització permanent de la població relacionades 

amb les mesures de seguretat fins que s’alce definitivament el risc de rebrot. 

 

161. Coordinar amb els grups de treball en matèria de violència de gènere, protecció de 

menors, assistència a sense sostre, etc. 

 

162. Coordinar Generalitat - Ajuntaments - Mancomunitats. 

Coordinació per a millorar les capacitats de gestió i coordinació davant 

qualsevol emergència en matèria de protecció civil i seguretat ciutadana. 

 

163. Reforçar l'atenció en les zones rurals per a atendre la seguretat de les persones 

majors davant qualsevol problema social sanitari o de qualsevol altra emergència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

164. Reprogramar tota l'activitat. 

Les partides pressupostàries aprovades i destinades a les activitats culturals i 

artístiques aprovades per a l'exercici de l'any 2020 s'han de mantindre i no 

passar a altres partides o desaparéixer. 

En la mesura que siga possible s'hauran d'intentar realitzar tota la programació 

prevista (amb les noves exigències sanitàries) intentant no cancel·lar 

actuacions. 

La majoria de les activitats que es programen als nostres ajuntaments estan 

realitzades per intèrprets i/o per companyies de la Comunitat Valenciana. 

 

165. Aprofitar l'estiu per a reactivar el sector. 

En els mesos d'estiu, molts municipis celebren les seues festes patronals i ja 

inclouen activitats culturals dins d'aquestes. Encara que puga significar un 

esforç afegit als gestors culturals i als regidors d'aquesta àrea, s'hauria 

d'aprofitar aquests mesos per a reubicar o realitzar nova programació. 

Reconvertir partides pressupostàries destinades a activitats que no s'han 

pogut celebrar en actes que sí que estan permesos i que es poden fer atenent 

les mesures higienicosanitàries adequades. Per exemple: Festes populars. 

 

166. Adaptar nous espais per a la programació cultural. 

A fi de continuar programant activitats de les arts escèniques i davant la 

necessitat de complir els aforaments i indicacions sanitàries que s'han establit, 

s'haurien d'obrir nous espais com els poliesportius, els patis de les escoles i 

col·legis i els carrers per a oferir produccions d'arts escèniques, dansa, música 

i altres programacions. 

 

167. Coordinar la reprogramació. 

Establir una coordinació a nivell local, comarcal i provincial per a evitar la 

coincidència i no solapar activitats. 

Hem de treballar de manera coordinada perquè el públic puga assistir a totes 

les activitats i no saturar l'oferta. Hem de tindre present que el públic encara 

està en una fase d'incertesa i preocupació, si a aquesta situació li afegim una 

àmplia oferta en les mateixes dates possiblement no es rendibilitza l'esforç 

realitzat. 

 

 

 

 

 

 EUDCACIÓ I CULTURA 



 
 

 

 

 

168. Continuar fent costat a les associacions, les empreses i els promotors locals. 

Dissenyar un pla de suport local en el qual es recullen les actuacions dirigides 

al sector associatiu, les empreses de l'àmbit cultural i promotors culturals 

residenciats als nostres pobles que estan passant dificultats econòmiques per 

la falta d'ingressos. 

En el nostre territori tenen un paper molt destacat tant les societats musicals 

com les de moros i cristians. 

Moltes d'aquestes societats mantenen les seues estructures gràcies a les 

activitats artístiques que realitzen fora de la seua localitat i que en nombrosos 

casos no podran ser reprogramades. Por això, s'hauria d'ampliar o establir 

nous acords perquè es realitzaren més activitat en el propi municipi. 

 

169. Crear bons culturals. 

En aquelles localitats que existisca una oferta privada en l'àmbit cultural local 

o comarcal hauria d'afavorir-se el consum cultural mitjançant la creació de 

bons que ajudaren a la reactivació del sector. 

 

170. Impulsar la transformació digital dels serveis culturals de gestió municipal. 

En la mesura que siga possible i recollint l'experiència adquirida en la crisi de 

la COVID-19, s'ha d'impulsar la modernització i digitalització dels serveis i 

recursos perquè l'oferta cultural també incloga APP i recursos digitals. 

 

171. Desenvolupar projectes artístics que afavorisquen l'orgull de pertinença local. 

Prioritzar el desenvolupament de projectes culturals transversals que creen 

sinergies de treball entre diferents branques artístiques per a desenvolupar un 

projecte local amb la implicació de diferents sectors de la població. Mitjançant 

beques o altres instruments es possibilitaria la intervenció durant un període 

de temps perquè puguen aportar beneficis (econòmics i socials) en el municipi. 

 

172. Crear els consells de cultura com a punts de trobada del teixit cultural i creatiu dels 

municipis. 

Consells de cultura a fi de fer possible una comunicació fluida entre el sector i 

els ajuntaments i evitar, en la mesura del possible, que existisca una disparitat 

de criteris. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

173. Posar en marxa subvencions municipals que fomenten les residències d'artistes 

perquè els processos creatius no siguen a compte dels artistes i puguen comptar 

amb un ingrés mínim durant aquest. 

 

174. Desenvolupar la manera de contractar laboralment als artistes per part de les 

corporacions municipals en comptes d'emprar la contractació mercantil com a forma 

habitual de relació. 

 

175. Prioritzar la igualtat de gènere a l'hora d'establir els eixos de l'activitat cultural en 

els nostres municipis.  

Les polítiques culturals han de contribuir a la ruptura dels estereotips de 

gènere, a propiciar la participació de les dones en condicions d'igualtat i a 

l'eliminació de qualsevol forma de discriminació. Hem de donar visibilitat i 

presència en les diferents manifestacions culturals i en llocs de responsabilitat. 

 

176. Ampliar el catàleg de les activitats declarades festes d'interés turístic perquè altres 

determinats actes pugan aspirar a aconseguir aquest distintiu. 

 

177. Incrementar la presència d'autors locals en cites i esdeveniments culturals, 

impulsar l'adquisició de llibres en xicotets negocis destinats a les biblioteques 

municipals. 

 

178. Desenvolupar una campanya publicitària que ajude a aproximar de nou els 

espectadors a la cultura. 

 

179. Posar en valor la figura del gestor cultural perquè en molts ajuntaments no existeix 

i desenvolupar una línia de subvencions que ajuden a impulsar aquesta figura 

mitjançant contractes programa. 

 

180. Facilitar que es tornen a la pràctica de l'activitat física i l'esport. 

Davant el possible retraïment de la incorporació dels usuaris, a causa de la 

desconfiança o la por (especialment en la població de major edat), s'hauria de 

realitzar una campanya informativa de totes les mesures de seguretat i 

higiene, així com les adaptacions realitzades en les instal·lacions i/o en la 

realització de les activitats que s'han dut a terme en totes les instal·lacions o 

espai existents en el municipi. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

181. Crear bons esportius. 

A fi de prioritzar la recuperació de la pràctica per part de la ciutadania de 

l'activitat física i l'esport s'ha de reorientar la despesa municipal i posposar el 

desenvolupament de noves infraestructures i destinar-la a la creació de bons 

esportius per a la pràctica de l'activitat física tant en instal·lacions municipals 

com en privades. 

 

182. Continuar fent costat als clubs i empreses prestadores de serveis esportius. 

Establir línies de diàleg per a facilitar la reactivació i facilitar la incorporació de 

la ciutadania a l'activitat esportiva. 

 

183. Establir un pla de suport a l'esport escolar i de base que contribuïsca al seu 

manteniment. 

Activar al més prompte possible els contractes suspesos que mantenien amb 

empreses prestadores de serveis perquè puguen començar a prestar-se 

aquests serveis. 

 

184. Activitats de temps lliure, d'oci educatiu i activitats extraescolars. 

Es mantindran els programes i, en aquells casos en què l'activitat siga 

realitzada per empreses de serveis, s'adoptaran les mesures adequades 

perquè les empreses i les activitats oferides s'adapten a les normes de 

seguretat i higiene establides. 

 

185. Utilitzar l'estructura escolar com a centre de recursos per a la comunitat. 

Els serveis socials i els serveis educatius de les entitats locals han realitzat una 

labor molt important per a intentar cobrir el dèficit educatiu de les famílies 

més vulnerables, els fills de les quals han sigut els més perjudicats per aquesta 

crisi. En el pròxim curs aquesta situació podrà agreujar-se, sobretot en les 

localitats i barris amb alts nivells d'immigració i famílies vulnerables. D'aquesta 

manera, serà necessari que els col·legis situats en aquestes zones tinguen una 

atenció especial, per la qual cosa caldrà reforçar-los per a donar resposta a les 

situacions de necessitat socials i educatives. 

 

186. Establir un pla integral per a eliminar la bretxa digital en l'educació. 

Realitzar accions conjuntes amb la Conselleria d'Educació per a implantar 

mesures addicionals en aquells centres educatius on la bretxa educativa s'ha 

fet major per la crisi. Aquestes accions han d'estar liderades per Educació, que 

és la que ha d'implantar els mecanismes educatius per a corregir això, i 

coordinades amb les entitats locals. 

 

 



 
 

 

 

187. Realitzar formacions dirigides als equips docents perquè puguen tindre recursos 

que els ajuden davant de situacions de crisis. 

 

188. Col·laborar entra l'administració local i l'administració autonòmica educativa 

perquè es puga oferir el màxim de presencialitat en l'ensenyament dels alumnes per 

al pròxim curs 2020/2021. 

Per a respectar l'espai interpersonal i l'aforament establit per les autoritats 

sanitàries serà necessari comptar amb nous espais escolars fora dels propis 

centres. D'aqueixa manera, se sol·licitarà en determinats municipis que 

l'ajuntament pose a la disposició de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

aquells espais complementaris necessaris perquè l'ensenyament presencial 

aplegue al major nombre d'escolars de la Comunitat Valenciana. 

 

189. Reforçar el servei de neteja dels centres educatius d'infantil i primària. 

El servei de neteja que fins ara s'estava oferint no serà suficient per a complir 

amb els nous requisits higiènics sanitaris establits. Per això, serà necessari que 

s'amplien els contractes per a complir les recomanacions establides per les 

autoritats sanitàries per a la neteja dels aularis, lavabos i dependències dels 

centres escolars. 

 

190. Organitzar activitats d'oci educatiu, cultural i esportiu amb el finançament de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a fi de reduir els efectes de la Covid-

19 en la població escolar entre els 3 i 18 anys, ha establit una línia de subvenció 

que té com a finalitat finançar la realització d'activitats de suport escolar i 

altres activitats extraescolars de caràcter cultural i/o esportiu. 

 

191. Reduir l'IBI dels locals i espais vinculats a les empreses de les arts escèniques. 

Reducció de l'IBI relacionat amb les empreses d'arts escèniques, així com les 

societats musicals i les de moros i cristians. També haurien d'incloure's 

aquelles associacions de l'àmbit cultural que, no tenint activitat econòmica, 

hagen patit una reducció dels seus ingressos.  

 

192. Reduir o eliminar les taxes d'ocupació de la via pública. 

 

193. Reduir el temps de pagament de les factures i facilitar d'aqueixa manera la 

viabilitat econòmica de les empreses d'aquests sectors. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

194. Posar a disposició el romanent i superàvit del 2019 de les entitats locals per a 

implementar els costos derivats de la reconstrucció i recuperació financera derivada 

de la Covid-19. 

 

195. Fons Local d'Impuls i Recuperació Econòmica i Social. 

 

196. Suprimir el límit d'estabilitat pressupostària per a l'exercici 2020. 

 

197. Revisar o eliminar les taxes de reposició, a curt termini, i reduir la càrrega 

burocràtica associada a l'activitat econòmica i empresarial en els municipis rurals. 

 

198. Taxes municipals. 

Suspensió, ajornament o reducció de les diferents taxes municipals que 

puguen beneficiar a sectors vulnerables per la crisi de la COVID-19 com les 

taxes de terrasses, fems, mercats, escorxadors, cementeris, etc. 

 

199. Bonificacions d'impostos municipals. 

Ajornament o bonificació dels impostos municipals que siguen susceptibles de 

beneficiar a sectors vulnerables per la crisi de la COVID-19. Impostos com ara 

l'IBI, IAE, Impostos sobre vehicles de tracció mecànica, etc. 

 

200. Accés a línies de subvencions. 

Accés telemàtics i presencials d'ajudes a persones físiques i jurídiques, 

comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense 

personalitat jurídica, que duguen a terme les activitats empresarials o 

individuals que motiven la concessió de la subvenció, provocada per la crisi de 

la COVID-19. 

 

201. Prorrogar el bo social a consumidors i col·lectius d'alt risc per motius de la COVID-

19. 

Pròrrogues del bo social per a subministraments de llum, aigua i telèfon. 

Creació d'altres ajudes a aquests col·lectius. 

 

 

 

 

 

 

 

 FINANÇAMENT I FONS EUROPEUS 



 
 

 
 

202.  Incrementar el Fons de Cooperació Municipal. 

Incrementar l'assignació del Fons de Cooperació Municipal a tots els municipis 

i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, augmentant la quantitat 

dotada en la Resolució de 26 de març de 2020. 

 

 

203. Participar en els Instruments Europeus de Recuperació – Participació en els Fons 

Estructurals i d’Inversió Europeus (FEIE) – Programa Operatiu de la Comunitat 

Valenciana.  

• Participació de les entitats locals, a través de les seues associacions de 

municipis, tant a nivell nacional (com ha sol·licitat ja la FEMP) com a nivell 

territorial (en el cas de la Comunitat Valenciana, a través de l’FVMP), en 

l'elaboració del pla per a la gestió dels fons europeus, i sol·licitar que es 

destine un percentatge dels fons de la UE rebuts per a finançar els plans 

de reconstrucció de les entitats locals. 

• Participació de representants dels municipis de la Comunitat Valenciana 

(FVMP, diputacions) en la mesa de negociació dels FEIE que es plasmaran 

en el nou Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2021-2027, i es 

dissenyen prioritats d'inversió destinades a les entitats locals per a dur a 

terme plans i programes de reconstrucció econòmica i social després de 

patir els efectes de la crisi de la COVID-19. 

 

204. Participar en el Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014 – 2020. 

Sol·licitar modificacions del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 

2014-2020, quant a poder aplicar un percentatge de cofinançament del 100% 

a les despeses declarades en les sol·licituds de pagament durant l'exercici 

comptable que comença l'1 de juliol de 2020 i finalitza el 30 de juny de 2021 

per als eixos prioritaris del programa que es consideren claus per a la 

recuperació econòmica i social dels municipis; i permetre que els recursos 

disponibles per a la programació de l'any 2020 puguen transferir-se entre el 

FEDER i el FSE, en funció de les necessitats de reconstrucció dels municipis 

enfront de la crisi de la COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

205. Implementar l’AGENDA 2030. Posada en marxa d'un sistema de gestió i 

optimització de recursos i consums municipals que ajude a implementar els 

compromisos de l'Agenda 2030. 

L'Agenda 2030 en la Comunitat Valenciana implica un esforç conjunt en la tasca 

activa de creació, enfortiment i reinvenció d'institucions públiques, agents 

socials, sector privat i societat civil i de reforç de les aliances publicoprivades, 

així com el compromís de la Generalitat i de les Administracions Locals en 

l'impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en els seus àmbits 

competencials. 

 

206. Impulsar la implementació de la interoperabilitat i el desenvolupament de 

l'administració electrònica en l'Administració Local. 

Incorporació d'arquitectures informàtiques recomanables per a desenvolupar 

aquests sistemes d'acord amb les directrius marcades per la Unió Europea. 

Definició i implementació d'estàndards per al desenvolupament de 

l'administració electrònica, eina fonamental per a l'agilitació de tràmits i la 

reducció de despeses. 

 

207. Escriptoris virtuals. Impulsar ‘Cloud First’ i optimitzar la inversió en tecnologia. 

És necessari optimitzar la inversió en tecnologia de les entitats locals i avançar 

cap a una estandardització en els sistemes informàtics amb la utilització dels 

escriptoris virtuals. 

Potenciar el coneixement i posada en pràctica dels mecanismes de compra 

pública d'innovació. 

 

208. Avançar cap a les smart cities i promoure pràctiques de governança participativa. 

Avançar cap a les smart cities: smart enviroment, smart mobility, smart 

economy, smart governance, smart people, smart living, smart healthy, smart 

biosecurity, smart city lab, etc. 

Promoure les pràctiques de governança participativa per a generar una 

democràcia amb major consulta ciutadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INNOVACIÓ I DIGITALIZACIÓN 



 
 

 

 

209. Reduir la bretxa digital en els municipis. 

Promoure un pacte interadministratiu per al desenvolupament 

d'infraestructures de comunicacions. 

Proposar fórmules d'ajudes i estímuls públics per al desplegament 

d'infraestructures de comunicacions de nova generació que facen possible 

igualar almenys la connectivitat entre zones industrials i nuclis urbans, així com 

impulsar la fibra òptica en els centres històrics. 

Elaboració d'ordenances que faciliten i normalitzen els desplegaments de 

xarxes de comunicacions, així com elaborar un manual de bones pràctiques en 

l'entorn local que facilite la formació i l'assessorament, així com la cooperació 

a nivell tècnic. 

 

210. Impulsar les comunicacions electròniques de banda ampla. 

Impulsar un Pla Director de Telecomunicacions de l'Administració Autonòmica 

per a identificar les necessitats dels territoris o nuclis de població en matèria 

de cobertura de televisió, telefonia mòbil i Internet. 

 

211. Impulsar de manera directa la disponibilitat de xarxes i serveis FTTH i LTE en la 

Comunitat Valenciana, i realitzar una gestió i ús eficient d'infraestructures passives 

susceptibles de convertir-se en suport de xarxes de telecomunicacions. 

 

212. Implementar el teletreball. Establir un protocol per a la implantació del programa 

de teletreball. 

Incloure en els Plans d'Igualtat Municipal la posada en pràctica d'un pla de 

teletreball. 

 

213. Alfabetitzar digitalment la ciutadania. 

Dotar als ciutadans de competències digitals per a ajudar-los a gaudir 

plenament dels beneficis de participar en la societat digital. 

Estendre a tots els municipis de la Comunitat punts d'accés públic a Internet, 

permetre la disponibilitat de biblioteques, telecentres, punts d'informació, 

centres cívics i socials finançats amb fons públics que permeten accedir a les 

TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

214. Formar els/ les empleats/des públics/ques per a avançar en la incorporació de les 

noves tecnologies a l'Administració Local. 

 

215. Usar drons en les administracions locals. 

La posada en marxa de projectes ‘dron’ en els municipis amb solucions ‘clau 

en mà’, ja que els drons poden proporcionar serveis de manera eficaç i eficient 

en els àmbits de la Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Infraestructures, 

Agricultura, Medi Ambient, Secretaria, Serveis Jurídics, Hisenda i Recaptació, 

Cultura i Oci, Esports, Turisme i Indústria. 

Desenvolupar un ‘Llibre d'estudi’ sobre la implantació de drons en els nostres 

ajuntaments en el qual es descriga i analitze les possibles actuacions d'un dron 

dins de les competències municipals, els requisits legals per a posar en marxa 

aquestes unitats i els serveis a requerir a les empreses proveïdores. Aquest 

serviria com a base per al corresponent Pla Director Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

216. Aproximar l'administració a la ciutadania mitjançant formació que ajude a millorar 

la relació entre tots dos. 

Una de les eines bàsiques amb les quals hem de comptar és la formació en 

l'atenció al públic. 

 

217. Facilitar l'accés a la comunicació entre ciutadà i administració fomentant l'ús de les 

TIC en col·lectius vulnerables i analògics. 

Alguns exemples d'activitats que es podrien desenvolupar per a aconseguir 

aquest objectiu serien: 

• Xarrades en les llars de jubilats per a mostrar-los per a que valen i com 

s'empren. 

• Cursos en les EPA (escola de persones adultes) que els ensenyen a fer 

tràmits tan senzills i quotidians com demanar el certificat 

d'empadronament. 

• Millorar els serveis d'atenció al ciutadà, simplificant les subvencions i el 

pagament dels tributs municipals. 

• Simplificar i millorar l'accés telefònic i posar en marxa ja la cita prèvia 

en els centres de salut. 

• Incloure i sol·licitar a les empreses o entitats que gestionen la 

teleassistència (Creu Roja, Atenzia…) de majors i persones amb 

discapacitat que afigen en el seu protocol d'actuació ensenyar els seus 

beneficiaris el maneig bàsic d'habilitats TIC, així com incloure en els 

Centres Socials Municipals aquest tipus de formació específica. 

 

218. Desenvolupar noves eines de participació real de la ciutadania. 

Els pressupostos participatius és l'eina més estesa i empleada, però no la més 

real i participativa. Existeixen altres eines que són molt interessants com ara: 

• Consells municipals reglats mitjançant cartes de participació. 

• Comissions de treball. 

• Consells consultius de ciutadans. 

• Jornades de portes oberts i taules redones. 

• Crear una finestreta única de fàcil accés i ràpid en tots els portals web 

de les institucions públiques valencianes, perquè el ciutadà puga 

manifestar suggeriments, queixes, dubtes, necessitats etc. 

 

 

 

 

 PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 



 
 

 

 

219. Promoure els consells de participació als ajuntaments i que siguen un requisit per 

a poder accedir a ajudes finalistes. 

Els consells de participació haurien d'estar formats per membres de la societat 

civil i pels partits polítics del consistori perquè la participació siga el més real 

possible. Els consells de participació són consultius a hores d'ara, per a donar 

un pas avant i de vertadera participació seria dotar-los de major pes. 

 

220. Formar a les regidores i regidors dels municipis perquè posen en marxa els 

objectius del mandat i el seu compliment. 

Formar per a millorar la relació amb el ciutadà perquè podria seguir l'evolució 

dels projectes en el seu entorn més pròxim. 

 

221. Dissenyar enquestes per a conèixer les preocupacions de la ciutadania. 

 

222. Fomentar l'associacionisme per a implicar la ciutadania a l'hora de resoldre 

qüestions relatives al municipi. 

 

223. Crear un teixit social empoderat i d'aquesta manera fer veure als veïns i veïnes la 

seua capacitat transformadora. 

 

224. Recompensar d'alguna manera les bones pràctiques i els comportaments solidaris. 

 

225. Ajuda puntual a l'emergència (nacional o internacional). 

 

226. Cooperar en projectes de desenvolupament (nacional o internacional). 

 

227. Fomentar la col·laboració social, amb la finalitat d'implementar tasques que 

milloren la qualitat de vida en els col·lectius menys afavorits, mitjançant ajuda 

econòmica, alimentària, d'habitatge, roba. 

 

228. Potenciar i formar a les persones voluntàries perquè la seua acció estiga 

coordinada i adequadament atesa. 

 

229. Promoure una xarxa de voluntariat que funcione com a acompanyament a nivell 

emocional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

230. Tindre una cura especial amb els col·lectius més vulnerables, com per exemple les 

persones majors i els menors. 

 

231. Facilitar la cerca d'ocupació i inserció social a persones amb necessitats, que 

puguen suposar risc d'exclusió social. 

 

232. Crear més llocs de la figura de l’Orientador Laboral.  

Crear més llocs de la figura de l'Orientador Laborar en les oficines de Labora 

(aprofitant els fons d'Europa que hi ha per a tal fi) així com crear una xarxa 

d'Orientadors Laborals en les Agències de Desenvolupament Local dels 

municipis de més de 10.000 habitants. 

 

233. Impulsar el procés participatiu. 

Procés participatiu de la ciutadania mitjançant la recuperació, la prevenció i 

l'empoderament, aplicant al procés les 4 fases: 

• Fase d'informació i diagnòstic. 

• Fase de propostes ciutadanes. 

• Fase de debat. 

• Fase de retorn a la ciutadania amb els resultats obtinguts de tot el 

procés. 

 

234. Establir un conveni marc (Generalitat + Diputacions Provincials + FVMP) per 

l'Aliança Valenciana pel Govern Obert. 

Establir un marc permanent i estable de col·laboració entre la Conselleria de 

Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; les diputacions 

provincials de Castelló, València i Alacant i la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies per a garantir l'aplicació i desplegament de la Llei 

2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 

Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de 

l'Administració local i avançar conjuntament en polítiques de transparència, 

bon govern i participació ciutadana. 

 

235. Iniciar la Xarxa d'Entitats Participatives. 

A través de convenis amb universitats públiques valencianes, contemplar 

trobades amb les entitats locals, que seran l'embrió que done lloc en un Banc 

de Bones Pràctiques i en una Xarxa d'Administracions Participatives que 

tindran el seu propi espai en el Portal de Participació Ciutadana de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 

 



 
 

 

 

236. ‘Alcem-nos’ – Acord Ciutadà 

Dins del marc del programa ‘Alcem-nos’ que ha posat en marxa la Generalitat 

per a la reconstrucció de la Comunitat Valenciana i que contempla d'una banda 

el diàleg social i per un altre l'acord institucional, obrim un tercer pilar per a la 

ciutadania: Alcem-nos – Acord Ciutadà. 

 

237. Impulsar la creació de l'aliança de ciutats per al desenvolupament sostenible. 

A fi de sensibilitzar la societat valenciana i poder fer partícips a tots els 

municipis, ciutats i entitats relacionades amb el municipalisme que vulguen 

adherir-se per acord és l'encàrrec que el Consell fa a la Direcció General de 

Cooperació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

238. Continuar tots els projectes liderats per l’FVMP en matèria de despoblació. 

Entre ells cal destacar el Fòrum de Municipis d'Interior, l'Oficina valenciana 

contra la despoblació o el servei ‘ADL al Territori’. 

 

239. Modificar la Llei d'Hisendes Locals. 

Canviar la legislació que regeix les entitats locals i que està suposant un fre a 

la seua activitat. 

 

240. Descentralitzar  l’administració autonòmica. 

Descentralització de l’administració autonòmica i de les universitats. Hem de 

canviar el model existent, deslocalitzant serveis i acostant-los cap a un entorn 

més rural. 

 

241. Desgravar IRPF per residència en territori forestal/rural. 

Entre altres, podrien fer-se desgravaments en IRPF per residència en territori 

forestal/rural, desgravaments a empreses que s'assenten en aquests territoris, 

etc. 

 

242. Diferenciar la fiscalitat en les àrees en risc de despoblació. 

 

243. Desburocratitzar les ajudes del programa LEADER dels Grups d'Acció Local. 

Desburocratitzar les ajudes del programa LEADER dels Grups d'Acció Local. Ha 

d'estudiar-se quins impediments es tenen, donada la gran necessitat d'ajudes i 

l'escassa tramitació d'aquestes. Les condicions frenen el desenvolupament de 

projectes en bona part del territori de la Comunitat Valenciana. 

 

244. Dotar d'un cos tècnic assessor multidisciplinari als xicotets municipis. 

Entre altres, les necessitats van encaminades cap a la falta d’agents de 

desenvolupament local i arquitectes. 

 

245. Simplificar la burocràcia de les subvencions a xicotets municipis i ampliar terminis 

per a l'execució dels projectes. 

 

 

 

 

 

 DESPOBLACIÓ 



 
 

 

 

246. Instal·lar una finestreta única per a atendre els projectes de les empreses que 

s'instal·len en municipis xicotets en risc de despoblació. 

 

247. Reclamar un pla de xoc enfront de la bretxa digital. 

La Comunitat Valenciana està a la cua en el que a connectivitat es refereix en 

els municipis d'interior. Les infraestructures s'han centrat en la línia de costa, 

oblidant l'interior. Es necessita un pla que dote de banda ampla a aquests 

municipis i introduïsca la tecnologia 5G. 

 

248. Ajudar a les empreses establides en territori amb el risc de despoblació (ocupació, 

nova contractació, impost de societats, etc.). 

 

249. Establir plans d'ocupació relacionats amb la cura de persones dependents. 

Plans d'ocupació relacionats amb la cura de persones dependents sabent els 

alts índexs d'envelliment dels pobles d'interior. 

 

250. Establir plans d'ocupació municipals relacionats amb els recursos mediambientals 

i paisatgístics. 

Plans d'ocupació municipals relacionats amb els recursos mediambientals i 

paisatgístics. Es tracta d'activar el mercat laboral en aquells sectors amb major 

demanda. 

 

251. Incentivar i facilitar el comerç electrònic i l'enviament posterior de productes a 

domicili a través de les webs municipals o els perfils oficials en xarxes. 

Incentivar i facilitar el comerç electrònic i l'enviament posterior de productes 

a domicili a través de les webs municipals o els perfils oficials en xarxes. Hem 

vist durant la pandèmia la gran necessitat que existeix en els municipis 

d'interior d'aquesta mena de serveis i la potencialitat de convertir-lo en 

referent de creació de llocs de treball. 

 

252. Potenciar el comerç de proximitat. 

Potenciar el comerç de proximitat recuperant mercats els caps de setmana o 

creant-ne de nous com els de compra-venda de productes de segona mà. 

 

253. Executar punts nets o àrees de servei per a autocaravanes a fi de dinamitzar 

l'economia del municipi a través d'aquesta mena de turisme. 

Es tracta de captar un turisme ja existent en la línia de costa que, per falta de 

serveis, no s'endinsa cap als municipis de l'interior. 

 

 

 



 
 

 

 

254. Impulsar l'activitat productiva, aprofitant recursos endògens de l'entorn 

territorial. 

 

255. Constituir empreses, amb especial atenció als models jurídics: societats laborals i 

cooperatives, entre altres. 

 

256. Incentivar les iniciatives empresarials associades a la creació d'ocupació amb 

preferència a l'autoocupació col·lectiva. 

Hem d'impulsar l'activitat productiva, aprofitant recursos endògens de 

l'entorn territorial. 

 

257. Proporcionar serveis de promoció de l'economia digital, de formació i assistència 

tècnica informàtica. 

 

258. Acceleració de DICS i perímetre desprotegit per a possibilitar creixement. 

Atés que en aquesta mena de municipis el terreny protegit és molt ampli, no 

es permeten actuacions. La burocràcia és excessiva i acaba paralitzant 

l'activitat. 

 

259. Regular i promoure la construcció d'habitatges bioclimàtics. 

Regular i promoure la construcció d'habitatges bioclimàtics i habitatges socials 

amb la cessió de terrenys municipals. Fomentar la creació d'una bossa 

d'habitatges, de particulars, amb un sistema de lloguer segur i preus 

assequibles. Per això, proposem que s'impulsen plans d'adquisició i 

rehabilitació de primer habitatge en pobles amb el risc de despoblació. 

 

260. Establir plans d'adquisició i rehabilitació de primer habitatge en pobles amb el risc 

de despoblació. 

 

261. Construir habitatges socials amb la cessió de terrenys municipals. 

 

262. Crear una bossa d'habitatges, de particulars, amb un sistema de lloguer segur i 

preus assequibles. 

 

263. Dissenyar línies d'ajudes específiques per a la instal·lació d'energies renovables i 

millora de les canalitzacions d'aigua potable. 

 

 

 

 

 



 
 

 

264. Incentivar perquè el personal funcionari fixe el seu habitatge habitual en el 

municipi on treballa. 

 

265. Dispersar plans formatius de Labora i Formació Professional per zones rurals. 

Existeix una necessitat clara en els municipis més rurals de realitzar estudis en 

aquelles matèries l'aplicació de les quals se centra en el món rural. Entre elles 

podem destacar les cures a persones dependents a domicili. 

 

266. Instaurar aules homologades itinerants per a la formació amb certificat de 

professionalitat a l'interior. 

Els estudis estan centralitzats i l'alumnat ha de desplaçar-se a molts 

quilòmetres de distància per a formar-se. Açò suposa un problema per a gran 

part de l'alumnat, amb càrregues familiars. Podríem solucionar-ho instal·lant 

aules descentralitzades que, perquè foren més operatives, haurien de canviar 

d'ubicació anualment. Fixar una aula homologada suposa un cost inassumible 

per al municipi i no pot romandre en el temps, atés que la població és molt 

menor que a les ciutats, així que aules itinerants seria l'opció més factible. 

 

267. Oferir assistència perquè els municipis d'interior puguen obrir zones de bany i 

piscines. 

 

268. Igualar serveis amb altres zones mitjançant col·laboració amb la diputació 

(seguretat ciutadana i tècnics). 

 

269. Crear un mapa de serveis de la Comunitat Valenciana per comarques i amb les 

previsions d'inversió. 

Existeix el desconeixement d'inversions territorials, per la qual cosa instem a 

la Generalitat a zonificar-les per a optimitzar els seus serveis. 

 

270. Crear una plataforma digital en la qual s'oferisquen els serveis dels municipis de 

l'Agenda AVANT. 

Per a això, des de l’FVMP es dissenyaran els continguts de la web, en 

col·laboració amb els departaments de les diferents conselleries que puguen 

intervindre en aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

271. Materialitzar i adequar espais multiusos en dependències de potestat municipal 

que compensen la falta d'aquest tipus serveis. 

És el cas del servei de bar, quiosc, parafarmàcia, forn, etc. que poden 

convertir-se en una botiga multiservei i, en cas de no tindre emprenedors que 

es facen càrrec d'ella, que siga impulsada pel consistori. 

 

272. Millorar els serveis d'atenció a les persones majors i dependents. 

 

273. Garantir la seguretat ciutadana en pobles de l'interior. 

 

274. Crear programes de promoció de l'activitat física per a població de la tercera edat 

en la televisió pública valenciana, com a actiu de salut. 

 

275. Apostar pel taxi rural de 9 places a demanda. 

Millorar el transport públic, amb autobusos amb freqüències raonables i 

apostar clarament pel taxi rural de 9 places a demanda. 

 

276. Coordinar el transport escolar i el servei públic. 

Col·laboració més que necessària per a optimitzar els escassos recursos amb 

els quals compta aquest territori. 

 

277. Invertir en infraestructures (carreteres, ferrocarril, etc.). 

 

278. Millorar el transport públic, amb autobusos amb freqüències raonables. 

 

279. Reforçar els Centres de Salut comarcals. 

 

280. Apostar per la teleassistència. 

Es tracta d'un sistema que donarà un gran servei amb escassa inversió pública. 

 

281. Crear un pla de residències, sobretot en aquells punts on existisca Centre de Salut 

per a poder tindre un control sanitari d'aquestes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

282. Apostar per les aules de respir, els centres de dia i la assistència domiciliària que 

impedisquen la migració a centres en altres ciutats. 

 

283. Ajudar a la incorporació de tècnics especialistes en economia, ocupació i gestió 

agroalimentària, mediambiental i forestal als ajuntaments. 

 

284. Posar en marxa de projectes pilot innovadors relacionats amb la bioeconomia 

agroforestal (almenys 1 per comarca). 

 

285. Governança: Participació efectiva de la població local i dels ajuntaments en la 

gestió dels espais agroforestals dels territoris objecte de major impacte per la 

despoblació. 

 

286. Dinamitzar activitat agroforestal. 

Incentius fiscals tant a les empreses com als propietaris dels terrenys per 

activar-les. Tramitació de permisos administratius expressos. 

 

287. Reclamar una taxa de compensació mediambiental davant la negativa que suposa 

l'execució de molts projectes que incentiven l'activitat socioeconòmica per estar 

supeditats aquests a figures de protecció ambiental. 

 

288. Mantindre correctament de les muntanyes i els terrenys forestals. 

 

289. Crear un fons de participació financera de titularitat pública amb evolució a mixta, 

amb participació privada, amb qualificació de deute subordinat. 

 

290. Establir una línia de finançament de les subvencions dels ajuntaments. 

Els ajuntaments estan tenint greus problemes de liquiditat per a afrontar 

l'execució de les subvencions concedides. Instem que es realitze una bestreta 

d’aquestes als municipis més xicotets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

291. Impulsar la seguretat sanitària. 

Impulsar la seguretat sanitària: la seguretat dels treballadors i treballadores 

implicats en l'activitat turística; la seguretat en matèria d'ordre públic posant 

l'accent en els municipis que manquen de policies locals; la seguretat davant 

contingències (Plans Locals d'Emergències i Plans de Contingència davant 

situacions no desitjades); la seguretat en la mobilitat, urbana i interurbana. 

 

292. Redactar o actualitzar Plans de Turisme del municipi, o en el seu cas, de la 

mancomunitat. 

Plans d'Ordenació de Recursos Turístics (PORT) i Plans d'Intervenció en Àmbits 

Turístics (PIAT). 

 

293. Plans d'Ordenació de Recursos Turístics (PORT) i Plans d'Intervenció en Àmbits 

Turístics (PIAT). 

 

294. Identificar, protegir, senyalitzar i promocionar recursos turístics de primer ordre. 

 

295. Comprometre’s amb el foment del turisme local i de l'espai turístic. 

Estructures estables de participació, campanyes específiques en coordinació, 

productes de proximitat, comerç local, missatge únic de destinació segura, 

saludable, autèntic, ètic, que contagie hospitalitat. 

 

296. Propiciar productes dins de l'estratègia Marca-Poble. 

 

297. Potenciar el ‘Ecoturisme’, per a activar econòmicament als municipis d'interior de 

la Comunitat Valenciana. 

 

298. Crear i, en el seu cas, actualitzar les APP turístiques municipals i altres eines 

digitals. 

Promoció, comercialització turística, coneixement del viatger o turista local. 

Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI-CV). 

 

299. Incentivar la creació de Punts d'Informació Turística vinculats a l'Oficina 

d'Informació Turística de referència (xarxa TouristInfo). 

 

300. Reduir les càrregues administratives per a la concessió de llicències i simplificació 

dels procediments de concessió de subvencions i ajudes. 

 TURISME 



 
 

 

 

301. Minoració en els arrendaments de béns municipals d'ús turístic, així com taxes. 

 

302. Estimular les ajudes (monetàries, suport tècnic, promoció, etc.) als comerços i 

establiments turístics que adapten el seu negoci a la nova normalitat. 

 

303. Establir mesures específiques (cooperació institucional supramunicipal) per a 

reforçar les possibilitats dels xicotets municipis d'interior (sistema rural valencià). 

Mesures específiques en el desenvolupament del turisme sobretot per als 

municipis que estan en risc de despoblació. 
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de la Comunitat Valenciana 

 


