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#AbanderemELFUTUR 
 
• Els pressupostos de 2019 consoliden el canvi iniciat en 2015, blinden l'Estat 
de Benestar i assenyalen el camí pel qual hem de transitar per a garantir el 
nostre projecte de futur. 
 
• Són uns pressupostos que representen al 100% el que ha sigut nostre 
objectiu des que arribem al govern de la Generalitat. Uns pressupostos al 
servei dels valencians i valencianes. 
 
• Amb aquest acord amb Podem, vam demostrar una vegada més que una 
altra forma de fer política és possible. Tenim l'obligació d'arribar a acords que 
permeten complir la nostra màxima prioritat: millorar la vida dels valencians. 
Aquests han sigut els principals acords aconseguits: 
 

1. IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 
 
Consolidem els drets socials dels valencians i les valencianes, perquè 
cap persona siga exclosa per raons de sexe, edat, procedència o renda. 
 
• Dignifiquem la situació de les persones amb dependència. Enguany la 
partida per a l'atenció a persones en situació de dependència augmenta 
un 44.74% respecte a 2018 (114M€ més). 
• El feminisme és clau per al benestar social i el progrés de la nostra 
societat. Enguany la XarxaValenciana d’Igualtat estarà dotada amb 
5,3M€ que ens permetrà arribar als 100 agents d'igualtat. 
• La Renda Valenciana d'Inclusió, estarà dotada amb 100 M€, enfront 
dels 88,5M€ de 2018. Enguany 120.000 famílies es beneficiaran de 
la RVI. 
• L'Estratègia Valenciana de la Joventut tindrà 3,3M€ per a la 
contractació, a través dels nostres ajuntaments de 96 tècnics i tècniques 
de joventut. 
 
Consolidem la dignificació de la Justícia gratuïta, amb 45 M€ per a 
advocats 
i procuradors del torn d'ofici. 
 

2. DRET A UN HABITATGE DIGNE 
Defensem el dret universal a un habitatge digne, i adequat. Amb aquests 
pressupostos, convertim l'habitatge en nucli dur de l'Estat de Benestar a 
la Comunitat Valenciana. 
 
• Dupliquem el pressupost destinat a l'ampliació del Parc Públic, amb 40 
M€ per a la compra d'habitatges. 
• Acabem amb 8 promocions d'habitatges públics paralitzats per 



 
 
 
 
 
 
 

l'anterior govern. Enguany augmentarem el pressupost en aquest sentit 
un 85%, la qual cosa suposarà posar més de 110 habitatges en lloguer 
assequible i social. 
 
3. EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT 
Treballem per un sistema educatiu de qualitat, en el qual cap persona 
quede exclosa per no poder pagar els seus estudis. 
• Dotem amb 289 M€ al Pla Edificant per a dignificar les aules dels 
nostres alumnes i alumnes. 
• Destinem 31 M€ a beques universitàries. Més del doble que en 
l'anterior legislatura. 
• Bono Infantil: Ampliem a 51M€ els fons d'ajudes per a famílies que 
matriculen en escoletespúbliques a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. 
• Destinem 8M€ per a millores del personal laboral i 12 M€ para PAS i 
PDI 
 
• Impulsem la recerca amb una dotació de 52,4 M€, la qual cosa suposa 
un augment del 31% del pressupost respecte a l'any passat. 
• El IVF destinarà 12 M€ per a la compra d'ordinadors en els col·legis. 

 
 
 

4. SANITAT UNIVERSAL 
Treballem per a consolidar la sanitat universal com a dret bàsic de 
totes les persones 

 
 
• Enguany destinem a Sanitat 245 M€ més que l'any passat, i 1.143M€ 
més que en 2015. 
• Aquests pressupostos suposen la major aposta per l'assistència 
sanitària de la legislatura: 4.416 M€ amb un augment de 142 M€ 
respecte a 2018. 
• Implementem un Pla Especial per a reduir les llistes d'espera amb 27 
M€. 
 
• Destinem més recursos contra la pobresa farmacològica: 93,2M€ per a 
ampliar el grup de col·lectius que atendre. Ampliem l'eliminació 
del copago a les rendes inferiors al SMI 
• Per primera vegada, el 20% del pressupost en sanitat es destina a 
atenció sanitària i salut mental. 
• Incrementem 42M€ en inversions incloses en el Pla de Dignificació 
d'Infraestructures Sanitàries i el Pla d'Atenció Primària (22,2 M€). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. PROGRÉS ECONÒMIC 
 
Les polítiques socials i econòmiques van de la mà. Asseure les bases 
d'una Comunitat competitiva i innovadora, es reflecteix en la creació de 
llocs de treball estables i de qualitat. 
 
• Incrementem el 100% la II Fase del Pla Estratègic de la Indústria 
Valenciana. 
 
• Apostem per la promoció de la indústria 4.0. i la transformació digital de 
la indústria manufacturera i les pimes amb un increment del 33% del 
pressupost. 
 
• Reforcem la funció pública dels Centres Tecnològics per a enfortir les 
relacions entre les empreses i els agents del Sistema Valencià 
d'Innovació amb 48,3 M€. 
 
Destinem un 94,5% més a la promoció exterior de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Reforcem la Banca Pública Valenciana amb 75,7 M€ de pressupost per 
al IVF 
 
• El IVF destinarà 12 M€ per a finançar mitjançant microcrèdits els 
projectes de persones desocupades, especialment d'aquelles amb més 
dificultats. 
• Agricultura: destinem 38,8 M€ per a actuacions en estructures agràries, 
modernització de regadius, estalvi d'aigua i cooperativisme. 
 
• Engegarem la Llei d'Estructures Agràries, i la Llei de L'Horta. 
 
• Apostem per una política mediambiental sostenible, amb un pressupost 
de 46,8 M€ (un 9,3 M€ més que en 2018). 
 
 
6. OCUPACIÓ ESTABLE I DE QUALITAT 
Un impuls decisiu per la formació i l'ocupació estable i de qualitat, per a 
acabar amb la precarización de l'ocupació. 
 
• Reforcem el foment de l'ocupació amb perspectiva de gènere, amb un 
increment del 44,6% del pressupost destinat a aquesta fi. 



 
 
 
 
 
 
 

 
• Incrementem el 91,41% de les inversions vinculades al nou model 
d'atenció en espais Labora Ocupació i Labora Formació (antic SERVEF). 
 
• Impulsem una nova convocatòria de AvalemJoves Plus, per a la 
contractació de persones joves. 
 
• En aquests tres anys de legislatura, l'ocupació ha crescut en 192.500 
persones, i per a enguany la previsió és crear 50.000 nous llocs de 
treball. 
 
 
 
7. MUNICIPALISME 
 
Apostem per uns municipis forts, amb plena capacitat de decisió i amb 
recursos suficients per a respondre a les necessitats de la ciutadania. 
 
• Augment per tercer any consecutiu del pressupost del Fons de  
Cooperació Municipal. Enguany el Fondo comptarà amb 40 M€ (un 26% 
més), per a millorar el finançament de tots els municipis valencians. 
 
• Destinem 3M€ per a combatre la despoblació. 
 
• Dotem amb 10 M€ al Nou Pla d'Ajuda als Municipis en situació 
d'Emergència Financera. 
 
• Engegarem un Fons de Fons financer, per a proveir de crèdit a 
municipis en condicions avantatjoses amb 2,5 M€. 
 
• L'Administració Local incorpora un nou Fons de Suport a Municipis 
Turístics amb 2 M€. 
 
• Recuperem el patrimoni dels pobles, vinculat a la millora de l'oferta 
turística amb 10 M€ i amb cofinançament addicional de Fons Europeus. 
 
• Creem una nova línia de suport a la XarxaValenciana 
de Ciutats per l’Innovació dotada amb 300.000 euros. 
 
8. CULTURA I ESPORT 
 
Treballem per a enfortir la indústria cultural i l'esport en la 
nostra Comunitat. Volem que la marca valenciana en la cultura i l'esport, 
siga reconeguda nacional i internacionalment. 



 
 
 
 
 
 
 

 
• L'Institut Valencià de Cultura estarà dotat amb quasi 39 M€ per a 
afavorir la producció en arts escèniques, música i audiovisuals. 
 
• Augmentem un 15% les línies de potenciació del sector del llibre. 
 
• 2,5 M€ més per a espais culturals dependents de la Conselleria de 
Cultura 
 
Augmentem un 25% la línia pressupostària per a l'organització de 
campionats europeus i mundials en categories màximes 
 
Augmentem en un 63% les ajudes a municipis per a millorar 
infraestructures esportives. 
 
9. COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT, SOLIDARITAT I 
RESPONSABILITAT SOCIAL 
 
Volem que la Comunitat Valenciana siga un exemple de solidaritat i 
humanitat. Per açò els nostres pressupostos també són el reflex de la 
valentia, el lideratge i la humanitat que necessita la Unió Europea per a 
afrontar la crisi migratòria. 
 
• De cada 10 euros de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat 
Social, Participació i Cooperació; 6 es destinen a polítiques de 
Cooperació. 
 
• El pressupost destinat al programa de Cooperació al Desenvolupament 
suma un total de 32,6 M€. Un increment del 44% respecte a 2018. 
 
• Dupliquem el pressupost de les ajudes a associacions i entitats locals 
per a afavorir la responsabilitat social, i destinem un 67% més a la 
Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant. 
 
 
 
 
 

 


