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Introducció: Creixem. La Via
Valenciana

2.

La socialdemocràcia valenciana ha d’actualitzar i renovar el seu projecte. Redefinir l’agenda davant
els canvis que s’han produït en els últims anys. Impulsar una nova agenda per a continuar creixent
en igualtat, en sostenibilitat i en ocupació.

3.

Durant tota la nostra historia els nostres valors romanen inalterables: la justícia social, la igualtat
d’oportunitats, la lluita contra la desigualtat, el feminisme…el que ha anat evolucionant ha sigut la
forma per a aconseguir aquestes finalitats. Mantindre els mitjans en un món que canvia només porta
al fracàs.

4.

El canvi serà la constant de la dècada vinent; les seues variables seran la seua acceleració, l’amplitud
de les dimensions de l’activitat humana que abast, i les conseqüències econòmiques, socials i culturals que provoque. Les idees seran, com ho han sigut sempre, l’energia transformadora d’aquestos
canvis. I la concepció del món de la qual es partisca, la que determine la justícia o no amb que aquestes transformacions canvien per a millorar la vida de les persones.

5.

Com sempre en el passat, els socialistes valencians vam reformar la realitat per a atendre les necessitats i expectatives de la gent. També ho estem fent i ho farem en aquest nou horitzó. El futur no
arriba; al futur s’arriba. La nostra obligació i el nostre compromís és treballar per a conformar-lo.

6.

Ja tenim consciència i constància reals d’aquest canvi d’època. En tot just vint anys, hem viscut un gir
profund en la seguretat en el món, una alteració significativa dels actors rellevants en les noves hegemonies; patit una prolongada crisi econòmica i financera amb danys socials devastadors que encara
no hem pogut estroncar; patit una pandèmia que ha alterat el món sencer en tots els seus aspectes;
aguditzat els efectes de crisi climàtica, que no sols afecta a com serà la vida humana en el pròxim
futur, sinó que posa en risc la seua pròpia supervivència.

7.

Si mirem amb perspectiva oberta, la realitat mundial no és hui pitjor que fa un quart de segle. Milions d’éssers humans han abandonat la pobresa extrema, i han vist créixer les seues oportunitats.
L’esperança de vida ha crescut per a la majoria dels qui habiten aquest planeta i han millorat les
seues condicions de salut i ampliat la prestació d’educació. La consciència sobre els drets humans,
i en molts casos la seua protecció, s’han establit en llocs on mai havien existit. Com a socialistes internacionalistes i solidaris valorem tots aqueixos assoliments, en uns casos més parcials que en uns
altres. Així i tot, la desigualtat continua dividint intensament a les àrees del món, als països i a les
capes socials dins d’aquests.

8.

Però aquest quart de segle ha mostrat una altra cara en el món occidental i entre nosaltres. Des dels
anys huitanta del segle XX el globalisme neoliberal va donar lloc a reformes de naturalesa política
que han produït canvis profunds que han afectat les nostres societats i als nostres drets individuals.

9.

Hem assistit a una globalització sense control, atenta a les dinàmiques d’expansió i benefici, desatesa dels efectes col·laterals i les seues conseqüències negatives, sense voluntat alguna reparadora
d’aquestes, hiperconcentració en mans de grans oligopolis privats globals, desempoderament de
l’Estat i de les nostres democràcies parlamentàries, desregulació, reformes fiscals regressives i retallades en matèria de drets. Després de quatre dècades, milions de persones pertanyents a les
classes mitjanes i classes treballadores a Occident comproven com les seues vides s’han precaritzat,
les seues esperances s’han esvaït en gran manera i el seu horitzó de futur ha quedat reduït a un món
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comprimit en el present, sense vinculació amb les utopies del segle XX i sense projecció cap al futur
en aquest temps nou i molt diferent. Aquest és el balanç de l’anomenada utopia globalista neoliberal
en les nostres democràcies, hegemònica durant dècades, que va quedant arrere.

10.

Per primera vegada en dècades, assistim a tres processos inèdits: els nivells de desigualtat augmenten en el si de les nostres societats, les classes mitjanes aprimen i entre les generacions més joves
existeix la percepció que la seua vida serà pitjor que la dels seus pares. La nova geografia de les fractures és àmplia: en la distribució de la renda i de la riquesa, en l’ocupació, educatives, residencials,
culturals, digitals, d’edat, de gènere, interclasistes i intraclasistes i polítiques.

11.

En el si de les nostres fragmentades societats s’ha instal·lat la inseguretat i la incertesa davant el
futur. Molts ciutadans i ciutadanes manifesten aquestos sentiments oposats a la vista de la crisi
d’alguns sectors productius, de l’evolució dels mercats de treball, de les dificultats d’incorporació
dels joves al món laboral, de les conseqüències de les retallades socials, dels creixents processos de
segregació (social, educativa, residencial o de gènere) o dels escenaris demogràfics previstos a mitjà
termini i les seues implicacions en el sistema de pensions.

12.

Fa temps que les bretxes s’engrandeixen, que es va detindre l’ascensor social i que els menys afavorits van deixar de confiar en el mèrit com a element de mobilitat ascendent. Ha sigut un procés
silenciós de consolidació d’una àmplia i diversa representació de ciutadans “invisibles”, “inaudibles”,
que subsisteixen bàsicament a les ciutats i les regions urbanes i metropolitanes, també en regions
rurals i ciutats mitjanes, amb ocupacions precàries o parcials i amb nivells de protecció social reduïts.

13.

Una “àmplia minoria” que forma part de les noves geografies del malestar en les nostres societats,
creixentment allunyada dels seus representants polítics tradicionals perquè té la sensació que el sistema democràtic no els representa de manera adequada. Vulnerable, sobreexposada als processos
de globalització de l’economia, que ha desenvolupat un notable sentiment d’inseguretat econòmica,
física i identitària. Empobrida, que viu en els marges d’un sistema creixentment desigual i injust. Que
cada vegada se sent més sola enmig de la multitud. Electoralment imprevisible i una part d’ella cada
vegada més radicalitzada.

14.

Les desigualtats, a més de deixar fractures i cicatrius socials, vitals i cognitives, ocasiona fractures
polítiques les conseqüències de les quals per a les democràcies i per al projecte europeu poden ser
tan profundes i duradores com a imprevisibles. Ho va dir fa molt temps Toni Judt “...com sabien molt
bé els grans reformadors del segle XIX, la Qüestió Social, si no s’aborda, no desapareix. Per contra,
va a la recerca de respostes més radicals...”. La desigualtat és molt corrosiva i tòxica per a la democràcia, perquè les fractures socials augmenten la fragmentació i alimenten la desconfiança, aquesta
alimenta les temptacions de replegament, i el replegament remet a la construcció de murs, tant externs com els que construïm a l’interior de cadascun de nosaltres. I aquests últims, que són els més
infranquejables, trenquen els llaços de solidaritat, el sentit de pertenecia a una comunitat política,
alimenten la polarització i condueixen a la creació de societats paral·leles.

15.

La pèrdua de llaços de solidaritat ha donat pas a processos d’individualització en els quals la identitat, entesa com allò que ocupa un buit, passa a constituir un lloc central en cada individu, en un
context en el qual molts ciutadans, especialment molts joves que es veuen a si mateixos com els perdedors del procés, prefereixen l’ací i ara del present. Per a ells, el passat no serveix i el futur és incert.

16.

Tal vegada això explique per què els elements ideològics són hui molt menys determinants per a conservar lleialtats. Per què és tan difícil construir un relat en el qual la solidaritat ocupe un lloc central o
consolidar un projecte remetent al futur. Per què és tan difícil conformar un relat capaç d’integrar un
cos social cada vegada més reclòs en les seues “sitges” particulars. Per què augmenta la desafecció i
la contestació política i com les noves revoltes i els episodis de contestació són diferents dels moviments socials del segle XX.

17.

Com abordar aquests profunds canvis tecnològics, econòmics, socials i culturals en un context glo-
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balitzat constitueix hui un gran repte per a la socialdemocràcia a Europa. Perquè les bases socials
tradicionals en les quals els partits socialistes van construir majories en la segona meitat del segle XX
s’han transformat i el paper dels Estats i dels parlaments ha sigut desbordat per lògiques globals i per
noves fonts de poder no subjectes al control democràtic tradicional.
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18.

Ara estem davant un canvi de cicle i davant el que tal vegada supose un canvi de paradigma. Els
devastadors desastres naturals, la necessitat de curar les ferides socials de les crisis econòmiques,
l’emergència produïda a tot el món per la pandèmia, han tret de nou al Sector Públic a l’escenari de
la política. Res ha tingut una derrota més profunda en els fets que la falsa afirmació que el Govern és
el problema. Els ciutadans són més conscients que mai de la necessitat d’un Estat que protegisca. En
aquest nou escenari, els socialdemòcrates tenim una oportunitat històrica per a articular alternatives
a un pensament neoliberal que s’ha demostrat fracassat i recompondre àmplies coalicions en societats molt fragmentades i amb interessos a vegades contraposats.

19.

Els Governs liderats per partits socialistes avancen en tota Europa. Estem davant un nou moment
socialdemòcrata que ha de ser aprofitat per a impulsar una nova agenda centrada en grans objectius
per a la dècada. Això obliga a avaluar, analitzar adequadament els canvis socials i culturals ocorreguts en aquest temps i ser capaços d’oferir camins transitables per a un futur millor.

20.

El paper històric que ara afronta la socialdemocràcia és, d’una part, el de recompondre la relació de
confiança amb amplis sectors de les classes mitjanes i treballadora que han vist disminuir les seues
rendes, i d’una altra, construir ponts amb el nou proletariat de serveis que hui conforma el precariat
del capitalisme del segle XXI per a millorar les seues condicions.

21.

Mantindre i recuperar la confiança entre amplis sectors d’una ciutadania que mostra escepticisme
davant la idea que els parlaments i governs tinguen capacitat real de canviar tendències de fons que
estan en la base de les grans fractures econòmiques, socials i emocionals hui existents en les nostres
societats.

22.

La pandèmia, a més d’evidenciar assoliments històrics, tant de la ciència com dels poders públics,
i també manques en àmbits fonamentals, ha tingut dos efectes de naturalesa global: ha contribuït
a accelerar processos gestats durant dècades, accentuats amb la recessió de 2008 i la COVID-19, i
ha anticipat canvis previstos per molts per a finals d’aquesta dècada, com per exemple la revolució
tecnològica i el seu impacte en els mercats de treball, i que no obstant això ja s’han produït. Això obligarà a ocupar-se dels nostres problemes més urgents i al temps anticipar reformes i impulsar una
nova generació de polítiques públiques.

23.

El nou enfocament neokeynesià europeu d’eixida dels efectes de la pandèmia, els fons Next-Generation i unes prioritats ben definides en cadascun dels Estats, han de ser les palanques de canvi per a
impulsar una nova agenda centrada en grans objectius: igualtat real entre homes i dones, crisi climàtica, repte demogràfic, transició energètica justa, autonomia estratègica, digitalització, democràcia i
drets individuals, ocupació decent, desigualtats, justícia social i territorial, fiscalitat, lluita contra els
monopolis i el frau fiscal.

24.

Molt conscients que, si no s’actua amb rapidesa i impulsant transformacions profundes, el nostre
model social pot naufragar. Molt conscients també que la revolució digital obligarà a repensar per
complet les bases de l’Estat de Benestar tal com ho coneixem. Conscients de la importància que
aquesta dècada decisiva tindrà per al futur immediat, de les capacitats en cadascuna de les escales
(europea, estatal, regional i local), de la necessitat de millorar les formes de governança democràtica,
la coordinació i la cooperació en un Estat compost. Conscients de la importància de garantir el major grau d’equilibri possible entre els grans pilars que garanteixen un desenvolupament sostenible:
promoció econòmica i creació d’ocupació decent, gestió sostenible de recursos, millora de la cohesió
social i territorial i bona governança democràtica. Procurant aconseguir que els canvis i avanços
aconseguits no siguen reversibles. Buscant el necessari equilibri entre el lideratge dels actors públics,
el protagonisme dels actors privats i la implicació i el compromís de la major part de la ciutadania.
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Sense aquestes tres condicions no serà possible avançar en una agenda progressista.

25.

És molt probable que cap a 2030 la nostra societat haja experimentat canvis i transformacions de
tal profunditat que ni tan sols hui som capaces d’imaginar. És possible que el món que hem conegut
en gran part ja no existisca. És segur que aquesta serà la dècada de la innovació, no sols econòmica
i social, sinó en àmbits com la biologia o la salut, i que la gran revolució que suposa la Intel·ligència
Artificial comportarà avantatges, inconvenients i riscos.

26.

Però desconeixem els efectes del nou ordre geopolític i econòmic a l’Europa de les regions. Com
afectarà les cadenes de subministrament globals, quin serà a l’abast dels processos de relocalització
d’activitats econòmiques en la indústria o en la producció d’aliments, quines transformacions es produiran en els patrons de mobilitat i consum d’una ciutadania més conscienciada amb les conseqüències de la crisi climàtica, com evolucionaran els mercats de treball globals o com afectarà les nostres
democràcies, a les nostres llibertats i drets de ciutadania l’anomenat capitalisme de vigilància.

27.

El que és segur és que durant aquesta dècada es produiran grans canvis estructurals i a una gran
velocitat. Però també poden iniciar-se, en paral·lel, processos de desacceleració de la mà del creixent
qüestionament de la globalització tal com l’hem coneguda fins ara. La nostra missió consisteix a
continuar establint les bases perquè la societat valenciana estiga el millor preparada i cohesionada
possible per a afrontar aquests canvis.

28.

Necessitem llums llargues per a il·luminar els grans reptes que cal afrontar durant aquesta dècada
que serà decisiva, perquè molts canvis que imaginàvem en un horitzó de 2030-2050 la pandèmia
global els ha anticipats. Altres transformacions en curs s’han accelerat i algunes evidències, com les
relacionades amb els efectes del canvi climàtic, obliguen a actuar amb major urgència de la qual
molts havien previst.

29.

En aquest nou context hem d’ocupar-nos del que ja sabem que cal millorar i anticipar-nos en la mesura que siga possible als efectes que poden produir-se en la nostra societat amb la vista posada en
2030 amb el referent dels ODS i de l’agenda europea. Sense deixar de mirar més enllà, encara que
a causa de la desconeguda velocitat dels canvis és aventurat treballar amb escenaris de meitat de
segle.

30.

Som una regió europea amb fortaleses, febleses, amenaces i oportunitats. Una regió de l’Europa del
Sud amb les seues singularitats i desafiaments específics, herència de la nostra història i de la nostra
posició geogràfica i geopolítica. Però també compartim elements comuns com a europeus. I en un
món en canvi que fa dècades desplaça el seu centre de gravetat cap al Pacífic, com a europeus que
pertanyem a la gran família socialista i socialdemòcrata, hem de contribuir a reforçar el nostre projecte i els nostres valors.

31.

Afortunadament no vivim aïllats, sinó que formem part d’un gran projecte comú. I encara que la
Unió Europea és tal vegada més necessària que mai, cada Estat, cada regió, cada ciutat, deu també
dissenyar el seu propi full de ruta.

32.

L’agenda socialista valenciana per a aquesta dècada és àmplia. Els camps de decisius tindran a veure
amb la discussió entorn dels conceptes d’autonomia estratègiques (alimentària, industrial, energètica, tecnològica, de seguretat..), l’autonomia de la política, la conciliació entre llibertat i igualtat, el
paper dels poders públics, l’adaptació a la crisi climàtica, l’impacte de la revolució tecnològica en les
nostres economies i en la nostra privacitat, la definició dels nostres models productius i models de
creixement, la manera de conciliar activitat productiva i desenvolupament equilibrat, la creació d’ocupació decent, la redistribució de la renda i la riquesa, la justícia social, territorial i ambiental, l’impuls a
noves formes de cooperació amb països en desenvolupament i l’aposta per les diferents transicions
cap a noves formes d’organització política, social, econòmica i ambiental, moltes de les quals ja s’han
iniciat.
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33.

La nostra obligació no és només governar per a les generacions presents, sinó també per a les futures.

34.

Alguns d’aquests grans reptes han de liderar-se des de l’escala europea, uns altres mitjançant noves
formes de governança a escala estatal, però moltes altres depenen en gran manera de les escales
regional i local, donada les capacitats i competències assignades en cada cas.

35.

A partir dels molts assoliments col·lectius aconseguits, els socialistes valencians, a més continuar reclamant finançament just i suficient, condició necessària per a garantir les nostres polítiques, i un nou
model de cogobernanza per a l’Espanya del segle XXI que responga als principis d’equitat, respecte i
reequilibri territorial per a la reconnexió emocional de la “Espanya de Espanyas” real, pararem atenció a aquells reptes que entenem la millor garantia per al futur de valencians i valencianes.

36.

Com a partit socialista actuem amb honradesa, protegim les institucions, respectem la separació
de poders i prioritzem el bé comú enfront del partidari.

37.

Sense evitar debats, per difícils que siguen. Actuem en el present, però amb visió a llarg termini.
Renovem el nostre projecte amb tot l’aprés, amb els nostres encerts i errors. Mantenint els nostres
principis i valors, però adaptant els instruments per a aconseguir les noves realitats. Amb humilitat,
responsabilitat i diàleg.

38.

Sense elitismes, sense maniqueismes, sense populismes. Treballant per a consolidar la vida democràtica des d’una ciutadania cívica, madura, que assumisca valors ètics com la responsabilitat que ha
sigut tan necessària en aquesta pandèmia. Una ciutadania lúcida, madura, no obedient, sinó responsable. Desactivant els discursos de l’odi i cultivant la convivència i el respecte.

39.

Ho fem i ho farem amb fets, drets i seguretats:

40.

Sent el partit de la igualtat. En àmbits essencials: educació, habitatge, sanitat, renda garantida, salari
mínim, pensions. No sols amb més recursos, també amb millor gestió.

41.

Sent el partit de l’ocupació. Centrant la nostra acció en la creació d’ocupació, com la base dels socialistes des del nostre naixement fa 142 anys. Sense renunciar a aconseguir la plena ocupació. Una
ocupació de qualitat, sostenible i sense discriminacions.

42.

Sent feministes. Radicals contra el terrorisme masclista i combatent sense treva amb les grans i petites injustícies que persisteixen entre homes i dones.

43.

Sent ecologistes. Lluitant contra el canvi climàtic amb una transició justa que no fracture la nostra
societat.

44.

Sent solidaris. Combatent la precarietat i la pobresa, especialment la infantil.

45.

Sent respectuosos i empàtics. Som el partit de la convivència, que governa per a totes i tots, bastint
ponts i unint en la diversitat.

46.

Un camí que hem iniciat els socialistes en la Comunitat Valenciana al qual encara li queda molt per
recórrer.

47.

Ho fem amb la confiança que dóna l’esforç col·lectiu de la societat valenciana per a superar la pandèmia i afrontar la recuperació.

48.

Ho fem amb la confiança que dóna el que units sempre hem superat els reptes als quals ens enfrontem.

49.

Ho fem amb la confiança de ser un poble que mira al futur amb esperança.

creixem
en ocupació

ocupació
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Introducció: la Comunitat en
un entorn globalitzat

51.

La Comunitat Valenciana recuperarà previsiblement en 2022 el nivell de renda aconseguit en 2019, el
més alt de la seua història, després de superar una crisi sanitària que ha derivat en greus conseqüències econòmiques i socials. Però a l’eixida d’aquest últim malson ens esperen grans desafiaments: la
sostenibilitat del creixement, el canvi climàtic, la globalització, la digitalització i una nova onada de
canvis tecnològics, la desocupació elevada i les importants desigualtats, l’envelliment, etc. Enfrontada
a punts i tan importants reptes, la societat valenciana reclama propostes en moltes direccions per
a construir un futur millor sobre la base d’una visió realista de la situació i una proposta de progrés
social en la qual capiguem tots. Aqueix ha de ser l’objectiu del programa de les i els socialistes valencians.

52.

La maquinària més potent de progrés dels pobles i de les persones durant l’últim segle ha sigut una
adequada combinació de desenvolupament econòmic i compromís social amb la igualtat d’oportunitats. En la Comunitat Valenciana així ho hem constatat en aquells períodes dels últims quaranta
anys de la nostra història recent en els quals, amb governs socialistes al capdavant de les nostres
institucions d’autogovern, hem avançat alhora en l’econòmic i en el social.

53.

L’economia valenciana ha mostrat des de la recuperació de l’autonomia i l’ingrés a la UE una tendència positiva a llarg termini, però els seus avanços han sigut irregulars, presentant oscil·lacions
cícliques. A més, en bona part de les últimes dues dècades el nivell de renda per habitant valencià
es va allunyar de la mitjana espanyola, trobant-se en l’actualitat 12 punts per davall de la mitjana i
mostrant més febleses que altres regions en la seua capacitat de generar ingressos.

54.

La major part de la ciutadania valenciana s’ha beneficiat del progrés econòmic, però no tots l’han
fet d’igual manera. La prova és que el creixement ha anat acompanyat d’importants desigualtats,
acrescudes sobretot en períodes de crisi econòmica i, especialment, quan les cobertures socials han
retrocedit com a conseqüència de les polítiques conservadores. En comparar les polítiques dels anys
de la gran recessió amb les de l’actual crisi de la COVID-19, es constaten les seues diferències. Les
actuacions públiques han sigut claus en 2020 i 2021 en la doble tasca d’esmorteir els cicles econòmics
i oferir a les persones cobertures enfront de diversos riscos. Les diferències en les respostes conservadora i socialdemòcrata en totes dues crisis han sigut evidents.

55.

Globalització: un món més interdependent

56.

Una bona notícia de les últimes dècades és el creixent nombre de països, regions i persones que
participen del progrés mundial. La tecnologia i la globalització han sigut grans motors d’aqueixos
avanços, però fan més dramàtic -i inacceptable- l’estancament i la pobresa en els quals segueixen
centenars de milions d’éssers humans. Cada vegada hi ha més problemes que reclamen solucions
globals, i com a mínim europees, perquè les nacionals no basten en un món tan interdependent.

57.

La globalització també té perdedors en molts països, inclosos els desenvolupats. El malestar que
això genera ofereix un caldo de cultiu a diverses propostes nacionalistes, a vegades xenòfobes, que
defensen els avantatges de buscar les solucions en solitari. Però la nostra interrelació com a humanitat és creixent i, per això, només són realistes els programes d’acció que reconeixen que aquest és
un temps de sobiranies compartides i col·laboració internacional.
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58.

Un dels àmbits en els quals tots depenem de tots és el canvi climàtic: els efectes externs de les nostres emissions i d’altres intervencions en el medi natural arriben molt lluny, i les de tots els altres
països ens afecten. Després de dècades de creixement intens en el qual participen un nombre ingent
de països i regions del món, ens enfrontem a l’exigència de fer que el desenvolupament global siga
durador. La crisi climàtica és ja una realitat, no és una qüestió de creences, sinó de fets, està succeint
i el Mediterrani s’ha convertit en la zona zero de l’emergència mediambiental. La Comunitat Valenciana ha sigut colpejada amb força per efectes climàtics extrems: les DANA, les inundacions, anys
de sequera i de pluges torrencials, la destrossa de les platges pels temporals marítims o la borrasca
Gloria que va aportar nevades, inundacions i gelades, registrant la Comunitat un rècord amb ones de
8’44 metres d’altura. El nostre país és especialment vulnerable a un clima que no entén de fronteres
i que necessita d’una resposta global i de governs compromesos i valents.

59.

L’experiència de l’actual pandèmia de la COVID-19 ens ha posat davant els ulls que sostindre el desenvolupament exigeix també capacitat de resposta primerenca a diferents tipus d’emergències -sanitàries, humanitàries, tecnològiques-, que poden ser locals, però també són globals. Comptar amb
aqueixa capacitat exigeix reconéixer els riscos, assumir que les respostes nacionals amb freqüència
no basten i prendre anticipadament mesures per a poder estar preparats per a respondre a les crisis.

60.

Públic + privat: renovar el pacte social

61.

En aquest escenari de molts i grans desafiaments, una bona combinació d’iniciatives individuals i
actuacions col·lectives continua sent la millor fórmula per a donar respostes àgils i solidàries als
problemes. Per això, el programa socialdemòcrata de progrés segueix tan vigent, perquè obri espais
de col·laboració a tots els agents que poden aportar recursos i propostes de progrés. L’essència del
mateix és combinar una economia de mercat que emprén i innova i un Estat que protegeix i regula
adequadament. Però el seu desenvolupament necessita renovar-se per a adaptar-se als canvis.

62.

En aqueixos dos pilars, el públic i el privat, s’ha basat l’èxit de l’Estat del benestar, el gran pacte social
de progrés econòmic i solidaritat del segle XX. En aquest segle XXI hem d’enriquir i renovar aqueix
pacte social per a incorporar al mateix les noves oportunitats i també l’atenció als quals es veuen
amenaçats pels riscos d’una nova realitat: la dels mercats globals i les noves tecnologies, la de les
noves desigualtats, la dels canvis mediambientals i les emergències, la dels límits dels Estats-nació i
les sobiranies compartides.

63.

Seria sorprenent que, amb tants canvis, els programes polítics i els seus instruments continuaren
sent útils sense adaptacions. En renovar-los és important tindre present que la major experiència de
progrés ha vingut d’un bon equilibri entre l’aprofitament de les iniciatives individuals amb la preocupació pel que succeeix als altres. D’aqueixa preocupació naix el compromís d’actuar col·lectivament
per a resoldre problemes que són col·lectius. I si, part dels problemes col·lectius que hem d’afrontar
són nous i haurem d’actualitzar les eines, és a dir, les polítiques per a solucionar-los.

64.

Un programa polític d’inspiració socialdemòcrata per al segle XXI ha de conservar la mateixa confiança en la llibertat i la mateixa passió per la igualtat que un del segle XX. I per a aconseguir a una
majoria social que vol progrés i ho vol per a tots no pot ignorar els nous desafiaments i les noves
desigualtats que tots contemplem. Tampoc pot ignorar que algunes de les respostes donades des del
sector públic als problemes no han sigut satisfactòries perquè els seus resultats han sigut escassos.
Per a fer propostes guanyadores de la confiança dels ciutadans es necessita realisme en el diagnòstic
i ambició en les iniciatives de canvi i de reforma.
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65.

Plena ocupació de qualitat

66.

La primera exigència de realisme en el diagnòstic és reconéixer que la Comunitat Valenciana -i Espanya- té un problema crònic de desocupació excessiva que no aconseguim corregir. L’atur creix en les
crisis i l’acompanya actualment l’amenaça de destrucció d’algunes ocupacions com a conseqüència
de la nova onada d’automatització. L’ocupació és crucial perquè és la porta d’entrada a les oportunitats que ofereix el progrés és l’accés a una ocupació digna. És la via per la qual la majoria de les
persones i les famílies obtenen els ingressos que defineixen les seues condicions de vida. A causa
d’açò, la creació d’ocupacions decents en la Comunitat Valenciana ha de ser el gran objectiu de les i
els socialistes.

67.

Les ocupacions només són decents quan permeten a les treballadores i els treballadors, i a les seues
famílies, desenvolupar projectes de vida dignes i òbriga expectatives de progrés personal. Al costat de l’atur, també obstaculitzen la realització d’aqueixos projectes la inestabilitat laboral, el treball
precari i els baixos salaris. Eliminar tots aqueixos obstacles ha de ser la meta i requereix millorar
l’ocupabilitat dels treballadors, desenvolupar el teixit productiu i modernitzar el funcionament de les
empreses. Per a comptar amb polítiques laborals ambicioses i eficaces, el programa dels socialistes
valencians ha de proposar avanços en totes aqueixes direccions i aconseguir-los, perquè són els resultats -no les intencions- els que legitimen les propostes.

68.

Per a crear més i millor ocupació cal comptar amb les empreses, les micro i les xicotetes, les mitjanes
i les grans. I també amb els autònoms/es. En aquesta gran tasca es necessita comptar amb tota mena
d’emprenedors/es i amb tot tipus d’empreses, en particular amb les privades, perquè són les que
generen quatre de cada cinc ocupacions existents. Per tant, el que succeeix amb l’ocupació privada
és decisiu per al conjunt dels treballadors/es.

69.

Les ocupacions de més qualitat els generen les millors empreses: les més competitives i socialment
més responsables. La seua productivitat és la base sobre la qual se sostenen les ocupacions estables
i els salaris dignes. El gran objectiu de la millora de l’ocupació ha d’aconseguir-se promovent, mitjançant la col·laboració públic-privada, el diàleg social i el desenvolupament d’un teixit empresarial
més productiu i responsable.

70.

La qualitat de l’ocupació és també una exigència per al sector públic. És sorprenent haver de recordar-ho, però l’elevat percentatge de temporalitat en l’ocupació pública així ho exigeix. És incomprensible que hi haja bosses tan duradores de precarietat en àmbits com la sanitat o la investigació, i
també en les activitats administratives. Les i els treballadors públics han de ser seleccionats per les
seues capacitats i mèrits perquè les i els servidors públics siguen els millors, però han de comptar
amb condicions de treball estables per a l’acompliment eficaç de les seues importants funcions. La
militància del PSPV-PSOE hem de comprometre’ns a posar fi a la precarietat laboral en l’ocupació
pública.

71.

L’atur és el mecanisme més poderós d’exclusió social en les societats avançades i la creació de bones
ocupacions un potent mecanisme predistributiu en permetre als treballadors participar en el repartiment de la renda generada per l’economia. Per això, combatre la desocupació ha de ser el primer
objectiu dels qui creiem que totes les dones i tots els homes tenen dret a gaudir de les oportunitats
que ofereix el desenvolupament reeixit. Com més gran és la predistribució dels ingressos, menor és
la necessitat de dur a terme polítiques redistributives a posteriori, perquè es redueixen els riscos de
pobresa i exclusió a priori.

72.

La lluita contra l’atur ha de prestar especial atenció als perfils dels quals més el pateixen i usar els
instruments que millor el combaten. Els col·lectius més afectats per la desocupació són els treballadors menys qualificats i la joventut. Combatre les causes de la seua situació requereix accions formatives i de qualificació decidides i eficaces, i polítiques d’inserció laboral efectives. El compromís del
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PSPV-PSOE amb la inserció laboral ha de ser molt ferma, i les seues línies d’actuació molt realistes:
basades en diagnòstics precisos i en resultats contrastats. Aqueixa és la manera de fer que els que
pateixen el risc d’exclusió laboral i les seues conseqüències -les persones aturades, les seues famílies
i entorns- creguen en el nostre projecte.

73.

El canvi tecnològic sempre desplaça treballadors, però també crea noves ocupacions. Històricament,
el saldo de tots dos processos ha sigut positiu, però no a tot arreu ni per a tots: també hi ha gent perjudicada. La digitalització torna a plantejar l’amenaça de la desocupació tecnològica i cal aconseguir
conjurar-la amb capacitat d’adaptació i adequada protecció.

74.

Perquè la digitalització no signifique un risc de declivi de l’ocupació valenciana i el saldo de la mateixa siga positiu cal facilitar la reconversió laboral de les i els treballadors desplaçats i el seu aprofitament de les noves oportunitats. I cal protegir-los mitjançant cobertures socials mentre pateixen
problemes. Polítiques de garanties d’ingressos i polítiques de formació per a transitar cap a les noves
ocupacions han d’anar de la mà, per a aconseguir l’adaptació al canvi tecnològic i no renunciar a les
seues oportunitats.

75.

La digitalització no sols destrueix i crea ocupacions, sinó que transformarà la majoria de les ocupacions i les tasques dels treballadors, qualsevol que siga la seua qualificació. L’adaptació intel·ligent
a aquest nou escenari exigeix preparar-se per al canvi, millorant les competències digitals de tota la
població i de totes les persones treballadores, de qualsevol edat i qualsevol nivell de qualificació. La
visió de les polítiques educatives i les polítiques de formació per a l’ús del socialisme valencià necessita incorporar aqueixa perspectiva, perquè ens ajudarà a preparar-nos per als canvis i a aconseguir
la millor transició digital.

76.

La transició digital és una de les prioritats de la política europea per a eixir reforçats de la crisi actual
i comptarà amb molts recursos financers del Fons NGEU i del Marc Financer Pluriennal. En aqueix
entorn i el del Programa de Transformació, Recuperació i Resiliència del govern espanyol, l’Estratègia
Valenciana per a la Recuperació ha de ser un potent instrument per a avançar molt i prompte en la
digitalització de l’economia valenciana. La millora de les competències digitals de les valencianes i els
valencians pot ser un extens jaciment d’ocupació.

77.

Les ocupacions les sosté el valor dels resultats que amb ells s’obtenen. En el sector privat aquests
resultats es mesuren per la competitivitat de les empreses en els mercats i en el sector públic, per la
qualitat dels seus serveis. Per això, ni la millora de la competitivitat ni la qualitat dels serveis públics
poden ser alienes a les i els socialistes valencians. Hem de comprometre’ns amb tots dos objectius
perquè ens va en això desenes de milers d’ocupacions i les condicions de vida de d’altres famílies.

78.

Empreses més competitives i resilients en un món globalitzat

79.

La sort de les empreses depén de la seua capacitat de generar ingressos en els mercats actuals, molt
oberts i competitius. La generació de valor econòmic depén de l’atractiu dels béns i serveis produïts,
i per això són tan importants la qualitat i la innovació. També depén de l’eficiència productiva, és a
dir, de la productivitat. Amb poca productivitat els costos unitaris augmenten, mentre que amb més
productivitat és possible pagar millors salaris i fer rendibles les empreses. La baixa productivitat de
l’economia valenciana és una feblesa que cal mitigar per a poder gaudir els avantatges de la seua
millora: més ocupació i millors salaris.

80.

Les nostres empreses són heterogènies, però al costat d’algunes molt competitives hi ha moltes amb
dèficits d’innovació i productivitat. Després d’aqueixos dèficits hi ha manques tecnològiques, de gestió, de grandària, de participació de les i els treballadors i de disparitats inacceptables entre homes
i dones. Contribuir a millorar en tots aqueixos sentits ha de ser un altre dels nostres compromisos,
col·laborant dins de les empreses i creant un entorn favorable des dels governs.
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81.

Els últims informes del World Economic Fòrum assenyalen que la igualtat entre homes i dones es
retarda una altra generació com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. Hem afegit 36
anys més al comptador per a erradicar la bretxa de gènere existent en les nostres societats i molt
especialment en les nostres economies. Encara que cada vegada hi ha més dones en treballs d’alta
qualificació, les diferències salarials són encara un element que assenyalen l’enorme injustícia d’un
mercat laboral que no ofereix les mateixes oportunitats de construir un projecte de vida digne. Estem
desaprofitant un potencial enorme perquè la nostra economia siga més productiva, genere més riquesa i construïsca una societat millor. El WEF assenyala que els països més competitius són aquells
que són capaços d’incloure a les dones en el sistema de treball amb les mateixes garanties i drets
que els homes.

82.

Els avanços cap a la igualtat s’han detingut en les grans economies i indústria. La menor representació de les dones en els lideratges polítics, l’excessiva feminització de determinats sectors professionals amb escàs valor afegit, amb condicions laborals precàries, l’escassa presència de dones en
els equips directius de les empreses, la doble jornada laboral, el biaix cap a les cures familiars i el
treball domèstic i l’escàs ritme de la contractació de les dones en la indústria estan fent marxa enrere
a anys de progrés i de lluita per la plena igualtat. Si volem una economia dinàmica, més productiva i
que aposte pel nostre futur és vital que despleguem tots els recursos públics i les polítiques al nostre
abast perquè les dones prenguen part de les ocupacions del demà. És el moment que ens comprometem, sense tebiesa, perquè la igualtat de gènere constituïsca la base del disseny de la recuperació
econòmica i social.

83.

L’economia valenciana està molt diversificada, però la seua baixa productivitat s’estén a molts sectors perquè es deu al fet que el pes de les activitats més productives en la majoria d’ells és menor que
en altres regions. La conseqüència d’una baixa productivitat és una menor capacitat de generació
de renda. Les polítiques de modernització del teixit productiu valencià han de contribuir al fet que
guanyen pes en cada sector industrial o de serveis les activitats tecnològicament avançades, perquè
tenen més capacitat de generar valor, ocupació de qualitat i bons salaris.

84.

El teixit productiu valencià es basa molt en microempreses i pimes, mentre les grans pesen menys
en l’ocupació que a les regions més avançades. Una grandària empresarial massa xicoteta limita la
professionalització de la direcció, la productivitat de les empreses i la seua capacitat de finançament,
d’innovació i d’internacionalització, fent més freqüent la mortalitat empresarial. Les polítiques de
suport a l’empresa valenciana han de crear condicions favorables perquè els projectes siguen duradors, les inversions es recuperen i les empreses cresquen, contribuint així a la generació d’ocupació
i a la millora de la productivitat.

85.

La concentració de gran part de les inversions en actius immobiliaris no ha afavorit la productivitat
valenciana. La millora de la competitivitat de les empreses valencianes passa per una major orientació de les seues inversions cap a actius immaterials, intangibles, perquè són els que generen més
valor afegit en millorar l’eficiència productiva. La inversió en capital humà, en organització, en marca
i en disseny, i per descomptat en innovació, són palanques poderoses per a millorar la productivitat.

86.

La pandèmia ens ha ensenyat una lliçó vital i ha destapat les febleses de la globalització en posar en
qüestió el sistema de producció que coneixem com Just in time. La nostra visió socialdemòcrata ens
obliga a avançar en una globalització regionalitzada on els “xocs” que es puguen produir en el nostre
sistema econòmic no acaben tallant directament les cadenes de valor de produccions essencials. En
els moments més durs, quan més es necessitava, hem assistit a una competència atroç per disposar
de béns primordials com els productes sanitaris. L’emergència sanitària va portar a desenes d’empreses i indústries valencianes a reconvertir-se de forma accelerada, modificant la seua activitat habitual
per a posar-la al servei de les necessitats, de les i els professionals i de la nostra sanitat pública. La
globalització ens ha deixat exposats, fràgils, vulnerables i interdependents, a aquests desafiaments i
amb aquesta experiència hem de respondre amb més política, amb més ciència i amb més processos
econòmics responsables amb la vida i compromesos social i democràticament.
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87.

Innovació i la transició digital de l’economia

88.

La innovació és, amb freqüència, una font de valor per a les empreses perquè els consumidors estan
disposats a pagar pels productes innovadors. Però innovar exigeix a les empreses véncer la inèrcia
de seguir pel camí conegut, renovant l’oferta dels seus productes i també els seus processos productius i comercials. Innovar suposa assumir els riscos associats al canvi, però permet trobar fórmules
per a reforçar la posició davant els clients, atraure a nous compradors i conquistar o conservar mercats. Els països i les regions que innoven competeixen millor i per això les i els socialistes valencians
hem apostat per la innovació quan hem governat. Hem de renovar amb decisió aqueixa aposta per
a continuar progressant.

89.

En un estadi de ràpid desenvolupament tecnològic i econòmic com l’actual, no innovar és un risc
major que fer-ho, perquè hi ha molts competidors en el món que sí que innoven. Les i els socialistes
valencians hem de creure en la innovació perquè és la manera de protegir a la nostra societat de les
amenaces de no canviar mentre els altres ho fan.

90.

Innovar és també apostar per l’esforç d’aprofitar les oportunitats que la tecnologia i les millores organitzatives ofereixen per a generar més ingressos, més ocupacions i aconseguir reduir els impactes
sobre el medi ambient. En aquest sentit, és una via per a evitar l’estratègia de decréixer per a frenar
la crisi climàtica. El decreixement implicaria tensions socials com les que observem quan la producció
i la renda es redueixen en les crisis. Per això apostem per mobilitzar les nostres capacitats de regular
millor i promoure innovacions que reduïsquen la petjada en el medi ambient de l’economia.

91.

Però la inacció enfront de la deterioració mediambiental ha arribat massa lluny i anem amb retard en
els esforços per a corregir els desequilibris climàtics. Per això la transició verda, una altra de les grans
prioritats europees per a eixir de la pandèmia enfortits, és una gran oportunitat. Ho és per a impulsar
les activitats innovadores en múltiples àmbits aconseguint impactes mediambientals positius. Des
del desenvolupament d’energies netes a l’economia circular, passant per la millora dels desequilibris
hidrològics o la mobilitat, necessitem aprofitar el crit d’atenció europeu i els seus recursos per a
impulsar reformes i inversions que poden reduir desequilibris mediambientals i generar ocupació i
riquesa.

92.

L’impuls de projectes empresarials innovadors és la gran tasca social de les i els emprenedors actuals. Els i les empresàries més valuoses són els que desenvolupen projectes viables, capaços de
generar, al costat dels beneficis per als inversors, ocupacions duradores i salaris dignes. Tot això no
és possible aconseguir-ho hui dia sense innovar.

93.

La innovació no és només tecnològica, és també millora de processos, canvis organitzatius i en les
relacions amb els clients. Els baixos nivells mitjans de productivitat del teixit productiu valencià indiquen que innovem poc en aquests àmbits i per això el nostre nivell d’ocupació i renda per habitant
és menor que el d’altres regions. Hem de donar suport a les iniciatives innovadores en totes les direccions i a les persones que decideixen emprendre que les impulsen.

94.

L’empresariat innovador necessita actuar al costat de molts altres actors que també aposten pel
canvi i compartisquen l’esforç que requereix. Les empreses innovadores necessiten comptar amb
treballadors competents, amb iniciativa i amb capacitat d’assumir els canvis en lloc de resistir-se a
ells. També necessiten fonts de finançament, privades o públiques, capaces de compartir els riscos
que suposa innovar i de valorar que quasi sempre la innovació mobilitza actius intangibles. I un sistema universitari i de formació professional que prepare a la joventut per a participar en empreses
innovadores i per a emprendre projectes nous.

95.

Hem de promoure, per tant, el desenvolupament d’un ecosistema innovador, eficaç, cada vegada
major, que vaja generant una cultura del canvi en tota la societat valenciana. Necessitem un full de
ruta per a aconseguir que aquest ecosistema s’estenga per tot el territori fins a aconseguir la major
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part del teixit productiu valencià. I que les conductes innovadores calen en les empreses privades i en
les administracions públiques, a més dels agents socials, les i els professionals, el sistema financer,
les universitats, els centres d’investigació i instituts tecnològics, les agències d’innovació, els parcs
empresarials, etc.
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96.

El sector públic del segle XXI

97.

Les iniciatives privades han de ser motors de generació d’ocupació i riquesa i el sector públic l’instrument perquè ningú quede exclòs dels avanços ni desprotegit enfront dels riscos que suposa la
desocupació, la malaltia, la vellesa o l’infortuni. Els serveis públics són pilars decisius del pacte social
que representen l’Estat de benestar, perquè serveixen a l’objectiu d’igualar les oportunitats en l’accés
a la salut i l’educació i cobrir les necessitats d’atenció a les persones vulnerables, les xiquetes i xiquets
desfavorits o les persones majors.

98.

L’ambició i l’efectivitat de les polítiques de serveis públics és crucial per a fer realitat dos senyals
d’identitat del socialisme democràtic: la solidaritat i la igualtat. Són polítiques que a Espanya estan
descentralitzades i, per això, la responsabilitat del socialisme valencià en el seu disseny i execució
quan governen en la Generalitat, les Diputacions o els Ajuntaments és directa. Aqueixa responsabilitat exigeix reunir els recursos per a dotar-les adequadament, prioritzar-les bé i gestionar-les de
manera eficaç i eficient.

99.

Les millores reeixides en els serveis públics en la Comunitat Valenciana en els últims anys han sigut
substancials, i la capacitat de resposta dels mateixos durant la pandèmia és admirable, i clau per a la
superació. Però no és suficient. Hem de continuar treballant per a corregir les manques que la ciutadania i nosaltres mateixos encara advertim en el seu funcionament, respondre millor a les demandes
ciutadanes i adaptar la prestació dels serveis als canvis tecnològics, així com preparar-los perquè
oferisquen respostes als nous rostres de la desigualtat.

100.

L’educació, la sanitat i els serveis socials consumeixen prop del 90% del pressupost de la Generalitat
Valenciana, de manera que el bon ús dels recursos dedicats als mateixos és fonamental. La seua
rellevant funció i el volum de recursos dedicat als mateixos exigeix que no es malbarate ni un sol
euro, que els aprofitem al màxim per a aconseguir els objectius. Aquesta és la raó per la qual hem de
definir acuradament les prioritats de despesa i avaluar amb rigor la seua efectivitat i els seus resultats. Els que més creiem en les funcions que ha de complir el sector públic, millor l’hem de gestionar.

101.

Les noves tecnologies han sigut de gran ajuda per a respondre a múltiples desafiaments sanitaris i
educatius durant la pandèmia i la digitalització és una gran oportunitat de renovar els serveis públics.
Els recursos europeus apunten en aqueixa direcció com una de les seues prioritats, proposant que
abordem inversions -no sols materials en infraestructures i equips sinó també en actius intangibles-,
així com les reformes organitzatives necessàries. La proposta europea respon a les nostres necessitats i hem d’aprofitar-la per a multiplicar i accelerar les actuacions.

102.

L’educació és una peça central de la proposta transformadora socialista i ha de ser un engranatge
clau del desenvolupament personal, el canvi social i solidaritat. La igualtat d’accés a l’educació és
també una eina predistributiva perquè anivella les oportunitats personals i laborals, reduint el risc
que generen desigualtats d’ingressos. Per això, una educació que anivella les oportunitats redueix la
necessitat d’actuar a posteriori amb instruments redistributius.

103.

Malgrat els avanços, hem de reconéixer que la igualtat educativa encara no és una realitat, perquè els
xiquets/as i joves que provenen d’entorns desfavorables continuen tenint desavantatges educatius.
Es reflecteixen en el major abandonament escolar primerenc, els pitjors resultats formatius i la seua
menor presència en els nivells d’estudis postobligatoris i superiors. Per això, donats els importants
nivells de recursos que ja dediquem a educació, els fons addicionals han de concentrar-se a reforçar
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l’atenció a aquestes persones i als centres que els formen, en lloc de distribuir-se de manera uniforme. L’equitat exigeix tractar de manera desigual necessitats que són desiguals, cuidant més als més
febles.

104.

A més de treballar per a igualar les oportunitats, la solidaritat requereix evitar les conseqüències
d’una distribució molt desigual dels ingressos, com la que es genera en les economies de mercat.
Aqueixa desigualtat mostra fortes concentracions de riquesa i col·loca en posicions vulnerables a les
persones que tenen pitjor accés a ingressos laborals suficients, perquè pateixen desocupació, tenen
treballs precaris o són majors. Combatre aqueixes situacions de vulnerabilitat amb polítiques socials
redistributives és la via per a retornar a aqueixes persones la dignitat de les seues condicions de vida
i, per tant, és una prioritat per a les i els socialistes valencians.

105.

El gran repte de l’envelliment és oferir a un número molt important de persones majors unes condicions de vida dignes, en les seues llars o en residències. La prolongació dels anys de vida en els quals
les persones necessiten atenció, i el canvi en el model de cures per a no fer-lo recaure en exclusiva
sobre les dones de la família, planteja necessitats de recursos públics i privats molt importants i grans
desafiaments organitzatius. És una obligació del socialisme valencià donar a aquesta problemàtica
la importància que mereix i contemplar-la amb realisme i anticipació, per a proposar polítiques que
puguen oferir respostes.

106.

Les experiències de la pandèmia, les inundacions o els incendis tenen en comú que enfronten a
les societats a greus problemes de salut global o climàtics que requereixen respostes immediates
i col·lectives, en les quals el que cada ciutadà/na fa o deixa de fer té conseqüències per als altres.
El lideratge públic, davant les emergències, és clau per a articular aqueixes respostes que, cada vegada més, requereixen anticipació, preparació i organització adequades. Hem de ser conscients –i
conscienciar a la societat- que els riscos existeixen, les emergències es presenten amb freqüència
i baix múltiples formes, i no és descartable que algunes siguen de gran magnitud. La vocació del
PSPV-PSOE de pal·liar els riscos requereix anticipar-se i preparar les respostes perquè no siguen
improvisades i sí eficaces.

107.

Els recursos per a finançar els serveis públics en la Comunitat Valenciana pateixen les conseqüències
d’un insuficient finançament des de fa dècades. L’infrafinançament ha generat més dèficits i més
endeutament, malgrat gastar menys per habitant que la mitjana de les comunitats autònomes. Exigir
un finançament adequat a les nostres necessitats és una qüestió d’equitat, perquè els valencians i
valencianes no volem privilegis financers, però tampoc discriminació. Per això exigim la reforma immediata del model de finançament que produeix aqueixos resultats insolidaris.

108.

La reforma del finançament ha de contemplar la compensació de la part del deute de la Generalitat
Valenciana que es deriva de les insuficiències patides. Aqueix sanejament ha de ser el punt d’un nou
compromís amb la sostenibilitat financera de la hisenda valenciana, com a instrument de la sostenibilitat al llarg del temps de les polítiques que s’han de finançar. Els comptes públics no poden ser
permanentment deficitaris i han de sanejar-se en períodes de bonança per a poder respectar un
equilibri a mitjà termini i evitar el risc que suposa haver de fer ajustos en moments de tensió financera, accentuant les recessions en lloc d’estabilitzar-les.

109.

Finançar les polítiques públiques exigeix capacitat fiscal i bona gestió tributària. La primera, facilita el
creixement econòmic; la segona, la lluita contra el frau i l’economia submergida, una bona distribució
de les càrregues tributàries i la consciència de compliment fiscal dels ciutadans. Aqueixa consciència
fiscal es promou amb el bon govern d’assumptes públics: la transparència en la gestió, l’efectivitat de
les polítiques i l’eficiència en la despesa. Totes aqueixes metes han de ser objectius del PSPV-PSOE,
per a establir sobre bases fermes i realistes el nou Estat de Benestar del segle XXI.
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110. El diàleg social com a fortalesa: el valor de la patronal i els
sindicats

28

111.

La Constitució Espanyola reconeix el paper institucional de les organitzacions sindicals i empresarials configurant-les com un dels pilars bàsics del nostre Estat social i democràtic de dret.

112.

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 9.4 que “la Generalitat
promourà la participació dels agents econòmics i socials i del conjunt de la societat civil en els assumptes públics”.

113.

Les i els socialistes valencians creiem en la seua imprescindible funció social: les empreses són les
principals generadores d’ocupació i els sindicats juguen un paper primordial en la defensa dels treballadors i treballadores.

114.

Per al socialisme valencià, el diàleg social no es redueix als aspectes del mercat laboral, va molt més
allà. També juguen un paper fonamental en la determinació dels reptes que tenim per davant i a
establir com ens enfrontem a aquests. Dos de les grans transicions, la digitalització i la descarbonització, estan tenint un gran impacte. Estan canviant de manera radical la manera de produir béns i
serveis i les relacions laborals.

115.

L’anàlisi i el full de ruta comú és imprescindible perquè les nostres empreses puguen transformar-se
i continuen sent competitives, perquè la capacitació dels treballadors i treballadores siga adequada,
per a crear ocupació, perquè no es perden drets i es milloren salaris i sobretot, per a no deixar a
ningú arrere.

116.

El Diàleg Social en la Comunitat Valenciana ha sigut sempre actiu, però en aquesta pandèmia hem
pogut veure com aquest fòrum de trobada es feia imprescindible. Va ser un espai fonamental per a
la gestió de la crisi on hem pogut abordar problemes, pensar solucions i analitzar les mesures que
s’anaven prenent en una situació incerta i canviant. Un espai on vam poder acordar mesures de xoc
per a pal·liar els efectes que estava ocasionant la pandèmia i també per a reivindicar un finançament
just.

117.

En aquest marc s’ha aconseguit un gran acord com a full de ruta conjunt per a la reactivació social
i econòmica: el “Alcem-nos, Acord Social”, compost per 357 accions agrupades en 90 línies estratègiques que busquen en primer lloc pal·liar els efectes que ens ha generat aquesta situació i segon,
establir les bases per a una reactivació social i econòmica.

118.

Els i les socialistes volem seguir per aquest camí, pel de la cogovernança juntament amb els agents
socials en totes aquelles decisions que marquen el nostre futur, per l’acord continu, perquè només
junts es poden superar els desafiaments que tenim per davant. Aqueixa és la nostra manera de governar. Volem agents socials independents, representatius i amb visió de conjunt dels problemes de
la societat.

119.

El valor de les organitzacions patronals i les empreses

120.

Per a les i els socialistes, les empreses són organitzacions pensades per a durar, que assumeixen

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

ocupació

riscos, que persegueixen beneficis, però no a qualsevol preu, i que tenen un compromís amb la seua
gent i el seu entorn.

121.

Durant la pandèmia hem vist com empreses de totes les grandàries, moltes d’elles familiars, es van
bolcar per a fer front a la situació generada pel virus.

122.

Aqueix és el model empresarial pel qual apostem des del PSPV-PSOE, el que genera valor afegit, el
que respecta els drets de les persones treballadores, el que aposta per la sostenibilitat i paga els seus
impostos. Confiança, transparència, bon govern, ètica o innovació són conceptes clau que comparteixen la majoria de les empreses valencianes.

123.

Una visió de l’empresa molt allunyada del model de la dreta que, més que empreses, promocionava
organitzacions per a especular, captar subvencions i centrades en el curt termini generant una imatge negativa de l’empresariat que res tenia a veure amb la realitat de la majoria.

124.

El teixit empresarial està representat per l’organització empresarial, sense ànim de lucre, de caràcter
confederal i intersectorial, on s’aglutina i es defensen els interessos empresarials, generals i comuns,
on les individualitats i idiosincràsia de cada sector o empresa, queda supeditat al consens que permeta aconseguir una societat amb major benestar, justa i sostenible. Un interlocutor que permet un
diàleg més fluid i que aporta la visió polièdrica del teixit empresarial.

125.

El valor dels sindicats i dels treballadors

126.

En un món globalitzat, on els grans fons d’inversió són propietaris/es de multinacionals, on la digitalització permet una distància insalvable entre la persona treballadora i l’empresariat, l’equilibri en la
negociació entre el/la treballadora i la/l’empresari es trenca. Per això la importància fonamental que
donem des del socialisme als sindicats: creació d’ocupació de qualitat, la defensa i sostenibilitat de
les pensions, la pujada del Salari Mínim són lluites compartides.

127.

La relació del PSPV amb les organitzacions sindicals està marcada per la coincidència en els objectius
d’igualtat, justícia social i solidaritat, de manera tal que cal distingir entre aquells sindicats de classe
que defensen interessos generals i un model de societat i convivència, d’aquells altres corporatius
que només participen de les demandes concretes del col·lectiu o professió a la qual representen.

128.

Els i les socialistes defensem el seu treball dels intents de determinats sectors de deslegitimar el seu
paper.

129. La plena ocupació; objectiu
irrenunciable

130.

Les propostes de les i els socialistes en matèria de polítiques d’ocupació i relacions laborals constitueix un dels nuclis essencials entorn dels quals es configura el nou contracte social que propugnem
per a la societat valenciana.

131.

Des del PSPV-PSOE reafirmem el nostre compromís amb la plena ocupació i els salaris dignes i, per
això, el nostre objectiu és vincular els esforços col·lectius orientats a la generació d’activitat econòmi-
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ca amb els objectius de la sostenibilitat, la creació de llocs de treball dignes, estables i de qualitat, així
com a la consolidació dels drets laborals per a combatre les desigualtats, la lluita contra l’explotació
laboral i la millora de les condicions de treball dels ciutadans i ciutadanes.
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132.

Som conscients que la prioritat en les nostres polítiques públiques ha de ser reduir les insostenibles
taxes de desocupació, especialment el juvenil i el de llarga duració, al qual se suma una important
bretxa de gènere tant en l’accés com en la millora de l’ocupació. En aquest context, les inevitables revolucions mediambientals i digitals, amb l’aplicació de les correctes polítiques públiques socialistes,
poden suposar una oportunitat laboral per a aquests col·lectius.

133.

De fet, la innovació per a adaptar les polítiques públiques d’ocupació a les noves característiques que
estan definint ja el futur del mercat de treball és clau perquè el teixit productiu valencià realitze les
transicions necessàries alhora que garanteix la seua sostenibilitat i augmenta el seu potencial per a la
creació d’ocupació de qualitat. És a dir, urgeix una redefinició de l’estructura productiva de la Comunitat Valenciana que, acompanyada de les necessàries polítiques públiques d’inversió, permeta una
millora del valor afegit dels nostres productes, una modernització de la nostra economia i, alhora, un
increment dels nivells i qualitat de l’ocupació.

134.

A més de constituir vector d’evolució del model productiu, la nova generació de polítiques d’ocupació ha de ser també capaç de cooperar més eficaçment amb el teixit empresarial i els interlocutors
socials per a garantir el dret a unes transicions justes per a les persones treballadores els llocs de
treball de les quals puguen veure’s amenaçats per les novetats canviants de l’entorn i les evolucions
tecnològiques i/o socials. És a dir, abordar des del diàleg social els desajustaments que la revolució
digital i ambiental puguen ocasionar en bosses de treballadors i treballadores poc qualificats i que
desenvolupen tasques rutinàries.

135.

Per això, els serveis públics d’ocupació han d’assegurar que les persones treballadores reben el suport personalitzat que necessiten per a garantir la seua ocupabilitat i la seua formació contínua, la
qual cosa permetrà no deixar ningú enrere davant els profunds canvis als quals ens enfrontarem;
evitar que en successives onades puguen deixar-los amb habilitats desvalorades en el mercat laboral; i, alhora, solucionar problemes derivats de la precarietat laboral.

136.

Sens dubte, abans de la crisi de la COVID-19 ja estaven identificats els grans disruptors cridats a
convulsionar el món del treball i, no obstant això, totes les previsions sobre els temps disponibles
per a l’adaptació als canvis s’han vist àmpliament sobrepassats. La pràctica totalitat d’organitzacions
i institucions mundials amb credibilitat i solvència per a anticipar els canvis en el futur del treball, i
l’OIT per citar només una, ja havien assenyalat l’impacte que anava a provocar en el mercat de treball
els canvis tecnològics, la crisi climàtica, els nous escenaris demogràfics o les desigualtats socials i
d’accés a la formació. Canvis que, no obstant això, s’han accelerat després de la pandèmia i que, per
tant, urgeix abordar des de la socialdemocràcia i amb polítiques socialdemòcrates per a evitar que
ningú es quede arrere i que es convertisquen en una oportunitat per a avançar en la plena ocupació.

137.

Els i les socialistes hem de realitzar, per tant, un esforç extraordinari per a accelerar els ritmes de les
polítiques d’ocupació a la realitat social i econòmica, de manera que no es posen en risc els avanços
en la cohesió social i les bases posades fins al moment per les polítiques realitzades fins hui pels
governs progressistes en la Comunitat Valenciana per a la superació de les desigualtats i bretxes
existents.

138.

L’accés de la ciutadania a condicions dignes de treball dependrà de la mena de resposta que siguem
capaces de donar i, en aquest sentit, la visió social de les polítiques d’ocupació i de les relacions laborals és la que ha de guiar la integració dels canvis que comporta els usos intensius de la intel·ligència
artificial, l’automatització i la robòtica, i en general tots els canvis que inevitablement afectaran les
dinàmiques del món del treball i davant els quals cal estar preparats/as per a orientar-los cap als
objectius de progrés i justícia social que perseguim.
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139.

En aqueixa mateixa direcció, és fonamental exercir noves polítiques afavoridores de les relacions
laborals equilibrades i el diàleg social compromés amb la generació d’activitat econòmica sostenible,
vinculada a l’extensió de les pràctiques socials i laborals responsables i respectuoses amb el treball
digne i l’estabilitat en l’ocupació.

140.

Les iniciatives que des de l’acció del Consell s’han seguit en els últims anys en matèria de polítiques
d’ocupació i relacions laborals ens situen en la senda correcta, com s’ha demostrat amb l’evolució favorable del mercat laboral valencià anterior al COVID-19 i amb la capacitat de resistència i expectativa
de recuperació del teixit productiu i llocs de treball que ara hem de consolidar i projectar cap al futur.

141.

El fonamental és la nostra posició inequívoca d’abordar conjuntament la creació de riquesa i la superació dels elements indesitjats que encara persisteixen en el nostre mercat laboral, com una taxa
encara excessivament elevada de desocupació, sobretot en joves, dones i majors de 55 anys; una
temporalitat i parcialitat injustificades i no desitjades; així com condicions de treball injustes, amb
drets laborals limitats o directament irregulars.

142.

Devem, doncs, apostar per la innovació en les nostres polítiques d’ocupació i relacions laborals a
partir de la consolidació i aprofundiment en els tres blocs de respostes que hem desplegat des de la
nostra acció de govern per a avançar simultàniament en tots els aspectes que són essencials per a
garantir la sostenibilitat social, econòmica i ambiental d’un model productiu transformat i solvent per
a proporcionar les majors garanties de benestar ara i en el futur.

143.

Els i les socialistes treballem per a aconseguir que el mercat de treball cobrisca de forma més eficaç les necessitats d’estabilitat, seguretat, salaris i oportunitats de promoció que permeten a les
persones viure dignament i projectar expectatives de cara al futur, perquè el dret al treball i la seua
dignificació està entre les prioritats socialistes, igual que reforçar les aliances amb les organitzacions
sindicals.

144.

Haurem de reforçar igualment totes les actuacions per a estimular l’activitat econòmica i desplegar
una estratègia d’innovació i trànsit cap al model productiu valencià del futur que augmente l’ocupabilitat i consolide l’ocupació de qualitat en el marc de les transicions digital i ecològica a les quals ens
enfrontem.

145.

En concret, la revolució digital exigirà nous perfils laborals que, a curt termini pot generar problemes
puntuals per als quals haurem de donar resposta com a augments temporals de la desocupació o
manques formatives en treballadors menys qualificats; però que a llarg termini hem d’aconseguir
que es convertisca en palanca per a la reassignació de les activitats professionals i el desenvolupament de noves necessitats laborals que ajuden a reduir els nivells de desocupació crònica. Per tant,
les administracions públiques han d’implicar-se en l’adquisició de competències digitals per part de
les treballadores i treballadors, evitant amb això noves bretxes laborals amb una clara aposta per
l’alfabetització digital.

146.

Finalment, el tercer bloc de respostes haurem de centrar-les en mesures que faciliten una connexió
de qualitat entre les empreses i les persones que busquen un treball, assegurant una transició justa
on ningú quede exclòs, al mateix temps que es garantisca la igualtat d’oportunitats, adequant l’oferta
laboral a la demanda i els requisits de les empreses a través de la formació contínua i el reforç de la
Formació Professional.

147.

D’aquesta manera, entre les principals qüestions que abordarem per a aconseguir millors relacions
laborals i unes condicions més favorables per a la generació de llocs de treball de qualitat i l’enfortiment del nostre teixit empresarial assenyalarem les següents:

148.

Promocionar des del lideratge públic de la Generalitat la generació de nous marcs d’aliances de cooperació públic-privada per a atraure inversions en àrees clau en favor del treball decent i sostenible,
i establir una garantia de transicions ecològiques justes i l’impuls a la igualtat de gènere.
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149.

Hem d’apostar per la utilització sense ambages del recurs a la col·laboració estratègica innovadora
públic-privada, alliberant aquest concepte de la utilització injusta que se li havia donat des de la dreta
per a encobrir les pràctiques depredadores sobre els recursos públics.

150.

La Comunitat Valenciana ha de convertir-se en una autonomia atractora del talent internacional. La
deslocalització de professionals qualificats al llarg del planeta és una constant dels últims anys que
cada dia s’accelera. Professionals de diferents àmbits poden fer el seu treball des de qualsevol lloc
i això genera oportunitats per a la Comunitat Valenciana. Ser una regió que atraga el talent té un
efecte arrossegue important per a la nostra economia. Elements com unes comunicacions adequades, un bon clima o un sistema educatiu de qualitat són alguns dels aspectes que influeixen en les
decisions de mobilitat del talent internacional i en els quals la Comunitat Valenciana té un avantatge
comparatiu innegable, encara que encara hem de millorar. Per a això és necessari elaborar una estratègia global que permeta donar a conéixer el nostre territori i acompanyar a aqueixes persones i
les seues famílies en la seua instal·lació en la Comunitat Valenciana.

151.

La defensa del públic i de la necessitat del seu enfortiment, mostrada especialment durant la crisi de
la COVID-19, ha de permetre també que la seua acció contribuïsca a la generació de noves oportunitats per a les empreses compromeses amb la creació de llocs de treball amb majors estàndards de
qualitat i millors salaris, i especialment per a les petites i mitjanes empreses valencianes. En aquest
sentit, ha de ser un objectiu essencial establir les condicions per a millorar el teixit productiu, fonamentalment perquè la creació de riquesa quede vinculada a un canvi de tendència substancial per a
modificar la situació actual en la qual el salari mitjà dels valencians i valencianes és un 13% inferior a
la mitjana d’Espanya.

152.

Igualment, urgeix impulsar el lideratge de les administracions públiques valencianes en l’adopció regulada i la difusió de les pràctiques socials i laborals responsables i respectuoses amb el treball digne
i l’estabilitat en l’ocupació. En aqueixa direcció, ha de ser propiciada la línia iniciada amb l’“Acord de
matèries concretes per a la millora de l’economia i l’ús de la Comunitat Valenciana” aconseguit pels
interlocutors socials amb l’objectiu de generalitzar la introducció en la contractació de l’Administració
valenciana de clàusules laborals que garantisquen l’estabilitat i qualitat de l’ocupació, i que, al seu
torn, permeten una concurrència ordenada de les empreses en les convocatòries públiques.

153.

L’ocupació protegida, com a fórmula d’accés a l’ús de les persones amb capacitats diverses, és una altra de les apostes més clares dels i les socialistes valencians, així com del Servei Valencià d’Ocupació.
De fet, no sols s’ha duplicat el pressupost destinat a cobrir els costos salarials d’aquests treballadors
dins dels Centres Especials d’Ocupació, si no que, a través del diàleg social, hem avançat en la millora
de la regulació autonòmica respecte a les condicions i garanties que ha de complir una empresa per
a ser qualificada amb aquesta categoria.

154.

Però no és suficient, hem de continuar avançant en alguns aspectes, en primer lloc, en el reconeixement específic de les plantilles de CEE, de cada CCAA en el repartiment de fons del Ministeri de Treball, per a poder complir amb la normativa bàsica en matèria de drets de les persones amb diversitat
funcional o discapacitat, i avançar en la renovació en el si del Sistema Nacional d’ocupació, amb el
consens de les CCAA i agents socials de la normativa que regula aquesta fórmula d’ocupació protegida per a millorar les oportunitats de les persones treballadores en aquestes empreses, per a garantir
els serveis de suport i avançar en el trànsit cap a l’empresa ordinari com a objectiu fonamental.

155.

A més, apostem per establir dins dels plans de treball i seguiment de la Inspecció de Treball autonòmica la priorització en la protecció d’aquest col·lectiu de treballadors amb major vulnerabilitat en el
mercat de treball.

156.

Els i les socialistes considerem també fonamental prestar especial atenció a les condicions laborals
dels treballadors i treballadores de les contractes i subcontractes, que són actualment una de les
principals vies de consolidació de la precarietat laboral i de vulneració dels drets laborals de les persones treballadores, per la qual cosa l’extensió de les clàusules socials ha d’assumir-se com d’obligat
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compliment en totes les administracions públiques.

157.

És fonamental enfortir el diàleg social valencià amb les organitzacions empresarials i sindicals i els
escenaris de concertació que fructifiquen en un nou contracte social des del qual puguen abordarse els reptes plantejats per la digitalització, la crisi climàtica i les desigualtats. Les línies de treball
traçades en el gran acord per a la recuperació “Alcem-nos” constitueixen no sols un full de ruta molt
ambiciós en la qual és necessari aprofundir i perseverar, sinó també una metodologia que hem de
consolidar i orientar feia objectius amplis de creació de riquesa i justícia social.

158.

Les i els socialistes insistim a reforçar els equilibris en les relacions laborals i la negociació col·lectiva
per a propiciar acords justos entre els interlocutors socials en la Comunitat Valenciana. Tot i que els
majors espais competencials en l’àmbit del treball pertanyen a l’àmbit estatal, hem d’impulsar la facilitació d’acords de concertació i negociació col·lectiva, des del respecte als àmbits que corresponen a
l’autonomia dels interlocutors socials.

159.

L’Administració valenciana ha de ser model d’exemplaritat i acompanyar a les organitzacions empresarials i sindicals en la missió d’estendre plans d’igualtat, polítiques de prevenció de riscos laborals
capaços d’atallar la sinistralitat, la lluita contra l’economia informal, etc. Així mateix, propiciar espais
de relacions laborals equilibrats i donar suport a la reestructuració de la negociació col·lectiva en
aquells àmbits claus per al teixit productiu valencià amb interlocució feble serà fonamental per a
abordar nous elements que s’estan incorporant al món del treball o el faran en un futur pròxim.

160.

Exemples clars d’aquesta última qüestió ho constitueixen els àmbits de la reordenació de la jornada
de treball o del teletreball i la millora de les condicions laborals, que s’han produït des de fa segles
gràcies a la lluita dels sindicats i dels partits d’esquerra.

161.

Ara, en un context molt diferent, no hi ha dubte que hem d’avançar en la racionalització dels horaris,
la conciliació, el dret a la desconnexió, la millora de la productivitat, dels salaris o la lluita contra el
canvi climàtic. Però aquest debat l’hem de fer com a socialistes des de la responsabilitat, conscients
que tenim una taxa de desocupació molt elevada, que en cas de la joventut duplica la mitjana europea. A més, la temporalitat i els baixos salaris continuen sent un mal endèmic en el nostre model
laboral.

162.

Per tant, aqueix és el repte principal que tenim com a socialistes: la reducció de l’atur, la millora dels
salaris i la reducció de la precarietat. Ací han d’anar destinats els nostres majors esforços i recursos. I,
a partir d’ací, en el marc del diàleg social, s’han de facilitar fórmules que permeten, cas per cas, reorganitzar la jornada laboral, reduir-la quan siga possible, facilitar la conciliació, augmentar la productivitat i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels treballadors i treballadores que tenen ocupació.

163.

Apostem, en la mateixa línia, per potenciar mesures de conciliació de la vida laboral i personal, tant
en l’àmbit laboral presencial com online, i per garantir una organització social dels ciutadans perquè
no recaiguen de manera prioritària en les dones, la qual cosa permetrà avançar en la igualtat de
gènere real.

164.

Així mateix, hem d’actuar decididament per a defensar la laboralitat dels llocs de treball vinculats a
les plataformes digitals, com els denominats “riders”, o altres noves fórmules que puguen sorgir en
el futur amb l’objectiu de forçar la utilització indeguda del treball autònom per a estendre l’explotació
laboral i la degradació de les condicions de treball.

165.

Els i les socialistes valencians instem decididament una revisió en profunditat del marc laboral actual
per a eliminar les mesures més perjudicials per als treballadors i treballadores que va introduir la
reforma laboral del Partit Popular i donem suport a una nova reforma laboral que torne a incentivar
la negociació col·lectiva, la defensa dels drets laborals i que potencie com a prioritat els procediments
de flexibilitat negociada com els ERTO o les reduccions de jornada laboral enfront de la flexibilitat
externa, perquè els acomiadaments siguen un mecanisme d’última opció i s’aposte pel manteniment
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166.

Defensem, igualment, el conegut com a Estatut del Becari, que va començar a desenvolupar-se a
principis del 2020 pel Govern central en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació. Aquesta iniciativa ha de reprendre’s com més prompte millor amb la participació dels agents socials i econòmics
amb l’objectiu prioritari de facilitar la inserció laboral de les i els joves a través d’una transició de la
formació reglada a les empreses amb una sèrie de garanties bàsiques com la pujada dels salaris i la
limitació de l’encadenament de contractes.

167.

Considerem necessari, també, una reforma de l’actual regulació de les relacions laborals, malgrat ser
competència estatal, per a poder recuperar la negociació col·lectiva i avançar en la recuperació de la
negociació dels salaris i les condicions laborals de les i els treballadors valencians.

168.

En concret, en el marc del Diàleg social de la Generalitat, a través de la posada en marxa de l’Observatori del Treball Decent, el Consell va iniciar els treballs, en col·laboració de l’IVIE, per a poder
atendre i atacar qüestions tan importants com la precarietat laboral i l’existència dels denominats
com a “treballadors/es pobres”, aquells que, malgrat disposar d’un lloc de treball, no tenen garantits
els recursos suficients per a poder assegurar-se una vida i un futur dignes i que els i les socialistes
apostem per combatre.

169.

En aquest sentit, la dualitat laboral explica com la precarització laboral es dóna de manera més concentrada en els sectors menys competitius, carregats d’estacionalitat i amb una menor capacitat de
generar valor afegit; i que tampoc és generalitzada en tota la població activa, sinó que es reforça en
aquells sectors amb un menor nivell de qualificació i en determinats grups socials que arrosseguen
la desigualtat de manera estructural i la falta d’oportunitats com són les persones joves, les persones
parades de llarga duració o les dones malgrat representar la meitat de la població activa. Per això,
considerem urgent garantir salaris i treballs dignes que garantisquen a totes les persones treballadores un futur.

170.

En definitiva, la creació de condicions més favorables per a la generació de llocs de treball de qualitat
i el creixement econòmic, i la lluita contra l’economia submergida i el frau laboral, exigeix el suport
decidit a la consolidació i revitalització de les institucions que regulen el treball. Aquestes institucions, des de la reglamentació i els contractes de treball fins als convenis col·lectius i els sistemes de
la inspecció del treball, i el suport decidit a l’associacionisme empresarial i el sindical, són les pedres
angulars de les societats justes i el nostre compromís és reforçar des de l’àmbit competencial valencià el seu funcionament i el desenvolupament de les tasques que, d’altra banda, disposen d’un ampli
reconeixement institucional en la nostra Constitució, i en el conjunt de la legislació social i laboral,
que ha de ser posat en valor.

171.

Una nova generació de polítiques actives d’ocupació

172.

El foment de les polítiques actives d’ocupació és la clau per a augmentar l’ocupabilitat dels valencians
i valencianes, frenar la desocupació de llarga duració i la precarietat i garantir l’estabilitat laboral i
l’ocupació de qualitat entre els treballadors i treballadores. Igualment, permet millorar les connexions entre les necessitats de les empreses i les persones que busquen una ocupació.

173.

Durant molts anys, els pressupostos destinats a enfortir les polítiques actives d’ocupació en la Generalitat Valenciana es van veure reduïts considerablement pels governs del Partit Popular, entorpint
la labor dels serveis públics d’ocupació. Amb l’arribada del PSPV-PSOE a la Generalitat i a nombrosos
municipis de la Comunitat Valenciana, s’han incrementat els recursos econòmics destinats a afavorir
la millora de l’ocupabilitat de les persones desocupades.

174.

En concret, les polítiques d’ocupació en 2012, van patir una retallada del 50%, que hem de recupe-
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rar, ja que la despesa mitjana a Espanya està per davall de la despesa als països de la UE. La nostra
proposta, en aquest sentit, incideix a blindar la despesa en matèria d’ocupació, tant en l’àmbit de les
polítiques actives com en les passives com una garantia per a la ciutadania especialment en èpoques
de crisis com la viscuda recentment.

175.

Però, a més, és igual de necessari avançar en la reforma ja iniciada de les polítiques d’ocupació on
garantim una cartera comuna de serveis en tot l’àmbit nacional, portant el dret a l’ocupació com un
dret subjectiu, en línia amb la proposta de la nova Llei d’Ocupació plantejada pel Govern d’Espanya.

176.

La garantia d’atenció i suport personalitzat a les necessitats de la persona que vol accedir a una ocupació, o bé mantindre o millorar el que ja té, ha de ser l’escenari cap al que s’orienten les polítiques
actives d’ocupació. En aqueixa direcció el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA, ja ha fet
alguns passos molt significatius i la determinació dels i les socialistes valencians és dirigir-nos fermament cap a un model en el qual la persona desocupada siga el centre absolut de la política d’ocupació
i reba el suport permanent i estable d’una o un professional orientador d’ús de referència, que coneix
el seu historial de capacitats i ocupabilitat.

177.

Per a això, apostem decididament per la Xarxa de 3.000 orientadors/es i prospectors/es que es va
posar a la disposició de les CCAA i consolidar-ho com un servei estructural, que garantisca l’atenció
tant a persones desocupades com a empreses.

178.

De fet, considerem garantia d’èxit treballar l’orientació vocacional i els itineraris formatius de manera
individualitzada, garantint aquest servei, com un servei essencial, des de les etapes educatives més
primerenques en els centres educatius públics i concertats. Per a això, hauran de garantir-se els recursos humans i econòmics per a reforçar la xarxa de professionals tant en l’àmbit educatiu com en
els Serveis Públics d’ocupació

179.

Així, hem d’apostar per una coordinació essencial entre els serveis d’orientació educativa i els laborals, en l’àmbit de l’administració pública. Serveis que hauran de canalitzar de manera permanent les
necessitats i canvis que els sectors econòmics vagen anunciant per a mantindre els nivells de competitivitat necessaris, especialment en el marc del creixement econòmic sostenible i digital.

180.

També serà fonamental avançar en la coordinació entre el SEPE i LABORA per a aconseguir una “finestreta única” en els tràmits de qualsevol servei o prestació, amb independència de quin organisme
la gestione, per a obtindre una major eficiència en els serveis prestats

181.

Fins al moment, l’esforç realitzat per LABORA amb els programes com Avalem per a implementar
suports diferenciats a grups de persones amb característiques d’ocupabilitat diferents, és una via
que ha collit resultats molt notables i en la qual s’ha d’aprofundir per a promoure l’estabilitat en
l’ocupació.

182.

No obstant això, les polítiques d’ocupació han tingut un paper sectoritzat respecte a determinats
grups més vulnerables i, en aqueix sentit, les polítiques d’ocupació han de mantindre la seua funció
reequilibradora perquè aquelles persones i col·lectius que més dificultats presenten en l’accés i manteniment al mercat de treball puguen consolidar-lo. En aquest sentit, és necessari que les polítiques
actives d’ocupació es redefinisquen en l’àmbit de la població activa, o el que és el mateix, aquelles
persones que estan en cerca activa d’ocupació o les persones ocupades.

183.

Des del PSPV-PSOE som conscients que és complex definir els límits entre les polítiques d’ocupació i
les polítiques socials, però és el moment de buscar una vertadera coordinació entre ambdues, com
recomana la Comissió Europea, i redirigir o redefinir les polítiques d’ocupació a l’activació d’aquelles
persones que estan en disposició real d’accedir a un lloc de treball i garantir una adequada política
social per a aquelles altres que no estan en disposició real d’accedir al mercat laboral, garantint-los
una cobertura vital i acompanyant-les en aqueix itinerari previ que els permeta amb posterioritat
accedir a una cerca activa d’ocupació real.

35

ocupació

36

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

184.

En aquest sentit, hem d’avançar en la coordinació entre les polítiques actives i les passives, i crear
instruments que combinen la prestació per desocupació amb polítiques actives d’ocupació per a millorar l’ocupabilitat de les persones.

185.

És el moment de les polítiques actives d'ocupació selectives, des del punt de vista del suport als
sectors econòmics, així com millorar i dissenyar polítiques d'ocupació sectoritzades, que reforcen
el creixement de l'ocupació en aquells sectors estratègics que generen ocupació de qualitat. Els i
les socialistes apostem per polítiques d'ocupació que donen suport a les empreses que busquen
millorar la seua competitivitat en el marc de la transició ecològica i digital, especialment els vinculats
a l'economia verda, blava, de les cures, de la cultura o del patrimoni i que tenen cada vegada una
major demanda.

186.

D’altra banda, els i les socialistes creiem que ha de restablir-se el principi de causalitat en la contractació temporal perquè siga cada vegada més minoritària -i limitada a activitats concretes i de caràcter
transitori- front la contractació indefinida, que ha de convertir-se de nou en la forma ordinària d’accés al treball, sent les administracions públiques pioneres en la generalització de l’estabilitat laboral
dins de les seues plantilles.

187.

Per això, és fonamental que, en la lluita contra la desocupació i la precarietat, desenvolupem unes
noves polítiques concertades amb els interlocutors econòmics i socials. En aqueixa via, les polítiques
actives d’ocupació han d’augmentar la seua capacitat per a identificar els obstacles a l’ocupabilitat i
assegurar la resposta immediata, especialment als grups socials més vulnerables i amb majors dificultats d’accés al mercat laboral.

188.

Per a això, la proposta dels i les socialistes és posar a la disposició dels col·lectius més afectats per la
desocupació a professionals especialitzats perquè milloren la seua ocupabilitat, per exemple, en el
cas de dones víctimes de violència de gènere o també per als aturats de llarga duració, amb el programa específic Avalem Experiència, que amb una dotació propera als 560 milions d’euros, ha permés
l’ocupabilitat de 237.612 persones.

189.

En el cas de les persones joves desocupades, els i les socialistes hem de continuar augmentant els
pressupostos destinats a la Garantia Juvenil i a plans d’ocupació específics com Avalem Joves. Així,
en aquells casos en els quals la situació de desocupació esdevinga d’una baixa qualificació serà fonamental orientar cap a la volta al sistema educatiu en aquelles formacions que més s’adeqüen a les
expectatives, necessitats i característiques del jove/la jove en qüestió.

190.

En concret, els recursos disponibles per a millorar l’ocupació juvenil s’han duplicat dels 205 milions
d’euros als prop de 409 milions, permetent que un total de 409.000 joves hagen millorat la seua formació o hagen trobat una ocupació a través d’aquesta línia.

191.

En aquests itineraris personalitzats s’ha de potenciar l’ús d’eines digitals com les plataformes de cerca d’ocupació, apps, eines de gestió i dinamització, entrevistes on-line, etc, potenciant les habilitats
digitals de les persones desocupades. En moltes ocasions, per desgràcia, les persones amb més dificultats per a trobar ocupació tampoc tenen accés a ordinadors, mòbils, internet, que els permeten
adquirir aquestes destreses. Per això, s’habilitaran espais d’immersió digital en la cerca d’ocupació
tutoritzats que permetran millorar l’accés a les oportunitats laborals.

192.

A més, la formació on-line i/o de continguts digitals han de tindre cada vegada un major pes, atés que
independentment de la professió a exercir, la digitalització de l’ocupació i dels diferents processos
productius són elements que ja formen part del nostre mercat laboral.

193.

No obstant això, per a garantir l’èxit de les polítiques actives d’ocupació és imprescindible comptar
amb la col·laboració del sector privat: una millora en la prospecció d’ofertes d’ocupació i la promoció
d’acords amb empreses són bàsics per a garantir un major èxit en la inserció professional a través
dels itineraris d’orientació, afavorint un major contacte amb el món empresarial per part de les per-

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

ocupació

sones desocupades.

194.

Hem de garantir recursos suficients, mètodes i orientadors/as d’ocupació específics per a atendre
les necessitats dels col·lectius que troben més barreres per a accedir al mercat laboral, com són les
dones, les persones joves, les majors de cinquanta anys, etc. Per a avançar en aquesta estratègia
dirigida a millorar les oportunitats d’aquests col·lectius que mantenen les dificultats en l’accés i manteniment de l’ocupació, de les persones parades de llarga duració i també dels col·lectius que puguen
veure’s immersos en transicions laborals per canvis sobtats en la tecnologia o l’organització de les
empreses, hem de destinar els recursos necessaris perquè el Servei Públic d’Ocupació i Formació
tinga els mitjans per a anticipar el sentit dels canvis en àmbits sectorials i territorials específics, guanyant capacitat per a connectar les necessitats d’empreses i demandants d’ocupació en àmbits territorials pròxims, establint i ampliant les connexions amb les empreses d’economia social i generant
aliances més estables i previsibles amb els interlocutors socials i les administracions locals.

195.

És a dir, el Servei Públic d’Ocupació i Formació, LABORA, ha d’enfortir-se encara més i aprofundir en
els processos de modernització i innovació per a convertir-se en referent de les empreses valencianes i el conjunt de la població activa. És fonamental situar al servei públic d’ocupació com a referent
perquè les grans onades de canvis en les capacitats professionals requerides no deixen a les empreses amb dèficits per a trobar a persones amb les qualificacions necessàries per a ocupar llocs de
treball; o, per contra, a persones que han vist que les seues habilitats són insuficients per a accedir
a una ocupació.

196.

Avançar en l’ampliació dels espais d’intermediació del servei públic d’ocupació entre empreses i persones en cerca d’ocupació ha de situar-se igualment com una prioritat absoluta. En aqueixa direcció,
serà fonamental obtindre els recursos necessaris per a dimensionar les plantilles del servei públic
d’ocupació i continuar millorant els mitjans humans, materials i tecnològics, perquè totes les persones puguen accedir en igualtat als serveis oferits. A més, han de ser prou flexibles i adaptables per a
arribar a empreses de totes les característiques i poder estendre les aliances amb el teixit empresarial per a escometre conjuntament polítiques de superació de desigualtats i bretxes existents.

197.

De la mateixa forma, la proximitat és un factor essencial en les polítiques d’ocupació, i així s’ha pogut
demostrar amb els resultats obtinguts en els últims anys amb el desplegament de plans d’ocupació
locals, destinats a diferents col·lectius, gestionats de manera col·laborativa entre la Generalitat i les
entitats locals. Per això, és important afermar les aliances, la coordinació i la cooperació de la Generalitat amb les administracions locals per a executar eficaçment les polítiques d’ocupació en tot el
territori i ser capaços de generar processos d’innovació i millora contínua a través de la governança
multinivell.

198.

En concret, el Servei Públic d’Ocupació ha de representar un rol fonamental en els mercats de treball
locals, al costat de les àrees de promoció d’ocupació i desenvolupament locals, per a mobilitzar els
llocs de treball vacants i donar suport a les iniciatives dels emprenedors en activitats emergents o
amb potencial de creació d’ocupació.

199.

La formació, les capacitats i la qualificació de les persones en relació amb les demandes del mercat
laboral són alguns dels components més rellevants de l’ocupabilitat i, en canvi, estaran sotmesos a
uns ritmes de canvi que mai havíem conegut en el passat. En aquest sentit és fonamental establir
des de les polítiques públiques d’ocupació mecanismes sòlids per a adaptar les capacitats dels treballadors i treballadores en actiu a les noves exigències i incrementar els recursos per a facilitar l’accés
a la formació contínua que requerisquen les persones al llarg de tot el seu cicle vital per a adquirir
competències, perfeccionar-les i reciclar-se professionalment.

200.

L’objectiu és que ningú quede arrere quan es consolide la transformació digital i ecològica de manera
majoritària en el teixit productiu. De manera que a més de les demandes conjunturals de les empreses, la formació haurà d’anticipar el sentit de l’evolució del teixit productiu i orientar-la també cap a
la millora d’un model econòmic alineat amb el desenvolupament sostenible i la creació d’ocupació
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201.

Igualment, el repte de la formació professional per a l’ocupació és enorme i ha de ser capaç d’atendre
simultàniament les necessitats tan diverses que li seran requerides. En concret, la Formació Professional haurà de poder donar resposta a la demanda creixent de professionals qualificats per a garantir la seua especialització i mantindre la seua capacitació al llarg de la seua vida laboral.

202.

Així, considerem imprescindible millorar la política activa més transformadora, que és la formació
professional per a l’ocupació, fent-la més flexible i adaptada a les necessitats de les empreses, buscant l’equilibri entre la necessària burocràcia i l’eficàcia en la gestió. Hem d’aprofitar la reforma iniciada en matèria d’FP a nivell estatal tant en l’àmbit educatiu com en el laboral, per a continuar amb
la reforma integral impulsada en la Comunitat Valenciana en 2015. En concret, millorar l’adequació
de la FP a les necessitats reals de les empreses a través de la territorialització de la detecció de les
necessitats formatives; en els Consells de la FP, garantint el diàleg social; enfortint la xarxa pública de
serveis formatius i millorant la coordinació i els recursos tant públics com privats.

203.

Però no podem oblidar el gran repte que suposa la polarització dels perfils de les persones desocupades, ja que existeix un número molt important de persones amb qualificacions molt deficients als
quals haurem de poder oferir noves oportunitats. En aquest sentit, és necessari continuar avançant
en l’enfortiment del sistema públic valencià de la Formació Professional, en el desenvolupament de
la Formació Professional sense cognoms, a través del desenvolupament i consolidació de les eines
existents, com l’acreditació de les competències professionals a través de l’experiència laboral i la
formació no formal, l’oferta integrada, els sistemes integrats d’orientació i informació, o el desenvolupament i la ferma aposta per millorar i garantir la formació professional dual.

204.

Les persones treballadores autònomes com a prioritat en l’ocupació

205.

La defensa dels interessos i drets de les persones autònomes és una prioritat per a les i els socialistes
valencians en constituir una de les bases del creixement de la nostra economia; una font de generació d’ocupació i nous llocs de treball, i són motor d’innovació i emprenedoria en el teixit productiu
valencià.

206.

Per això, des del PSPV-PSOE considerem necessari que s’avance en l’erradicació de la utilització fraudulenta d’aquesta figura, que es reforcen els seus drets i que es continuen adoptant mesures de
protecció efectiva i específiques destinades a aquest col·lectiu, que cada vegada engloba a un major
nombre d’afiliats i afiliades.

207.

Actualment, 4 de cada 10 persones treballadores de la Unió Europea són autònoms, a Espanya hi
ha més de 3 milions de persones registrades en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
Quant a la Comunitat Valenciana al juliol del 2021 estaven inscrites en aquest règim 359.545 persones, de les quals prop del 34% eren dones, el ritme d’afiliació de les quals està accelerant-se en els
últims anys, la qual cosa està permetent que es disminuïsca la bretxa de gènere quant a la presència
de dones en aquesta modalitat de treball. En concret, l’afiliació de dones autònomes s’ha incrementat un 11% en l’última dècada.

208.

Els treballadors i treballadores autònomes han jugat un paper essencial durant la crisi sanitària, sent
el seu treball fonamental per a lluitar contra la pandèmia i per a garantir el sosteniment de l’economia. No obstant això, són el col·lectiu que més ha patit les mesures adoptades per les autoritats governamentals necessàries per a frenar l’avanç de la COVID- 19 a causa de la seua alta prevalença en
sectors com l’hostaleria, el turisme, o el comerç entre altres, la qual cosa els ha provocat una situació
d’alta vulnerabilitat econòmica que urgeix revertir.

209.

Per això, tant per part del Govern d’Espanya com de la Generalitat Valenciana es van impulsar, des

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

ocupació

dels primers moments de la pandèmia, i es continuen impulsant, diferents mesures de suport específiques per a aquest col·lectiu, garantint-los prestacions extraordinàries que han ajudat a evitar el
tancament de la seua activitat empresarial. De fet, des de febrer de 2020 fins a juliol de 2021 s’ha incrementat en 8.363 el nombre de persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
en la Comunitat Valenciana.

210.

Les i els socialistes considerem fonamental que es protegisca de manera específica els autònoms i
autònomes per a ajudar-los a garantir la solvència i liquiditat dels seus negocis i, per això, des del
primer moment el Govern central va posar en marxa una prestació extraordinària per cessament
d’activitat, amb ajudes mensuals de 472 euros i l’exempció del 50% de la quota a la seguretat social
que actualment continuen vigents i que va proporcionar cobertura a més de 1’5 milions de persones
autònomes.

211.

A aquestes mesures s’han sumat, no obstant això, totes les línies d’ajudes posades en marxa des
del Consell del Botànic, i que han permés que la Comunitat Valenciana destaque per ser una de les
autonomies que major volum d’ajudes a atorgat i per ser de les primeres autonomies a reaccionar
per a mitigar l’impacte de la pandèmia en aquest col·lectiu al qual l’afecta de manera especial les contingències de la vida i els canvis en el cicle econòmic com ha succeït amb la COVID-19. Per això, a més
de les mesures de xoc conjuntural posades en marxa, urgeix avançar en la millora de la seguretat de
l’activitat dels autònoms i autònomes.

212.

Durant les primeres setmanes de la pandèmia, el Consell va destinar 57 milions d’euros a ampliar les
prestacions extraordinàries a autònoms i autònomes posades en marxa pel Govern central i, al llarg
del 2021, a través del Pla Resistir s’han destinat 160 milions d’euros a través de la línia Parèntesi i 50
milions d’euros per al suport del manteniment de l’ocupació ajudant al pagament de les quotes de la
Seguretat Social amb 600€ per treballador, tots dos per a les persones autònomes i microempreses
més afectats per l’impacte de la COVID-19 i per les mesures sanitàries adoptades per a frenar l’avanç
de la pandèmia.

213.

A més, el Pla Resistir del Consell incloïa ajudes extraordinàries addicionals a autònoms/as afectats
per cessament d’activitat per valor de 8’7 milions d’euros; han sigut els principals beneficiaris de l’ajuda específica per a professionals de l’artesania per valor de 8 milions d’euros, per ser majoritaris en
aquest sector; dels 12,8 milions d’euros que van beneficiar a 1.130 empreses i persones autònomes
vinculades a l’oci nocturn; així com dels 4’7 milions d’ajudes específiques per al sector del taxi, on
també predominen de forma majoritàries els treballadors i treballadores autònomes.

214.

Finalment, tots els autònoms i autònomes de tots els sectors productius de la Comunitat Valenciana
han pogut accedir a les ajudes directes per a garantir la solvència del teixit productiu valencià del
Pla Resistir Plus, que té una dotació total de 647 milions d’euros, així com a les línies de finançament
bonificat de l’Institut Valencià de Finances, a través de les que han obtingut 38,8 milions d’euros.

215.

A més, amb l’objectiu de garantir la seua efectivitat i la defensa dels autònoms i autònomes totes
les mesures s’han tractat i acordat en l’àmbit del diàleg social a través de la concertació social amb
els agents socials i econòmics, així com el teixit associatiu que representa a les persones autònomes
en el nostre territori. Els i les socialistes coincidim amb ells que és necessari augmentar la protecció
d’aquest col·lectiu i proporcionar-los els incentius necessaris que els permeten augmentar la seua
contribució a la creació d’ocupació i riquesa i, per això, han de continuar posant-se a la disposició dels
mateixos les ajudes necessàries.

216.

A través de la vigilància de les condicions laborals, des del PSPV-PSOE, incidim en la necessitat d’erradicar l’ús fraudulent que encara hui es continua fent de la figura de l’autònom, reformant els drets de
les persones autònomes i proporcionant incentius adaptats a la seua activitat.

217.

L’entrada en vigor de la llei Rider, el passat 12 d’agost, suposa un dels avanços laborals més importants per a regularitzar i dignificar les condicions laborals dels repartidors/as de les plataformes
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digitals. Una normativa legal que defensa que els “riders” són treballadors i treballadores per compte
d’altri i que aquestes plataformes no poden continuar generant enormes beneficis sobre la base de
l’explotació laboral, abusant de la figura dels falsos autònoms i fent competència deslleial a empreses que sí que compleixen amb les normes laborals i els drets dels treballadors i treballadores.
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218.

Les i els socialistes som conscients també que les persones treballadores autònomes s’enfronten a
una sèrie de problemes comuns als de moltes microempreses i algunes pimes, problemes que en el
seu cas es veuen agreujats pel seu major aïllament i el seu menor accés a recursos financers, humans
i tècnics. Tot això llastra la seua competitivitat i en molts casos els exigeix la realització d’un sobreesforç per a mantindre els seus negocis. Recolzem avançar cap a una reforma de les prestacions que en
el futur proporcione major flexibilitat i seguretat com a via d’augment dels seus ingressos.

219.

Les persones treballadores autònomes a “l’Espanya buidada” són necessàries per a l’equilibri demogràfic. El desenvolupament rural també és un dels eixos fonamentals de les propostes socialistes per
a la reactivació de l’economia i la generació d’ocupació. Per a això, és fonamental dotar a les zones
menys urbanes de les condicions tècniques i tecnològiques necessàries perquè milers de professionals, especialment en les persones autònomes i microempreses puguen desenvolupar la seua activitat, generen activitat econòmica i arrelament demogràfic en zones en risc de despoblació.

220.

Per a això, des del PSPV-PSOE apostem per superar la bretxa digital (tant formativa com d’accés) i
millorar els accessos a les xarxes especialment en aquestes zones territorials. És necessari desenvolupar iniciatives i mecanismes fiscals que incentiven, de manera avantatjosa, activitats en aquestes
zones, així com mesures de foment de l’emprenedoria per a frenar la despoblació.

221.

El PSPV-PSOE defensa reformar el règim de cotitzacions a la Seguretat Social per a les persones autònomes per a incloure una petició històrica com és garantir la vinculació de les cotitzacions amb els
ingressos reals. Aquesta mesura permetrà reduir les cotitzacions a tots aquells autònoms i autònomes amb menors ingressos i als més afectats per l’evolució de l’activitat econòmica.

222.

És fonamental, igualment, impulsar i donar suport a una millora de la cobertura de la Seguretat Social
d'aquest col·lectiu per a acabar amb la injusta situació actual del seu règim de cotització, que provoca
que les persones autònomes disposen de pensions i prestacions que són fins a un 40% menors que
les dels treballadors per compte d'altri.

223.

Els i les socialistes defensem que les persones autònomes han de tindre més accés a la formació i
innovació social per a detectar necessitats i buscar les solucions necessàries per a la dinamització de
l’economia de cada sector.

224.

Perquè la Comunitat Valenciana puga beneficiar-se dels avantatges de la transformació digital resulta necessari que les i els socialistes, a través de l’acció de govern, integrem de manera àmplia als
autònoms en aquest procés.

225.

Les persones treballadores del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) jugaran un paper
important en la recuperació i la reconstrucció de la nostra economia. No obstant això, després de la
pandèmia, es veuran abocats a desenvolupar la seua activitat des d’un enfocament diferent com a
conseqüència del canvi en els hàbits de consum de les persones consumidores. Les noves tecnologies i el comerç on-line seran a partir d’ara i, la pandèmia l’ha accentuat més si cap, la forma majoritària en què les i els consumidors adquireixen els productes i serveis que requereixen, de manera
que urgeix secundar de manera decidida als autònoms i autònomes a adaptar-se als nous requisits
de la venda online i la transformació digital.

226.

El teletreball s’està imposant com una manera de desenvolupar la nostra activitat que, sens dubte,
gestionada de manera adequada, permetrà una millor gestió dels usos del temps sense oblidar els
beneficis per al medi ambient i la productivitat. Les persones autònomes han d’aprofitar aquesta
oportunitat per a millorar les seues competències digitals, trencar la bretxa tecnològica, per a millo-

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

ocupació

rar les comunicacions amb la clientela, crear projectes conjunts, ampliar i millorar la seua formació i
aprofitar la recuperació com una oportunitat de creixement.

227.

Noves formes d’organització del treball

228.

L’evolució del treball presencial al teletreball no pot entendre’s sense les innovacions tecnològiques
que han irromput amb força en el teixit productiu espanyol. L’ús estandarditzat de la internet de
banda ampla; l’evolució de la informàtica; l’aparició de les noves tecnologies de telecomunicació com
el 5G -que fan més eficaços les aplicacions informàtiques-; o l’ús de xarxes compartides, han dotat al
teletreball d’un gran potencial en les relacions laborals actuals i futures. A Espanya fins a l’arribada
de la COVID-19 el teletreball era residual i en 2019 representava únicament el 4,8% per davall de la
mitjana de la UE que era el 9,9%.

229.

L’expansió generalitzada del teletreball va arribar a la Comunitat Valenciana i al conjunt del territori
espanyol amb la COVID-19, gràcies a l’impuls definitiu del Govern central a través dels diferents decrets aprovats durant l’inici de la pandèmia per a evitar el contacte com a conseqüència de la presencialitat en el treball. Això va donar lloc a un augment d’aquesta modalitat de treball d’un 48,8%. De
fet, en un context com el de la pandèmia, el teletreball ha demostrat ser una eina fonamental per a
garantir la continuïtat operativa i productiva.

230.

La digitalització, per tant, ha deixat de ser una opció per a convertir-se en una necessitat dins del
mercat laboral, la qual cosa ha permés a moltes persones mantindre els seus llocs de treball en un
context de pandèmia com l’actual. Al seu torn, ha generat de manera indirecta nombroses avantatges que hem de plantejar per a valorar la consolidació d’aquesta modalitat de treball, i que s’han
concretat en termes de flexibilitat laboral; reducció o eliminació en els temps de desplaçament -que
contribueix a la disminució de la contaminació i a la reducció de la sinistralitat laboral en carretera-; i
fins i tot una major productivitat. A més, el teletreball també ha plantejat avantatges a les empreses
com l’estalvi de costos de tota mena vinculats a la reducció de les necessitats d’instal·lacions físiques
en les quals es presta el treball.

231.

No obstant això, els i les socialistes hem de prestar també atenció a les disfuncionalitats detectades
i garantir els drets dels treballadors i treballadores per a evitar que el teletreball es convertisca, per
exemple, en una nova bretxa de gènere. D’ací la importància que la negociació col·lectiva entre empreses i persones treballadores incorpore des de ja les particularitats del teletreball o treball online
en matèria de política d’horaris laborals corresponsables o el dret a la desconnexió, entre altres, per
a evitar el que en alguns casos s’ha conegut com a esclavitud digital.

232.

Entre les prioritats a analitzar en matèria de teletreball es troba la de la perspectiva de gènere, per
a això és fonamental apostar per una nova organització social de les cures perquè no recaiguen de
manera exclusiva sobre les dones, amb l’impacte que això té en els seus rendiments i oportunitats
laborals, així com en la seua salut mental. De fet, el teletreball ha agreujat -com a conseqüència de la
dedicació de la dona a les cures de forma generalitzada-, els rols de gènere i un repartiment de tasques i de dedicació laboral encara més desigual, davant el que urgeix donar una solució que reforce
un repartiment equitatiu i equilibrat de les responsabilitats laborals i familiars. El teletreball és una
forma d’organització del treball, no de conciliació i, encara que permet la flexibilitat laboral, aquesta
modalitat de treball no pot ser en cap cas la resposta al repte de la conciliació exclusivament de les
dones, convertint-se en una càrrega addicional.

233.

Per això, és necessari prendre mesures de corresponsabilitat que permeten preservar els drets de
totes les persones treballadores, independentment del sexe i en condicions d’igualtat, com són augmentar l’oferta de serveis d’escoles infantils de 0 a 3 anys i de cures de llarga duració accessibles i
assequibles, fonamentals perquè els progenitors puguen accedir i romandre en el mercat de treball.
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234.

La irrupció dels telèfons intel·ligents i la generalització d’internet i de tot tipus de vies de comunicació
immediates està generalitzant i normalitzant que les persones treballadores estiguen, en determinats sectors d’activitat, pendents de les novetats, requeriments i necessitats del seu lloc de treball
molt més temps de l’estipulat en la seua jornada laboral i en els seus contractes laborals. Considerem
prioritari garantir a tots els treballadors i treballadores que es respecten de manera exhaustiva les
seues jornades laborals i temps de descans, evitant les exigències de connectivitat constant.

235.

Els i les socialistes som defensors del dret a la desconnexió digital total dels empleats i empleades
fora del seu horari laboral, a més de protegir la intimitat personal i laboral d’aquests. En concret, els
canvis digitals estan facilitant controls més intrusius de les i els treballadors en modalitat de teletreball, per la qual cosa defensem fermament els drets laborals digitals, la protecció de dades personals,
l’autonomia laboral, el dret a la intimitat i que es garantisca en tot moment el compliment de les
normatives vigents en matèria de drets fonamentals.

236.

Igualment, és important assenyalar que, malgrat la reducció de costos que pot portar aparellat per a
les empreses la ubicació telemàtica de les seues treballadores i treballadors, correspon en tot cas als
empresaris i empresàries assumir els costos de l’activitat i la dotació dels mitjans tècnics, electrònics,
eines i béns mobles necessaris per al correcte desenvolupament de l’activitat professional dels treballadors i treballadores i per a la garanteix la seua correcta seguretat laboral. La negociació col·lectiva
ha d’incorporar el dret de les persones treballadores a no assumir cap despesa relacionada amb el
desenvolupament directe de la seua funció.

237.

Entre altres qüestions, el teletreball també pot augmentar l’aïllament i soledat en l’àmbit professional
de les persones treballadores, amb repercussions sobre la salut mental, situacions d’assetjament laboral o desinformació i desconeixement sobre els processos i decisions adoptats per l’empresa, amb
les implicacions que això tinga sobre els seus rendiments professionals. D’aquesta manera els i les
socialistes apostem per reforçar les mesures de seguretat i salut necessàries per a previndre i reduir
els riscos psicosocials derivats de la situació com la violència i l’assetjament, i promoure activament
la salut mental i el benestar de les persones teletraballadores.

238.

La modalitat de teletreball no pot oblidar l’avaluació de riscos laborals, havent-se de garantir la correcta adaptació del lloc de treball triat per la persona treballadora, especialment en matèria d’ergonomia tal com es produeix en els llocs físics de treball.

239.

Per tot això, és fonamental desplegar com més prompte millor la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de
treball a distància fruit de la concertació social (Acord de Treball a Distància), per a «ajudar les parts
empresarial i treballadora a traslladar el caràcter tuïtiu del dret del treball a la nova realitat» proporcionant «una regulació suficient, transversal i integrada en una norma substantiva única que done
respostes a diverses necessitats», equilibrant els avantatges i els inconvenients que presenta aquesta
nova forma d’organització del treball i acudint a la negociació col·lectiva com a instrument imprescindible per a completar, establint criteris propis, aquesta normativa bàsica en cadascun dels sectors.

240.

Urgeix, per tant, una regulació legal del treball a distància proteccionista i avançada que extreme la
vigilància per part de les autoritats laborals competents sobre el compliment dels drets laborals dels
treballadors i treballadores, el seu accés garantit als i les representants sindicals i tindre garantides
totes les mesures de prevenció de riscos laborals.

241.

Economia Blava: el Mediterrani com a font de riquesa i biodiversitat

242.

Els i les socialistes secundem decididament el foment de l’economia blava en el marc de la Comunitat Valenciana i del conjunt d’Espanya, permetent la reactivació econòmica i la generació d’ocupació
entorn de les activitats productives que tenen com a marc comú al Mediterrani; que utilitzen els
recursos de la mar com a inputs; o bé aquelles activitats econòmiques que estan involucrades en la
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producció dels béns i serveis que fan possible el desenvolupament de les mateixes (indústria naval,
per exemple), sempre que es desenvolupen des de la sostenibilitat i la protecció del medi marí.

243.

En aquest context, urgeix aprofitar la potencialitat de l’economia blava en el marc dels fons de recuperació Next Generation, així com els recursos ordinaris de la Unió Europea per al període financer
2021-2027 llocs a la disposició de totes les zones costaneres per al desenvolupament d’aquesta estratègia. Considerem, de fet, que l’estratègia de recuperació post-pandèmia de la UE pot convertir-se
en una oportunitat històrica per a protegir i posar en valor el Mediterrani, del qual depén gran part
de la nostra riquesa, ocupacions i activitats econòmiques.

244.

En concret, la proposta del PSPV-PSOE per a l’Economia Blava passa per convertir-la en un estímul
per a modernitzar els sectors econòmics relacionats amb la mar com el de la pesca, l’aqüicultura o el
turisme; millorar els ecosistemes costaners i marítims reforçant els recurs destinats a la investigació
en biotecnologia blava o en fonts d’energia renovables marines; conservar la biodiversitat del Mediterrani enfront de l’impacte del canvi climàtic; i generar ocupació de qualitat i cohesió social gràcies a
l’aposta decidida per la innovació, la digitalització o la transició energètica d’algunes de les activitats
vinculades a la mar.

245.

Per a això serà fonamental, això sí, el suport decidit de polítiques públiques de caràcter transversal
que aposten pel diàleg amb els agents socials i garantisquen la participació ciutadana i milloren la
governança i la màxima cooperació institucional. A més, serà necessària una major col·laboració públic-privada per al desenvolupament de clústers vinculats a l’àrea marítima; la creació de capacitats
i posada en marxa de noves competències professionals en l’àmbit de la Formació Professional i les
universitats; així com l’enfortiment del Sistema Valencià d’Innovació relacionat amb l’economia blava.

246.

L’objectiu ha de ser sempre, i especialment en una època de crisi com l’actual, la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, alhora que es fomenta com a efecte tractor, la sostenibilitat, la innovació i
la digitalització del conjunt de la Comunitat Valenciana, però també la transició energètica i ecològica,
la lluita contra el canvi climàtic o la cohesió socioeconòmica i territorial. Aquestes característiques
permetran que l’aposta per l’Economia Blava compte amb el suport del Pla de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea; amb els recursos destinats a almenys sis polítiques palanca del Pla de
Recuperació del Govern d’Espanya i que siga una de les prioritats de l’Estratègia Valenciana per a la
Recuperació.

247.

Apostem, per això, de manera decidida per explorar noves oportunitats de creixement tenint com a
referència el Mediterrani i aprofitant el potencial inexplorat que cada vegada ofereix més. Això sí, donada la fragilitat del medi marí, l’economia blava haurà de tindre com a principal objectiu la generació
de riquesa a través de la protecció dels ecosistemes marins i costaners; ser sostenible i respectar les
preocupacions mediambientals que es plantegen.

248.

Els i les socialistes estem convençuts que la mar i les costes són motors de la nostra economia i la
nostra estratègica ubicació geogràfica ens ha convertit en una autonomia oberta a l’exterior a través
dels nostres ports i infraestructures logístiques. Per això, una altra de les apostes clau de l’economia
blava ha de ser la necessària reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en la Comunitat Valenciana; impulsar i modernitzar les nostres infraestructures, reforçant el nostre eix logístic i la
connectivitat sostenible dels nostres ports, així com potenciar la descarbonització del transport marítim de gran envergadura i de les xicotetes embarcacions d’esbarjo que operen en les nostres costes.

249.

Per això, en matèria logística i de transport els i les socialistes apostem per una connectivitat més
sostenible del freqüentat corredor Madrid-València-Balears, així com per la descarbonització de les
infraestructures portuàries a través del suport decidit a l’electricitat basada en renovables. Les administracions públiques han de donar suport a l’adaptació de les flotes i vaixells a les noves tecnologies
de propulsió per a reduir les seues emissions de CO2 i que siguen més respectuoses amb el medi
ambient.
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250.

Igualment, ha de garantir-se també la descarbonització del transport terrestre a través dels incentius
que siguen necessaris, millorant la intermodalitat i ampliant la xarxa de punts de càrrega elèctrica
per a garantir que l’esforç inversor en favor de la sostenibilitat es duu a terme per igual en tots els
mitjans de transport.

251.

Considerem necessari que es reduïsca el consum fonts d’energia contaminants en les operacions
que es desenvolupen en els ports i han d’acometre’s diverses millores en matèria d’eficiència energètica, recollida i transport de residus o la instal·lació de punts de recàrrega en les infraestructures
portuàries, comptant amb el suport legislatiu i els recursos suficients per part de totes les administracions per a incentivar la transició.

252.

Serà necessari, per a tot això, augmentar la inversió en capital humà i la formació específica mitjançant nous programes d’FP, la professionalització del sector nàutic o el desenvolupament de nous
programes d’FP dual d’especialització logística i portuària, així com de totes aquelles noves ocupacions o llocs de treball més demandats i que necessiten ser coberts.

253.

Deurem, igualment, avançar en la digitalització i intel·ligència artificial aplicada a la logística, la seguretat marítima i a ports més intel·ligents que permeten el seu monitoratge en camps com la qualitat
de l’aire, de les aigües o dels entorns marins més pròxims.

254.

Per descomptat, és fonamental que s’atenga des de la perspectiva de l’economia blava a la conservació de la biodiversitat mediterrània. Amb això aconseguirem lluitar contra la contaminació marina
i conservar el nostre ecosistema, la biodiversitat autòctona i impedirem la consolidació d’espècies
invasores. El Mediterrani és una de les mars amb major diversitat, però actualment urgeix posar en
marxa totes les mesures necessàries per a frenar les amenaces a les quals s’enfronta i augmentar el
seu grau de protecció fins al 30% establit per l’Estratègia Europea de Biodiversitat.

255.

Ningú dubte ja que la mediterrània és una de les regions del planeta més vulnerables al calfament
global i al canvi climàtic i, per això, està patint i patirà en els pròxims anys fenòmens meteorològics
de gran virulència que afectaran la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del seu entorn, a les
espècies marines i al teixit productiu de la zona, especialment el turisme i la pesca.

256.

En aquest context, els i les socialistes apostem per la defensa del Corredor de Migració de Cetacis del
Mediterrani per a evitar els efectes del freqüent transport marítim, així com augmentar la protecció
per a la seua conservació de les prades de Posidònia, tal com ja ha fet recentment la Generalitat a
través del decret de protecció d’aquesta alga.

257.

Per a això, des del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani de la Generalitat Valenciana, ha de
reforçar-se la investigació en matèria de: biodiversitat, prevenció davant riscos climàtics extrems,
lluita contra la contaminació marina; gestió d’espècies invasores i amenaçades; desenvolupament de
noves fonts d’energia vinculades a l’espai marítim com la mareomotriu, undemotriu o eòlica marina,
etc, comptant amb els recursos humans, econòmics i materials per a això.

258.

L’impuls de les biotecnologies blaves ha de ser una altra de les noves línies d’investigació que compten amb el suport de la Generalitat i de les diferents administracions amb l’objectiu d’obtindre nous
coneixements, béns i serveis a través dels organismes aquàtics perquè puguen ser útils a altres sectors industrials com ara la biomedicina, les indústries farmacèutiques, el sector alimentari, l’aqüicultura, el sector estètic o agro i fitosanitari.

259.

De fet, la Comunitat Valenciana ja compta amb entitats que estan desenvolupant un important esforços per a avançar en aquest camp, que han implantat programes específics de formació o que
han avançat en investigacions aplicades i que urgeix secundar i recolzar atés que ja són molts els
productes alimentosos i de cosmètica interessats en la biotecnologia de diferents espècies marines
com les microalgues. Necessitem recolzar tots els camps d’incipient desenvolupament econòmic i
generació d’ocupació.
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260.

En matèria de pesca i aqüicultura, els i les socialistes som conscients que el sector pot veure’s immers en els pròxims anys en un procés de reculada per la falta de rendibilitat que acusa el sector;
l’increment de les despeses d’explotació; les limitacions imposades per la normativa europea o les
restriccions i quotes aplicades a la pesca de les espècies més rendibles. Per això, urgeix apostar per
la reactivació d’un sector que necessita la incorporació de la joventut, modernitzar les seues flotes i
diversificar els seus productes.

261.

En aquest context, des del PSPV-PSOE considerem fonamental revaloritzar de nou el mercat de peix
fresc, fent costat al sector amb les campanyes de comercialització i diferenciació que siguen necessàries, així com ajudar-los a avançar en noves fórmules de presentació del producte que incrementen el seu valor afegit o la cerca de sinergies amb altres sectors com el turístic. Tot això permetrà
garantir la seua sostenibilitat, el seu ús i continuïtat en el curt i mitjà termini.

262.

A més, serà necessari impulsar línies d’ajuda específica i incrementar la seua quantia per a fomentar
la col·laboració del sector pesquer en altres camps que ajuden a diversificar la seua activitat, com la
recollida de residus i plàstics, la presa de dades de fauna, la posada en valor de la pesca-turisme o la
conscienciació ambiental.

263.

I, també, hauran de millorar-se les infraestructures pesqueres per a millorar el servei portuari a les
confraries de pescadors per a augmentar la seua competitivitat al mateix temps que es fomenta la
diversificació productiva cap a noves espècies.

264.

L’economia blava també ha de posar-se al servei de la millora de la sostenibilitat, innovació i digitalització d’un nou model turístic que ajude a la seua reactivació i modernització. En aquest sentit, des
del PSPV-PSOE donem suport a un avanç cap a la millora de la qualitat, la diversificació i la transició ecològica d’un sector que ha de generar ocupació sostenible, consolidar la desestacionalització i
aprofitar els ecosistemes marins i costaners com a part de la seua diferenciació.

265.

Sense anar més lluny, el turisme és ja el sector que major activitat econòmica genera dins de l’àmbit
de l’economia blava i, més enllà del conegut com a “turisme de sol i platja”, té l’oportunitat d’avançar
cap a la consolidació d’un nou model que tinga com a objectiu les activitats en aigües obertes del
Mediterrani que atrauen a turistes de major poder adquisitiu alhora que es fomenta la conservació
de l’entorn i la lluita contra el canvi climàtic.

266.

El nou turisme nàutic, per part seua, ha d’aconseguir una total complementarietat amb altres modalitats turístiques per la seua capacitat diversificadora i pel seu potencial diferenciador de la destinació
turística i, per a això, pot fomentar-se, prèviament, la cultura i els coneixements nàutics de la ciutadania, amb la generació d’activitat que això implica. Això sí, en la fabricació dels productes i embarcacions nàutiques haurà d’apostar-se per l’electrificació i la reducció de la petjada de carboni per a
avançar cap a una nova activitat generadora d’ocupació que siga respectuosa amb el medi ambient.

267.

Situació semblant a la del turisme de creuers, on els i les socialistes considerem necessari monitorar
i avaluar l’impacte mediambiental d’aquesta activitat, així com l’impacte sobre la qualitat de vida de la
ciutadania resident a les ciutats d’acolliment i sobre la congestió de zones turístiques. Per a avançar
en la recuperació econòmica necessitem captar escales de creuers d’alt segment per a millorar la
despesa mitjana per habitant, però serà necessari avaluar prèviament l’impacte econòmic i el valor
afegit real d’aquesta mena d’activitats.

268.

En tots els casos, aquesta nova manera de pensar el Mediterrani requerirà una millora de les qualificacions professionals vinculades a aquestes activitats, bé siga per a avançar en la transformació dels
sectors preexistents com el pesquer o el turístic; o per a la consolidació de les activitats emergents,
com les vinculats a les biotecnologies marines, a les fonts marines d’energia renovables o la nàutica.
Per això, des del PSPV-PSOE apostem per desplegar com més prompte millor la formació necessària
per a garantir les competències en activitats amb alt valor afegit que fomenten la demanda de noves
ocupacions estables i ben remunerats vinculats a l’economia blava.
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269.

A més, per a potenciar els seus efectes sobre la nostra economia, compartir sinergies i bones pràctiques, augmentar l’eficàcia de les polítiques públiques desenvolupades i els projectes europeus posats en marxa, així com per a garantir l’efectiva protecció d’un espai compartit com és el Mediterrani,
considerem necessària l’efectiva col·laboració entre les regions costaneres de la mediterrània, tal
com la Generalitat està duent a terme actualment amb Balears.

270.

Comerç: oportunitats de transformació social i econòmica

271.

El comerç i les empreses de distribució valencianes han adquirit un important pes en el conjunt d’Espanya. El comerç d’alimentació en format de supermercat ha anat escalant posicions fins a situar-se
entre els primers d’Espanya, tan sols per darrere d’Andalusia. La CV compta amb les principals empreses i amb la líder nacional de distribució en format supermercat. El comerç és el sector que major
pes té en l’ús de la Comunitat (370.376 persones), amb diferència respecte als altres, i ha de ser per
tant prioritari en les polítiques de recuperació i preparació per al futur des dels poders públics.

272.

El sector del comerç s’ha revelat com a fonamental en una crisi sanitària sense precedents com és
la COVID-19 per al proveïment de productes essencials. El ric desplegament d’establiments comercials a les nostres ciutats i pobles va permetre que, amb una mobilitat molt restringida per als ciutadans, de cara a evitar una major propagació del virus, no es produïren manques en el subministrament d’aliments, productes d’higiene i neteja o medicaments, entre altres. La pandèmia ha impulsat
l’e-commerce i ha enfortit els formats de proximitat.

273.

El comerç, juntament amb l’hostaleria i el turisme és un dels sectors que més ha patit per la COVID-19. A nivell nacional s’han tancat 63.000 establiments i s’han perdut 12.000 milions. El sector del
xicotet comerç en general posseïa una baixa resiliència davant una crisi d’aquesta magnitud, a causa
del seu retard a incorporar les tecnologies digitals i la venda online, entre altres causes pròpies de la
seua xicoteta grandària empresarial, i la crisi s’ha fet sentir en les activitats comercials de productes
no essencials.

274.

La Comunitat Valenciana pateix un major impacte de la crisi entre les CCAA a causa de la seua especialització productiva en sectors més afectats per les restriccions imposades per a pal·liar la propagació del virus, com el comerç i l’hostaleria. En els últims 5 anys s’ha treballat en l’impuls a l’e-commerce
i les tecnologies digitals en el sector del xicotet comerç i l’artesania – Pla Estratègic, Fòrum Retail
Future-, però la crisi la COVID-19 ha evidenciat que encara s’està a una important distància de la seua
implantació generalitzada en el sector. Cal continuar treballant per a preparar a les pimes valencianes enfront de la competència de les grans multinacionals estrangeres i l’accelerat canvi que les noves tecnologies impulsen en el comportament del consumidor. Cal convertir el repte en oportunitat.

275.

Els ajuntaments han de ser uns grans aliats del sector comercial, tant per a mantindre l’activitat
econòmica en els municipis com per a prestar aquest servei fonamental als seus habitants, i retindre
el caràcter cultural i l’atractiu turístic. La seua desaparició compromet el proveïment de productes a
la població. També exerceix un important paper de relacions socials i d’animació dels carrers de les
nostres ciutats i pobles. És un generador d’ocupació i emprenedoria, i la seua existència és un fre al
despoblament en aquells municipis que corren aqueix perill.

276.

En les grans ciutats, la mobilitat intel·ligent i sostenible va lligada a la idea de la ciutat de 15 minuts, i
per això els i les socialistes apostem per impulsar el comerç de proximitat en tots els seus barris, que
ha d’anar lligat al planejament urbanístic.

277.

La supervivència dels negocis sol es garanteix amb estratègies de creixement. Millorar l’oferta, diferenciar-se, diversificar, especialitzar-se, buscar en la tecnologia un aliat per a millorar la gestió, la
fidelització, ser excel·lents en l’atenció al client, conéixer el mercat i les seues tendències, preparar-se
per als canvis. Les i els socialistes considerem que les polítiques públiques que procuren la formació
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empresarial i que acosten les tecnologies al xicotet comerç, són claus per a garantir la seua competitivitat i per tant la seua supervivència. Brindar un servei d’assessorament i formació especialitzat en
comerç – anàlisi de viabilitat, observatori de mercat, observatori tecnològic- que arribe a tot el teixit
empresarial pot ser un gran aliat per al futur del sector.

278.

L’artesania ha de ser impulsada d’igual forma, quant a la modernització de la seua gestió i de les relacions amb els consumidors, per a preservar la seua riquesa i diversitat, que posa en valor la cultura
i les tradicions de la Comunitat Valenciana.

279.

La cooperació empresarial entre pimes comercials fa que l’esforç econòmic individual per a implementar la logística que comporta l’e-commerce, les accions de comunicació, el desenvolupament
d’eines de gestió, la formació especialitzada, l’adopció de mesures sanitàries, i un llarg etc. puga ser
assumible per les micropimes que formen la major part d’establiments comercials de la Comunitat
Valenciana. Afavorir el desenvolupament de les associacions de comerciants és fonamental per a
impulsar aquesta cooperació.

280.

Impulsar el model en el qual la Comunitat Valenciana ha sigut pionera per als polígons industrials,
en el sector comerç, la qual cosa en anglés es denomina BID (Business Improvement District), que
podem traduir per centres comercials oberts, implica un model de col·laboració públic-privada entre
els ajuntaments i els comerciants molt sòlid i eficaç, que aconsegueix simultàniament beneficis per a
la ciutat i el desenvolupament dels negocis comercials.

281.

València serà Capital Mundial del Disseny 2022. Una oportunitat per a estendre els beneficis a tot el
territori és l’impuls al disseny com a element d’innovació i màrqueting en el sector comercial. València ja ha elaborat el seu mapa del disseny i és una iniciativa que es pot estendre, promocionant el
valor diferencial que aporta el disseny a les activitats comercials.

282.

El moviment SLOW del qual Europa ha sigut impulsora amb el Slow Food i Cittaslow afavoreix un
nou estil de vida que beneficia el benestar i la salut de les persones, al mateix temps que promou la
preservació del medi ambient. El PSPV promourà l’impuls per totes les Administracions Públiques, les
organitzacions de consumidors i les associacions de comerciants.

283.

Treballarem i fomentarem que els comerços se sumen a la lluita contra el canvi climàtic, evitant el sobreenvasat dels productes, l’estalvi d’energia, la utilització de materials sostenibles, i proporcionant
assessorament en bones pràctiques al consumidor final. S’han d’incentivar els establiments dedicats
a la reparació i manteniment de productes, i amb l’allargament del cicle de vida contribuir a la reducció de residus.

284.

Defensem un marc legislatiu de 180 graus que mire al futur del sector de la distribució comercial, i
no es detinga en qüestions menors, i clarament allunyat del marc que va propiciar l’especulació urbanística, impulsat pel PP.

285.

L’Economia Social com a resposta a la recuperació. La Comunitat Valenciana, bressol
d’un teixit empresarial solidari

286.

La crisi de la COVID-19 exigeix reconstruir millor. La pandèmia ha tret a la llum les nostres vulnerabilitats, exigint un replantejament de l’organització de les activitats econòmiques i socials i, per això, des
del PSPV-PSOE apostem per reforçar encara més el model econòmic alternatiu, més just, sostenible
i democràtic que ofereix la coneguda com a economia social i solidària.

287.

En la Comunitat Valenciana, no obstant això, l’economia social ja no és un futurible d’èxit i tampoc és
una aposta cap al desconegut. El cooperativisme valencià té una gran potència, a nivell nacional i fins
i tot internacional amb exemples com Consum, Anecoop, Caixa Popular o Florida Universitària per
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posar alguns exemples d’una realitat que ha anat esguitant en els últims anys el territori d’Alacant,
Castelló i València d’exemples d’èxit empresarial responsable, solidari i eficaç en el mercat.
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288.

De fet, la Comunitat Valenciana s’ha consolidat com una de les autonomies on més s’ha desenvolupat l’economia social en el conjunt de l’Estat. La tendència positiva dels indicadors d’economia social,
reflectits en els informes del Ministeri de Treball, recolzen les aspiracions del socialisme valencià de
transformar el nostre sistema productiu i fer avançar a la Comunitat a posicions d’avantguarda de la
modernitat en el marc de les regions europees més desenvolupades.

289.

En concret, som la tercera autonomia espanyola amb més entitats d’economia social gràcies al suport decidit de les polítiques del Consell del Botànic cap a les cooperatives i societats laborals amb
iniciatives com la Xarxa Valenciana de l’Emprenedor i l’Economia Social. Amb 4.000 empreses d’economia social registrades, de les quals més de 2.800 són cooperatives i 1.200 societats laborals, la Comunitat Valenciana és capaç d’oferir més de 77.000 llocs de treball de qualitat i una visió de l’empresa
compromesa amb la societat de la qual forma part.

290.

Per això, les i els socialistes apostem per una evolució del model d’empresa cap als paradigmes de
sostenibilitat econòmica, però també social i ambiental. Empreses responsables amb el seu entorn i
que alternen el paradigma de la maximització del benefici per uns altres més ambiciosos i plurals en
els quals es té també en compte la responsabilitat amb el seu entorn o la qualitat de l’ús dels seus
propis treballadors.

291.

A més, igual que en el conjunt d’Espanya, les dades en la Comunitat Valenciana demostren que les
empreses que aposten per un model de negoci basat en l’economia social mantenen amb major fortalesa l’ocupació en moments de crisi econòmica. Per això, els i les socialistes volem fomentar la labor de l’economia social en la creació d’ocupació estable en un moment com l’actual i, especialment,
en àrees o territoris més desfavorits i en municipis en risc de despoblació, per al que és fonamental
que vegen reforçat el suport que reben per part de les administracions públiques.

292.

Seguint les dades del Llibre blanc, el sector estrictament cooperatiu representa el 3% de l’ocupació
total de la Comunitat, el 3,6% de l’ocupació assalariada i el 4,4% de l’ocupació assalariada del sector
privat. L’ocupació total de les cooperatives es correspon amb el 4,1% de l’ús de la Comunitat Valenciana, el 5% de l’ocupació total assalariat i el 6,1% de l’ocupació assalariada del sector privat. Les
cooperatives valencianes generen el 18,8% de l’ocupació existent en les cooperatives espanyoles i les
seues vendes suposen el 6,2% del PIB valencià.

293.

Les empreses d’economia social de la Comunitat Valenciana porten anys demostrant, a més, la seua
eficàcia en implantar un model d’entendre l’empresa que mira directament al futur, ja que, a més de
mantindre els nivells d’ocupació, han consolidat la seua eficàcia competitiva en acompanyar el seu
projecte empresarial amb un esforç de sostenibilitat i de respecte cap al medi ambient.

294.

Els i les socialistes reconeixem per això el paper fonamental que històricament ha exercit en el teixit
productiu valencià l’economia social i solidària i ens comprometem a treballar en estret diàleg amb
els sectors que la componen, per a consolidar el seu paper i ajudar-les a incrementar i consolidar els
seus projectes, en línia amb les noves prioritats polítiques marcades també a nivell europeu.

295.

En concret, el model d’empresa d’economia social té un paper protagonista en la implementació de
l’Agenda 2030 per al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), donada la
coincidència entre els seus valors de solidaritat interna i amb la societat i la importància atorgada al
benestar i a l’ús de les persones en els ODS.

296.

A més, al costat de l’eficàcia en el mercat, una major capacitat de resistència enfront de l’adversitat i el caràcter sostenible del model d’empreses cooperatives i sostenibles, existeixen també altres
elements inherents al concepte d’economia social que requereixen d’un major suport institucional i
que els i les socialistes valencians volem recolzar per compartir aquests valors com a eix central del
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nostre projecte.

297.

Així, destaca per exemple el paper clau que juguen les empreses d’economia social en la lluita contra
la despoblació per la seua capacitat de generar ocupació lligada al territori, la qual cosa permet que
l’ocupació que creguen i les empreses que es consoliden sobre la base d’aquest model no es deslocalitzen i revertisquen el seu valor afegit al propi territori. Des del PSPV-PSOE defensem que el binomi
desenvolupe local-economia social és un factor d’èxit que hem de secundar des de les diferents
àrees de les administracions.

298.

De fet, les activitats que amb caràcter prioritari solen desenvolupar tenen, a més, un important component social, d’economia de les cures, d’activitats agrícoles, de protecció del turisme sostenible o de
prestació d’energies renovables que estan fortament arrelades a l’àmbit local de la Comunitat Valenciana i que són part dels nostres senyals d’identitat, la qual cosa dificulta la deslocalització de la seua
riquesa i especialment de l’ocupació.

299.

Cal tindre en compte que els actors locals tenen una gran capacitat per a transformar el territori
amb la seua participació en les decisions sobre inversió i localització. El control del procés de canvi
és fonamental per a assegurar un enfocament territorial que constituïsca l’eix central de generació
d’ocupació, increment de la renda i desenvolupament del benestar de les persones en les àrees en
les quals actuen.

300.

El PSPV-PSOE ha desplegat, tradicionalment, un projecte de govern amb un caràcter transversal i
integrador de l’enorme pluralitat de l’ecosistema valencià. Els actors locals, com a elements decisius
de desenvolupament, han de comptar amb mesures públiques de suport a l’emprenedoria, prestació
de serveis específics i foment de la cultura productiva i tecnològica.

301.

I també convé destacar el paper clau del sector cooperatiu en aquest moment de recuperació econòmica en el qual des de l’administració pública s’ha de garantir la viabilitat, la solvència i la liquiditat
del nostre teixit productiu, per a rescatar a empreses en dificultats econòmiques per part dels seus
propis empleats ja que, entre les seues característiques es troba la de ser empreses que faciliten
l’accés dels treballadors i treballadores a la propietat, la qual cosa garanteix la facilitat de reconversió
de les pròpies empreses en cas de necessitat o fins i tot el propi rescat de les empreses per part dels
seus empleats (worker buyout).

302.

De fet, tenim el convenciment que els principis i valors que caracteritzen l’economia social representen una gran oportunitat com a palanca impulsora del desenvolupament, motor de transformació i
alternativa de cohesió territorial. Les i els socialistes valencians veiem en l’economia social un potencial per a oferir un nou pacte laboral i social per als grups que hui estan exclosos del sistema com són
els i les joves, col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió.

303.

Així, des del PSPV-PSOE garantim el suport al cada vegada més freqüent model d’economia social i
solidària que és un model econòmic alternatiu més just, sostenible i democràtic i d’èxit que permetrà, gràcies a la seua consolidació, que la ciutadania puga trobar vies de fàcil accés per a emprendre
col·lectivament en qüestions que donen resposta als problemes que els preocupen.

304.

No obstant això, per a tindre èxit en les oportunitats exposades hem de ser conscients i abordar les
barreres que encara impedeixen a les organitzacions de l’economia social i a les empreses socials
créixer i prosperar, al mateix temps que hem d’ajudar-los a convertir-se en un pilar de la nostra transformació cap a una economia ecològica i adaptada a l’era digital.

305.

Per això, els i les socialistes valencianes ens comprometem a dur a terme mesures d’impuls al cooperativisme. Per a això aprofundirem i augmentarem les possibilitats de la contractació pública perquè
l’administració pública, des dels diferents nivells, afavorisca una compra pública responsable, sostenible i amb impacte social.

306.

A més, estendrem i generalitzarem les clàusules socials com una de les maneres d’incrementar la
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responsabilitat social de les administracions, afavorint aquells projectes que ofereixen un valor afegit a la gestió del sector públic facilitant la contractació de col·lectius desfavorits o protegint el medi
ambient i facilitant mesures de protecció mediambiental.
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307.

Per tot l’anterior, els i les socialistes valencianes, valorem com una eina de creixement econòmic i
social el foment del cooperativisme i realitzarem quantes mesures siguen oportunes per a impulsar
a l’economia social en la Comunitat Valenciana. Més concretament, apostem per la millora de la qualificació del personal i la modernització, digitalització i innovació tecnològiques de les entitats d’economia social ja que estem convençuts i convençudes que ajuda a la creació d’ocupació estable i a una
major participació dels treballadors en les pròpies empreses, qüestions ambdues que caracteritzen
a les empreses d’economia social.

308.

En concret, des del PSPV-PSOE ens comprometem a impulsar infraestructures d’innovació social i espais de producció de coneixement en el territori, aprofitant el nostre enorme capital humà i potencial
de desenvolupament econòmic a través d’estructures organitzatives sòlides, compromeses i xarxes
d’interacció social.

309.

És important destacar, a més, que aquestes propostes encaminades a fomentar i consolidar l’economia social no responen exclusivament a una iniciativa local d’escàs recorregut, sinó que el seu suport
es troba recollit en els compromisos internacionals per a fomentar el cooperativisme. En concret,
en 2020 l’OCDE va llançar l’Acció Global “Promoció d’Ecosistemes d’Economia Social i Solidària” i el
Fòrum Econòmic Mundial va iniciar recentment una Aliança de Resposta COVID-19 per a Emprenedors Socials, que busca accelerar la “col·laboració revolucionària” entre fundacions, empreses i
el sector social amb l’objectiu de derrocar les barreres que puguen dificultar la recuperació en un
moment com l’actual. A més, des dels Estats Units, el Green New Deal cerca una transició a un sistema comercialment viable de proveïment de fonts d’energia renovables que les organitzacions de
moviments socials han demostrat durant molt de temps que no és una utopia desitjada, sinó una
realitat pràctica.

310.

Els i les socialistes reconeixem que la trajectòria de l’economia social és una trajectòria d’èxit i, per
això, pot impulsar la vitalitat i la inspiració que necessitem per a construir un nou model productiu
valencià més verd, digital i resilient. Estem convençuts/des que és un vector que ajudarà a transformar la nostra societat mitjançant l’aplicació de pràctiques i models econòmics innovadors i orientats
al valor, que es construeixen entorn d’un propòsit social o basat en la ciutadania.

311.

En aquesta línia, des del PSPV-PSOE, adquirim el compromís de prioritzar en l’execució dels fons del
Next Generation les iniciatives de foment del cooperativisme i el seu impuls en territoris i regions on
el cooperativisme tinga escassa o nul·la implantació. Sobretot, perquè l’economia social i solidària
ajuda a lluitar contra les desigualtats, promou la cohesió social i és, en molts casos, un exemple en la
incorporació de les dones al món empresarial.

312.

Empreses socials, responsabilitat social i finances sostenibles

313.

Els i les socialistes també apostem per la consolidació en la Comunitat Valenciana del paper de les
finances sostenibles i de les empreses socials, aquelles que es caracteritzen per ser organitzacions
sense dividends i que es creen per a abordar un problema social concret. Aquest tipus de societats
es caracteritzen perquè els seus inversors i inversores poden recuperar la seua inversió, però no
enriquir-se i per tant els beneficis es reinverteixen en l’organització per a no desviar la missió social
de l’empresa.

314.

Així, defensem que els avanços en matèria de finançament sostenible es consoliden com una dimensió essencial del nostre sistema financer, per a consolidar en la Comunitat Valenciana un teixit empresarial on a més de la taxonomia de les finances sostenibles es prioritze també la de la taxonomia
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social, amb la qual se situe a les persones en el centre de les decisions economicofinanceres.

315.

Des del PSPV-PSOE busquem promoure l’aparició de nous instruments innovadors públics i privats
en coordinació amb l’Institut Valencià de Finances i les entitats que operen en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana, com el finançament combinat o els Contractes d’Impacte Social encaminats a invertir en
projectes d’impacte social en àmbits locals.

316.

A més, reforçarem i farem costat decididament a les empreses que opten per un finançament social i
sostenible, incloent la promoció i el desenvolupament d’iniciatives d’inversió que generen un impacte
social i ambiental positiu en la Comunitat Valenciana, seguint les iniciatives posades en marxa pel
Govern central a través de les emissions de bons verds i socials o l’ICO.

317.

En l’àmbit de la responsabilitat social, els i les socialistes incidim en la necessitat de consagrar un
marc jurídic valencià propi per a avançar en un sistema innovador de desenvolupament empresarial
sostenible mediambientalment i compromés socialment amb l’entorn des d’un paradigma pluralista i
coral, tal com estableix la Llei 18/2017, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al Foment de la Responsabilitat Social. Apostem per democratitzar els beneficis empresarials i articular espais on les persones
treballadores siguen capaces de generar vincles més sòlids en la seua relació amb l’empresa i amb
els propis espais que habiten.

318.

El socialisme valencià ha d’avançar en el debat sobre la naturalesa de les empreses, la seua funció
social, la seua governança i els seus impactes econòmics, socials i mediambientals. La reflexió del
PSPV-PSOE sobre l’economia és l’expressió més pura de la maduresa de la socialdemocràcia valenciana capaç de desenvolupar polítiques econòmiques a llarg termini, reeixides i per damunt de tot
sostenibles.

319.

El canvi de model productiu pel qual apostem els i les socialistes valencians no serà complet si no
avancem, al mateix temps, en una transformació radical dels models d’empresa i secundem, cada
vegada més, a aquelles que no entenen les seues societats com un element extern a la societat, sinó
que l’acosten a ella a través d’una cada vegada més freqüent nova de relació societat-empresa, que
contribueix al bé comú, el desenvolupament del benestar, l’ordenació dels recursos, la innovació
social i sostenible i la responsabilitat amb resultats socials i ambientals.

320.

L’impuls de l’economia social i de la responsabilitat social és també l’impuls a un nou marc de regulació dels conflictes laborals, on la participació de les persones treballadores en l’activitat econòmica de
l’empresa permet resignificar el binomi capital-treball, dibuixant un nou escenari de diàleg sindical i
respecte a la dignitat i els drets de les persones treballadores en el context d’una societat desenvolupada.

321. Formació, innovació i ocupació davant la revolució digital

322.

Sense creixement econòmic capaç de crear ocupació suficient i decent no hi ha possibilitat de garantir la cohesió social. Moltes regions europees afronten el futur millor equipades perquè van apostar
fa dècades van apostar per la I+D+i. Per a afrontar amb èxit un entorn canviant marcat per la incertesa i davant els nous reptes del futur es fa necessari la necessitat de donar una resposta estratègica
centrada en dos àmbits: innovació i formació.

323.

Reforçar l’eix “revolució digital, formació innovació, productivitat, millors salaris i cohesió social” és
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l’única via per a millorar qualitat de l’ocupació i les condicions de vida de valencianes i valencians, per
a garantir la competitivitat de les nostres empreses, per a millorar la nostra autonomia estratègica
regional, especialment en salut, indústria, turisme i sistema agroalimentari i per a accelerar canvis en
el nostre model productiu i model de creixement.
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324.

El Sistema Valencià d’Innovació recolzat en la col·laboració públic-privada és una de les nostres grans
prioritats. Apostant per un model relacional, construint sinergies entre centres i entre espai públic i
privat i augmentant la inversió pública en I+D.

325.

La formació per a afrontar el canvi i l’aprenentatge permanent és l’altra prioritat estratègica. Ha de
ser la dècada dels canvis. En el context de la revolució digital, o quarta revolució industrial, els efectes
múltiples de la qual ja s’han iniciat, el treball experimentarà profundes i ràpides transformacions en
aquesta dècada.

326.

Les conseqüències de la pandèmia global i els efectes disruptius de la revolució tecnològica han
actuat com un accelerador de processos que ocorren a una velocitat inèdita en la història de la humanitat. S’ha iniciat la transformació del model econòmic del segle XX i, com a conseqüència, el propi
model de relacions laborals. Els mercats de treball experimentaran canvis estructurals, molts dels
quals encara no estan en les agendes polítiques, que han de ser abordats amb urgència.

327.

És prioritari continuar actualitzant el model de formació i aprenentatge permanent en el marc de la
nova revolució tecnològica i els seus efectes *disruptivos. Reforçant la formació professional en la
bona direcció marcada per les reformes recents i el sistema públic universitari. Cal accelerar o revisar
alguns dels supòsits sobre els quals s’ha treballat fins ara. Actualitzant l’oferta formativa i deixant
de formar professionals per a treballs que ja no existeixen, prestant major atenció a l’adquisició de
noves competències i habilitats. És urgent articular una estratègia conjunta que incloga sistema educatiu, productiu i laboral.

328.

Reformar el sistema educatiu és condició necessària per a garantir l’accés a les competències del
demà, però en absolut suficient. Finalment, revisant en profunditat el sistema públic d’ocupació i
invertint en serveis públics d’ocupació i en polítiques d’activació, instruments essencials per a reconstruir un mercat de treball més inclusiu.

329.

Una gran inversió en infraestructures no garanteix un elevat índex de maduresa digital, sinó que
requereix també ser més ambiciosos en inversió en capital humà. Es tracta de canviar sistemes,
mentalitats i maneres de fer. I això requerirà temps i molt esforç durant aquesta dècada. Res d’això
ocorrerà per si mateix. Sense mesures enèrgiques liderades des de l’espai públic, amb la participació
dels actors privats i els sindicats, augmentaran les desigualtats i incertesa existents.

330.

La formació professional, pilar estratègic de la societat valenciana

331.

Gran part de l’èxit futur de la nostra societat dependrà del grau de formació i la capacitat de lideratge
davant els canvis que ens esperen, perquè la formació de les persones és clau per al creixement de
l’economia i l’augment de la productivitat. Ja no es discuteix la rellevància del binomi educació i economia amb la doble dimensió de benestar individual i col·lectiu.

332.

La formació professional està cridada a exercir un paper estratègic imprescindible en la millora de la
productivitat de les empreses valencianes i serà un factor clau en el desenvolupament del nou model
productiu que s’està implantant en la nostra economia. A més, haurà d’assumir altres funcions d’innovació aplicada i de transferència del coneixement que seran imprescindibles per al manteniment i
creació d’ocupació i la millora en la competitivitat de les nostres empreses.

333.

No obstant això, des del PSPV-PSOE considerem que per a poder reduir els greus desajustaments que
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presenta la Comunitat Valenciana per falta de professionals formats i continuar reduint la desocupació, hem d’incrementar notablement el nombre de persones en els anomenats nivells intermedis.

334.

Necessitem, per tant, escometre una profunda modernització del model de formació professional
que integre aquesta formació en un sistema coherent i unificat. En definitiva, hem de caminar cap a
una formació professional europea, de futur, que articule tots els sistemes de formació: la formació
professional del sistema educatiu i la formació professional per a l’ocupació.

335.

A més, és imprescindible que impulsem un ampli acord de modernització del sistema i adaptar-lo a
les necessitats de la nova economia, la qual cosa ens permetrà dissenyar una oferta integrada i flexible. Una oferta que responga tant a les necessitats de formació dels valencians i valencianes com a
les demandes dels diferents sectors productius.

336.

Aqueixa oferta ha de facilitar la formació professional de les persones en qualsevol moment de la
seua vida i reconéixer amb agilitat les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i els aprenentatges no formals.

337.

En el nou model productiu que els i les socialistes valencians volem impulsar, la Formació Professional està cridada a representar un paper estratègic on els centres i els professionals de la formació
i l’orientació han de convertir-se en vertaders dinamitzadors del coneixement, de la innovació i de
l’emprenedoria.

338.

En concret, en la Comunitat Valenciana, per a canviar el nostre model de creixement econòmic necessitem, a més d’incrementar el nivell de formació de la població, millorar la qualificació professional
de les valencianes i valencians. Però aqueix necessari increment de la qualificació no podrà basar-se
en un creixement continuat de les qualificacions superiors, sinó que haurà de fonamentar-se en el
creixement de les qualificacions intermèdies, és a dir, els cicles de grau mitjà de Formació Professional.

339.

Per tot això, els i les socialistes apostem fermament per superar un gran repte com a societat: incrementar el nivell de formació del conjunt de la població, tant de la joventut en edat escolar com de la
població adulta. Ho necessiten els i les joves per al seu desenvolupament personal i professional i ho
necessita la Comunitat Valenciana per a canviar el nostre model de creixement econòmic i impulsar
un desenvolupament sostenible.

340.

No obstant això, no partim de zero. Des que es va constituir el primer govern del Botànic en 2015 s’ha
estat treballant en l’elaboració d’un mapa dinàmic de la Formació Professional del sistema educatiu,
en l’ampliació de l’oferta de cicles formatius de les diferents famílies professionals, en la millora de
l’equipament dels centres, en l’organització de jornades i competicions de l’alumnat d’FP (skills) per a
donar-li una major visibilitat als estudis de formació professional.

341.

Especial esment mereix el Pla Avalem Territori que és una de les estratègies més ambicioses impulsades per LABORA amb la col·laboració del Fons Social Europeu. Amb aquest programa es pretén fer
polítiques territorials per a l’ús de caràcter transversal i més adaptades a les necessitats reals. Una
de les funcions del pla d’ocupació territorial és identificar els nous nínxols de treball. Tot això ens ha
permés identificar variables clau com l’especialització productiva, les xarxes i dinàmiques funcionals,
manques formatives o nous nínxols d’ocupació.

342.

També s’ha publicat nova normativa, amb l’objectiu d’avançar cap a un sistema més àgil, més flexible
i que dote als centres de l’autonomia necessària per a poder adaptar l’oferta i respondre a les demandes de formació de les persones i dels diferents sectors productius.

343.

Amb les i els socialistes en el Govern estem constituint a més els consells territorials de Formació
Professional, amb la finalitat que treballen en la detecció de les necessitats de formació en cada
àmbit territorial i planifiquen l’oferta de formació necessària per a respondre a les demandes de les
persones i dels diferents sectors productius.
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344.

I apostem per continuar ampliant la xarxa de centres integrats d’FP, així com la xarxa de centres que
tinguen una oferta integrada per a cobrir les necessitats de totes les comarques.

345.

Volem posar en valor la figura de prospectores i prospectors d’FP posada en marxa en el curs 202021 que ens ha permés incrementar els treballs relacionats amb la gestió de la FP Dual i de la FP en
general. La relació entre els agents intervinents en l’FP Dual ha sigut canalitzada i explicada minuciosament per a aconseguir incrementar les relacions entre les empreses, els centres de formació i
l’Administració.

346.

I treballem per a impulsar la xarxa de centres d’excel·lència de formació professional, seleccionant
un centre per cadascuna de les famílies professionals, amb la finalitat que assumisquen tasques de
coordinació i impulsen projectes conjunts amb la resta dels centres que imparteixen cicles de la família professional corresponent.

347.

Incrementar l’oferta i modernitzar la formació professional.

348.

Tots els estudis internacionals indiquen que més del 50% dels llocs de treball a la fi d’aquesta dècada
estarà reservat per a persones amb una qualificació intermèdia i només un 15% per a persones amb
baix nivell de qualificació. En l’actualitat sol el 23% de la població activa de la Comunitat Valenciana
compta amb un nivell de qualificació professional intermedi i entorn d’un 35% amb baixos nivells de
qualificació.

349.

Per a ajustar les necessitats de formació al desenvolupament necessari de la Comunitat Valenciana
des del PSPV-PSOE apostem per incrementar la taxa de joves matriculats en Formació Professional,
que és actualment del 12% enfront del 25% de la Unió Europea.

350.

Per a avançar en aqueixa direcció, hem d’incrementar l’oferta de places en la formació professional
bàsica, en els cicles formatius de grau mitjà i grau superior i els nous cursos d’especialització, els màsters de la FP. En aquest curs 2021-22 hi ha 107.000 alumnes matriculats en FP, la qual cosa suposa un
increment del 29% respecte a 2015.

351.

A més, per a continuar incrementant el nombre de persones que cursen en l’actualitat Formació
Professional hem d’intensificar les campanyes informatives dirigides a tots els sectors de la població,
per a superar la imatge que encara roman en part de la societat sobre la qualitat dels estudis de Formació Professional i les vies que obrin per al desenvolupament personal i professional en les quals
insistim en tres aspectes fonamentals:

352.

Els estudis de Formació Professional estan cada vegada més prestigiats perquè complementen la
formació general obtinguda en l’educació obligatòria i faciliten l’adquisició de les competències professionals necessàries per a poder accedir a una ocupació de qualitat.

353.

Les empreses estan demandant cada vegada més titulats en Formació Professional, ja que la formació que adquireixen les persones que la cursen és la que més s’ajusta a les necessitats dels diferents
sectors productius, per la qual cosa la taxa d’ocupabilitat cada vegada és major. La taxa d’activitat se
situa entorn del 55% per a persones amb formació general i s’eleva a un 75% per als qui tenen estudis
de formació professional.

354.

Les passarel·les establides amb el batxillerat i amb els estudis universitaris permeten que no hi haja
cap porta tancada per a tots els que vulguen continuar incrementant el seu nivell de formació i qualificació professional al llarg de la vida.

355.

A més de l’increment de l’oferta, els i les socialistes volem continuar modernitzant la Formació Professional per a adaptar-la a les necessitats dels diferents sectors productius. És a dir, impulsar una
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Formació Professional a la carta que ajude a formar als futurs professionals amb la col·laboració de
les empreses i augmentant el nombre d’hores de formació en centres de treball mitjançant la Formació Professional DUAL.

356.

I considerem que la nova oferta d’FP ha de tindre l’objectiu d’impulsar el creixement de la Comunitat
Valenciana, ajustant-se a les necessitats dels diferents àmbits territorials. Hem d’intensificar la formació específica en tots els sectors professionals i respondre a noves demandes com la Intel·ligència
artificial, l’economia circular, l’edificació eficient, entre altres.

357.

De fet, estem convençuts i convençudes que la territorialització de l’oferta pot augmentar el nombre
de professionals formats i que ajuda tant a respondre a les demandes dels diferents sectors productius en cada àmbit territorial, així com a contribuir a frenar el fenomen de la despoblació en algunes
zones.

358.

En aquest sentit és important ressenyar experiències d’èxit en aquests moments, com ara, la formació aeronàutica que ja s’està impartint en les instal·lacions de l’aeroport de Castelló; la indústria
digital al voltant del nostre projecte de Districte Digital a Alacant; les energies alternatives a Segorbe;
la indústria alimentària a la Vega Baixa; la restauració i economia circular a la Marina Alta; la marítima
pesquera en la Marina Baixa; el sector químic a Castelló; el sector hostalatge i turisme d’aventura a
Morella; la indústria tradicional en l’Alcoià, la Vall d’Albaida i Elx; la indústria agrícola a la Vega Baixa; el
sector vitivinícola i logística al Vinalopó; o els sectors avançats relacionats amb el projecte de bateries
de la Generalitat en Horta Sud; i la seguretat i medi ambient a Camp del Túria.

359.

També hem d’ampliar l’oferta d’Indústria 4.0 adaptada a sectors tradicionals al Vinalopó i a Sagunt;
el manteniment d’embarcacions a Santa Pola; les arts gràfiques en la Costanera; el projecte portuari
a València; el sector del transport en les tres províncies; l’edificació sostenible a l’Alacantí; les emergències en l’Alt Palància; la mobilitat sostenible i vehicle elèctric a Elx; la indústria sanitària i benestar
personal a la Safor; l’aqüicultura i sector de pesca a Guardamar del Segura; o el manteniment ferroviari en Sant Joan i ciutat de València.

360.

A més, és ressenyable la implantació de cursos d’especialització en totes les comarques de la Comunitat Valenciana que ha desenvolupat el Consell del Botànic i l’impuls que tindran en els pròxims anys
sectors com la indústria 4.0, el sector sanitari avançat, la impressió additiva, l’atenció a les persones,
la sostenibilitat i el medi ambient i molt especialment els sectors relacionats amb la digitalització.

361.

Tot aquest procés de contínua millora de la Formació Professional ha tingut un impuls determinant
des de 2018, quan des del govern socialista d’Espanya es van començar a promoure una sèrie de
mesures que recullen i consoliden les propostes realitzades des de la Generalitat Valenciana.

362.

Especialment rellevant és l’avantprojecte de Llei de Formació Professional, aprovat el passat 7 de
setembre pel Consell de Ministres, i que recull la pràctica totalitat de les propostes que hem realitzat
des del Govern de la Generalitat Valenciana. Aquest projecte de Llei juntament amb el desenvolupament del Pla Valencià d’impuls i millora de la Formació Professional aprovat en 2018 hauran de
proporcionar el marc normatiu adequat perquè siguem capaços de donar resposta als reptes de
present i de futur de la FP.

363.

S’ha avançat en moltes coses, però encara queda un llarg camí per recórrer. És necessari que des
del PSPV-PSOE i des del Consell donem un impuls definitiu a la Formació Professional, un impuls que
la convertisca en un dels instruments fonamentals per a facilitar el canvi de model productiu en la
Comunitat Valenciana.

364.

Els i les socialistes volem pensar en clau de futur en coherència amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, configurant un sistema integrat de Formació Professional, que ens portarà al nou
espai econòmic i productiu que ja s’està albirant amb la Indústria 4.0.

365.

Per a aconseguir-ho, hem d’arribar a un ampli acord de modernització del sistema, adaptar-lo a les
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necessitats de la nova economia i dissenyar una oferta única, integrada i flexible en el marc d’una
estratègia d’educació i formació al llarg de la vida.
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366.

El desafiament per modernitzar la Formació Professional només el podrem afrontar si treballem
junts empresaris, sindicats, centres de formació i el Govern de la Generalitat. Treballar junts/as per a
definir la vinculació entre les polítiques d’educació i Formació Professional i les polítiques d’ocupació,
així com les polítiques de desenvolupament econòmic.

367.

Per a fer-ho realitat continuarem treballant per a aconseguir:

368.

El disseny d’itineraris formatius personalitzats de formació d’acord amb les capacitats i expectatives de cada persona.

369.

Fer realitat el procés de formació i aprenentatge al llarg de la vida com des de fa anys propugnen les institucions europees, a través d’un sistema progressiu que permet anar acumulant i capitalitzant diferents tipus de formacions.

370.

Incrementar la participació i corresponsabilitat de les empreses, tant en el disseny de les
accions formatives com en la seua implementació a través de la formació en les pròpies
empreses.

371.

Continuar ampliant els convenis amb les empreses tant per a la implantació de nous cicles
en Formació Professional dual com per a millorar la qualitat de la formació en centres de
treball.

372.

Agilitar el sistema d’acreditació de les competències professionals adquirides a través de
l’experiència laboral o d’aprenentatges no formals.

373.

A més, els i les socialistes volem impulsar l’establiment d’acords amb les universitats valencianes per
a concretar el reconeixement recíproc dels estudis de Formació Professional de grau superior i els
estudis de grau universitaris en les diverses titulacions.

374.

I considerem necessari incrementar els plans específics de formació del professorat de les diferents
famílies professionals, entre els quals prioritzarem els intercanvis d’experiències i les estades en
empreses, així com plans específics de formació dirigits a l’adquisició de competències complexes
en diferents àmbits i tecnologies, com per exemple el concepte d’Indústria 4.0, la digitalització i la
sostenibilitat aplicada.

375.

Hem d’analitzar igualment la creació d’aules d’emprenedoria en els centres de Formació Professional
que afavorisquen la configuració de nínxols d’empreses i continuar incrementant l’oferta de Formació Professional ajustada a les demandes de les persones i dels diferents sectors productius, a partir
dels estudis realitzats pels consells territorials de Formació Professional.

376.

És fonamental que avancem en la conversió d’aules de Formació Professional en espais de tecnologia
aplicada, fomentant la creació de xarxes de centres per a la innovació i la creativitat aplicada i que
dotem amb tot l’equipament necessaris als diferents cicles d’FP de les diferents famílies professionals
perquè tinguen al seu abast la tecnologia més capdavantera i actualitzada.

377.

Reiterem també la necessitat d’intensificar l’orientació professional, tant en l’ESO com en els estudis
post obligatoris, així com establir un sistema d’acompanyament al llarg de la vida que facilite la qualificació permanent del conjunt de la població en col·laboració amb LABORA.

378.

I per descomptat, urgeix continuar impulsant la realització de projectes d’innovació aplicada entre
centres d’FP i empreses, fomentant la innovació didàctica i la transferència tecnològica i del coneixement.
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379.

Però, a més, l’aposta del PSPV-PSOE és ampliar els programes específics de formació bàsica per a donar resposta a les necessitats formatives de les i els joves en risc d’exclusió per condicions personals
de discapacitat, amb un nivell d’autonomia personal i social que comporten expectatives raonables
d’ocupabilitat.

380.

En la mateixa línia, l’aposta és promoure la cultura de l’avaluació contínua dels processos formatius,
analitzant el grau d’inserció laboral dels titulats en Formació Professional i acords amb les empreses
dels diferents sectors productius amb la finalitat que tots les i els joves majors de 16 anys que s’incorporen a treballar i no tinguen una qualificació professional específica se’ls oferisca un contracte de
formació i aprenentatge, perquè puguen combinar formació i ocupació i obtindre un títol de tècnic
d’FP.

381.

En definitiva, l’objectiu central que ens proposem les i els socialistes valencians és millorar el nivell de
qualificació de tota la població de la Comunitat Valenciana i en el qual es destaquen com a objectius
estratègics l’aconseguir una Formació Professional vinculada a l’entorn productiu, un sistema més
àgil i flexible, amb sistemes d’avaluació i millora de la qualitat, que promoga una major coordinació
entre totes les administracions i els agents socials i que afavorisca la labor d’integració laboral i social.

382.

Universitats i estudis superiors. Créixer en coneixement

383.

Estem davant un canvi d’època. Les transformacions s’han accelerat al nostre voltant i aconsegueixen
ja pràcticament tots els àmbits socials, econòmics i de coneixement. La nova societat del segle XXI i la
quarta revolució industrial que vivim requereixen de més i millor coneixement, educació i formació. I
fer-ho de la manera més àgil possible per a estar preparats davant una societat canviant i en constant
evolució en la qual el paper de les universitats com transmissores i generadores de coneixement serà
fonamental.

384.

Les i els socialistes estem convençuts que les universitats han de ser espais de producció de coneixement i de transmissió del saber, així com de diàleg i d’estímul intel·lectual, capaços de liderar
les transformacions socials i econòmiques que necessita el nostre país. Volem unes institucions universitàries de prestigi, que desenvolupen una investigació i impartisquen una docència de qualitat.
Han de ser pioneres en els canvis que estan produint-se en totes les àrees, generar nou coneixement
mitjançant la investigació, transmetre-ho mitjançant la docència i aplicar-ho perquè el conjunt de la
ciutadania puga interpretar la nova realitat.

385.

Per això, les universitats, per al projecte socialista, han de complir la doble missió de creixement
personal, formació individual, en llibertat i amb esperit crític dels ciutadans i ciutadanes, així com
de garantir-los la preparació professional, acadèmica i els coneixements tècnics i necessaris perquè
aqueixa mateixa ciutadania actuen com a agents transformadors de la societat valenciana, tinguen
garantint una ocupació, participen en la transformació del nostre model productiu, augmenten la
nostra competitivitat i ajuden al creixement social, sostenible i econòmic del nostre entorn.

386.

A més, considerem que l’esperit de transformació i de progrés que ha de caracteritzar a les universitats serà clau per al desenvolupament del pensament crític de la ciutadania, permetent-nos
qüestionar la realitat i avançar democràticament. El nostre objectiu és, a més, formar a les futures
generacions per a ser creatives, generadores d’innovació, creadores de noves tecnologies, amb valors humanistes, més ètiques i participatives i impulsores de l’emprenedoria.

387.

Les i els socialistes, apostem, per tant, per una educació universitària pública i de qualitat com un dels
instruments més efectius per a assegurar l’ascensor social i una societat avançada, plural, democràtica i lliure. El dret de tota la ciutadania a l’educació universitària és, per a les i els socialistes valencians,
un dret social efectiu que ha de regir-se per l’excel·lència i l’equitat. Cap barrera econòmica o social
pot influir en el dret de la ciutadania a desenvolupar el seu talent, coneixement i potencial i, per això,
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des del PSPV-PSOE treballem per a garantir l’accés a l’educació a totes les persones com a via per
a reduir les desigualtats. Una decisió alineada amb l’ODS 4 sobre educació de qualitat, que reitera
que una educació superior universalment accessible per a totes les persones és un component de
justícia social que afavoreix i impulsa el desenvolupament de qualsevol territori. De fet, l’educació
universitària s’ha erigit en un valuós mecanisme de salvaguarda enfront dels riscos d’exclusió social
i de caure en la pobresa.
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388.

La capacitat d’aprendre, l’accés al coneixement i les noves realitats digitals i científiques que ens permeten interpretar el nou món del segle XXI no poden ser un privilegi d’un reduït grup de ciutadans
i ciutadanes, sinó que ha de ser un dret del conjunt que possibilite el ple desenvolupament cultural,
professional i democràtic de totes i tots. Per això, els i les socialistes valencians vam mostrar el nostre
ferm compromís amb una política de beques i ajudes a l’estudi que garantisquen l’accés a l’educació
a tots els i les estudiants, amb independència de la seua situació socioeconòmica o del seu origen
familiar. Per a això apostem per continuar incrementant els recursos destinats al sistema de beques,
tal com ja està fent el govern socialista de la Generalitat després de les retallades aplicades pels governs del PP.

389.

A més, ara més que mai l’educació superior ha de complir amb l’ambició de respondre als reptes
d’una societat complexa que es veurà impulsada principalment per la noves TIC, el 5G, la intel·ligència artificial, la digitalització o la robòtica entre altres, davant les quals els estudis superiors i universitaris han d’adaptar-se perquè els beneficis i oportunitats de la transició digital es traduïsquen en una
prosperitat inclusiva, sostenible i socialment justa.

390.

Les universitats valencianes s’enfronten, per tant, a grans canvis que fan necessari repensar la forma
en la qual fins ara s’ha concebut la docència universitària presencial per a adaptar-la a la nova realitat que ha portat aparellada la digitalització i les noves modalitats d’ensenyament i aprenentatge
i establir els mitjans necessaris perquè no generen o aprofundisquen en les desigualtats econòmiques i socials dels i les estudiants. Igualment serà necessari impulsar sistemes de formació contínua
del personal universitari i promoure la capacitació en noves competències digitals, alhora que hem
d’aspirar a un ensenyament universitari més personalitzat i adaptada a la nova realitat, orientada
al desenvolupament professional de l’alumnat en un món cada vegada més digital i que incorpore
continguts transversals com l’atenció a la diversitat, la cooperació al desenvolupament, les polítiques
d’igualtat o el compromís amb la sostenibilitat.

391.

El sistema universitari valencià és, no obstant això, un dels més potents d’Espanya, amb uns nivells
mitjans de rendiment superiors a la mitjana estatal i una producció científica de primer nivell. Per
això, les administracions públiques han de garantir, no sols els recursos necessaris per a aconseguir
consolidar en les nostres universitats una docència de qualitat i unes investigacions que continuen
contribuint de manera notable a la generació i aplicació de nous coneixements, sinó també articular
mecanismes i respostes que permeten donar solucions a la problemàtica de la gestió interna dels
centres universitaris, els reptes i la incapacitat per a resoldre’ls. Una responsabilitat compartida per
a un desenvolupament de la institució educativa superior òptim. Per als i les socialistes és preciós
aprofundir en l’autonomia universitària i millorar el finançament de les universitats després d’anys
ignorades i menyspreades pels governs del PP. De fet, malgrat el seu prestigi internacional, es van
veure colpejades amb duresa per la crisi econòmica i per la imposició d’una taxa de reposició que
les precaritzà notablement i que des del PSPV-PSOE urgim a eliminar. La sensibilitat dels governs del
Botànic envers les institucions universitàries ha permés millorar parcialment la seua situació.

392.

Les i els socialistes valencians apostem per una major internacionalització de les nostres universitats.
En aqueix sentit, advoquem per establir els marcs normatius que siguen més adequats per a fomentar aliances amb centres universitaris d’altres regions i països, especialment de l’àmbit europeu i
iberoamericà i afavorir la mobilitat acadèmica i la cooperació científica.

393.

Però, també la mobilitat dels i les estudiants universitaris, especialment dins de l’Espai Europeu
d’Educació a través del projecte més reeixit que s’ha desenvolupat en el marc de la Unió Europa per
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a fomentar el concepte de ciutadania europea, el programa Erasmus. Amb ell, a més de garantir la
igualtat d’oportunitats dels i les estudiants espanyols respecte a la resta de països del nostre entorn;
també es fomenta l’aprenentatge en idiomes estrangers; es facilita el reconeixement de les titulacions superiors en el conjunt de la Unió Europa, eliminant problemes burocràtics i es fomenta la
identitat europea, el patrimoni cultural d’Europa i la seua diversitat.

394.

La formació universitària és de vital importància en àmbits com la inserció laboral i el desenvolupament de trajectòries professionals. Les anàlisis economètriques constaten que les persones amb estudis superiors tenen una major probabilitat de trobar ocupacions qualificades i una millor retribució
salarial. Per aquest motiu les i els socialistes continuem veient en l’educació universitària un factor
de promoció social i un mecanisme amb el qual avançar cap a la igualtat real d’oportunitats. S’ha de
fomentar el compromís de les universitats amb l’ocupabilitat dels seus estudiants al llarg de la seua
vida laboral, reforçant els sistemes de formació permanent de les universitats i promovent tipus de
formació curta i adaptativa a necessitats formatives immediates com poden ser les microcredencials.

395.

En la mateixa línia, des del PSPV-PSOE estem compromesos i compromeses amb afavorir una major
equitat en l’accés als ensenyaments universitaris oficials, de tots els i les estudiants, indistintament
del seu origen socioeconòmic, però també del seu gènere. Per això, hem de prestar especial atenció
al foment preuniversitari entre les dones de les titulacions de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques -conegudes com STEM per les seues sigles en anglés-. De fet, segons un estudi de l’Organització dels Estats Iberoamericans (OEI), actualment a Espanya únicament un 13% dels estudiants
d’aquestes carreres són dones, malgrat que freguen el 60% en el conjunt del sistema universitari. Les
dones no poden quedar-se al marge d’àmbits professionals i del coneixement que seran claus en el
desenvolupament econòmic, tecnològic, innovador dels pròxims anys i de la transformació social i
digital que està produint-se.

396.

Les i els socialistes volem un model d’estudis superiors en el qual es garantisca la igualtat d’oportunitats. En 2012 el govern del PP va obrir les portes a un augment de les taxes universitàries que va
acabar situant a les universitats valencianes entre les més cares d’Espanya. La resposta donada pels
governs del Botànic ha consistit a reduir gradualment el cost de les matrícules, disminuint considerablement el preu públic mitjà del crèdit en les titulacions universitàries de grau. Hem de continuar
actuant sobre aquest cost i desenvolupant polítiques d’ajuda a l’estudi consistents i ben dotades,
amb l’objectiu que ningú es veja obligat a abandonar els seus estudis per motius econòmics.

397.

A més, hem de continuar aprofundint a ampliar les possibilitats d’accés de l’alumnat, en la línia del
que han sigut les actuacions realitzades en els últims anys pels governs del *Botànic per a reduir el
cost de la matrícula i per a desenvolupar polítiques d’ajudes a l’estudi que siguen consistents i ben
dotades, tal com posa de manifest l’augment d’aquesta partida respecte a 2015 en un 96%. En l’actualitat, aproximadament un 45% de l’alumnat rep algun tipus d’ajuda a l’estudi i s’han consolidat
programes pioners com l’implantat en 2016 de beques-salari vinculats a la renda.

398.

Hem de fomentar, igualment, el paper i la presència de les universitats i dels seus centres i estructures d’investigació i innovació, tant en l’Estratègia Valenciana de Recuperació de la Generalitat Valenciana com en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya. Els i les
socialistes posem el valor en la capacitat dels nostres centres universitaris per a la captació de fons
europeus en grans projectes tractors que convertisquen la recuperació després de la crisi econòmica
en una oportunitat; així com la seua participació en consorcis nacionals i internacionals juntament
amb empreses i institucions, la qual cosa els permetrà aportar tota la seua riquesa intel·lectual i els
recursos d’investigació, tecnològics i d’innovació que posseeixen.

399.

El PSPV-PSOE ha reivindicat la necessitat de comptar amb un Pla Pluriennal de Finançament del Sistema Universitari Públic Valencià amb el qual facilitar l’estabilitat financera d’aquestes institucions i en
el qual s’està treballant des de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Des
de la defensa i el respecte per les institucions universitàries, volem aprofundir en la seua autonomia
garantint els recursos necessaris per a desenvolupar una activitat docent i investigadora de qualitat,
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apropiada i sostenible.

60

400.

Les i els socialistes volem facilitar el desenvolupament d’una carrera acadèmica que permeta l’estabilització, consolidació i rejoveniment del personal docent i investigador de les universitats valencianes. Urgeix ampliar la massa salarial per a poder revertir les polítiques austericides del Partit Popular
en el sector públic, dotant adequadament de personal a les universitats valencianes i consolidant les
seues plantilles.

401.

Les administracions públiques i les universitats valencianes han de fer un esforç per aconseguir un
major percentatge de Personal Docent i Investigador funcionari. El funcionariat públic ha de ser la
via predominant en la qual el professorat consolide la seua carrera professional en el sistema universitari.

402.

Les universitats necessiten també explorar noves estructures que faciliten i milloren la seua gestió.
Enfront de l’actual rigidesa acadèmica, orgànica i administrativa, és necessari explorar estructures
més dúctils que permeten la col·laboració i la mobilitat del personal entre centres interdisciplinaris,
així com dissenys curriculars més flexibles que se sustenten en valors universals i en una ferma responsabilitat social i ètica.

403.

En l’àmbit de l’ensenyament superior, no podem obviar la importància dels ensenyaments artístics
que, sense ser universitàries, estan equiparades als graus universitaris i incorporades a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Sens dubte, hem d’impulsar una integració efectiva dels ensenyaments
artístics superiors en el marc propi de l’ensenyament superior, de manera que es permeta als seus
centres, alumnat i professorat accedir als recursos, instal·lacions, beques, ajudes, drets i obligacions
equivalents als que gaudeixen els ensenyaments universitaris, així com evitar les contradiccions i
disfuncions derivades d’aplicar regulacions i estructures ideades per a l’ensenyament secundari a
centres que imparteixen ensenyaments de grau i màster.

404.

Les i els socialistes creiem necessari desenvolupar un mapa de centres i especialitats concorde al
sistema productiu, a l’entorn cultural i a una estratègia industrial i cultural pròpia de la Comunitat
Valenciana que permeta una connexió d’aquests amb el territori, convertint-los en eines per a la innovació i la competitivitat. A més, advoquem per desenvolupar la llei de creació de l’Institut Superior
d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) amb la transferència de totes les competències previstes, perquè aquest organisme tinga l’autonomia prevista en la pròpia llei.

405.

Ciència i Investigació. El futur social i econòmic de la Comunitat Valenciana

406.

La ciència al nostre país no té un problema de qualitat, sinó la falta de recursos i de gestió. La Comunitat Valenciana té un enorme potencial científic i tecnològic que les i els socialistes volem posar al
servei de la societat per a donar resposta als reptes del futur i millorar la vida de la gent.

407.

L’obsolet model econòmic liberal i la seua anacrònica percepció del públic han promogut en les
últimes dècades una retòrica de retallades que ha afectat el desenvolupament del nostre sistema
d’investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i). Les i els socialistes advoquem pel concurs de
factors tant públics com privats per a assegurar els recursos que la ciència necessita per a continuar
avançant. La millora de la inversió pública en matèria de ciència i tecnologia i el foment de la col·laboració públic-privada en aquest àmbit ens permetrà enfrontar-nos amb garanties als reptes de les
societats modernes.

408.

La ciència ha esdevingut un aliat crucial en la lluita contra el virus SARS-CoV-2. Davant un escenari
inèdit, la resposta va ser majúscula. L’enorme esforç científic es va traduir en el descobriment d’una
vacuna contra la COVID-19 a contrarellotge, una vacuna que ha salvat milers de vides i ens ha acostat
a aqueixos escenaris d’esperança i normalitat tan desitjats, destacant d’altra banda la necessitat de
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potenciar les infraestructures, les xarxes d’informació i producció científica i l’ingent capital humà
que representa la nostra comunitat científica. La fe renovada de la societat en la ciència és, també, la
fe en el coneixement científic com a eina de transformació social.

409.

És necessari desenvolupar polítiques que promoguen i afavorisquen les condicions per a una major
inversió en matèria d’I+D+i per part del sector privat. Ara bé, ja que no tota la investigació és productiva en termes de mercat, aquest no pot determinar de manera exclusiva tot el que és rellevant o
necessari. Per aquest motiu les polítiques científiques hagen de reconéixer la importància vital de la
ciència bàsica, a partir de la qual sorgeix qualsevol desenvolupament aplicat. Tan important és afavorir les condicions que han de permetre que augmente la inversió privada en matèria d’I+D+i com
incrementar el finançament públic de la ciència fonamental.

410.

Si bé no tota la investigació bàsica pot interpretar-se en termes de transferència directa, resulta fonamental impulsar el desenvolupament d’oficines de transferència en tots els centres d’investigació
per a facilitar les possibles aplicacions de l’activitat científica i tecnològica que es finança amb fons
públics en aquestes institucions.

411.

Les i els socialistes hem treballat per revertir el mal causat per anys de retallades en l’àmbit de la investigació científica. El nostre objectiu és continuar donant suport al desenvolupament de la ciència
bàsica a través d’una inversió adequada i sostinguda en el temps, amb l’objectiu d’aconseguir avançar
en un coneixement que ha de ser capaç d’aconseguir una societat més justa, equitativa i solidària.

412.

La nostra aposta, decidida i inequívoca, pel coneixement científic i el desenvolupament tecnològic
es va plasmar en la creació d’una Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a
Alacant, que ha comptat en 2021 amb el major pressupost de la història en matèria de ciència i innovació, superior als 1.000 milions d’euros. Una quantitat que ha de veure’s incrementada amb els fons
europeus *Next *Generation EU.

413.

Les i els socialistes valencians reivindiquem la necessitat d’instaurar un pacte social que reconega a
la ciència com un pilar bàsic de la cultura i de la societat, que afavorisca una transició cap a un nou
model econòmic i productiu basat en la societat del coneixement i que siga capaç de protegir a la
cultura científica de vaivens econòmics i polítics. Per això hem donat suport a iniciatives com l’organitzada pel Consell Valencià de Cultura en 2015 en suport a la ciència i la investigació, hem reivindicat
la necessitat de crear un pacte social per la innovació i hem donat suport al Pacte per la Ciència i la
Innovació presentat pel Ministeri de Ciència i Innovació al febrer de 2021 i que pretén incrementar
de forma sostinguda la inversió en I+D+i i dotar d’estabilitat al sistema.

414.

L’objectiu de les i els socialistes és promoure una societat formada i informada, que aposte pel coneixement, el rigor i les evidències científiques. Per a això, és fonamental desplegar polítiques de
promoció, comunicació i divulgació de la ciència, dirigides a millorar la cultura científica de la nostra
societat en el seu conjunt.

415.

És vital crear espais institucionals que integren a la ciència i al coneixement expert, especialment
en l’àmbit de la política. A més de l’Alt Consell Consultiu en I+D+i de la Presidència de la Generalitat,
en els últims anys s’han portat avant diferents iniciatives com l’aprovació en les Corts Valencianes,
a proposta del grup parlamentari socialista, d’una Proposició No de Llei que ha de permetre que
aquesta institució compte amb un òrgan d’assessorament científic independent al servei del treball
parlamentari, així com la creació d’un comité assessor d’experts per part del President de la Generalitat per a avaluar l’evolució de la pandèmia de COVID-19 i les corresponents mesures a adoptar.
Les i els socialistes defensem una gestió política, i en particular una acció de govern, que atenga les
evidències científiques disponibles.

416.

Impulsar el coneixement científic i tecnològic en la Comunitat Valenciana passa per ser capaces de
generar, atraure i retindre talent. Per a això, a més de comptar amb un finançament apropiat, és necessari generar ecosistemes de treball dotats de mitjans i polítiques a llarg termini que seduïsquen a
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les i els investigadors i que faciliten la seua incorporació al sistema valencià d’I+D+i. En línia amb iniciatives com el programa de suport a persones investigadores amb talent – Pla GenT o la recentment
creada Institució d’Excel·lència Científica Internacional, (Valdre) amb seu a Castelló, hem d’afavorir
unes condicions que faciliten que les persones capaces de realitzar investigacions científiques del
més alt nivell vulguen i puguen desenvolupar-les en les nostres institucions.
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417.

Durant aquests últims anys hem impulsat inversions dirigides a crear i actualitzar infraestructures
d’investigació. Les i els socialistes valencians hem apostat per canalitzar recursos que garantisquen
el bon funcionament d’instal·lacions de caràcter estratègic, com puguen ser les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) del nostre territori. En aqueix sentit, és necessari continuar secundant de manera sostinguda a tots els centres, equipaments i serveis d’investigació existents en la
Comunitat Valenciana, entre els quals podem trobar a algunes institucions que, com en el cas de la
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO),
han contribuït de manera notable amb la seua labor a superar la pandèmia. Però no és l’únic. Des del
PSPV-PSOE volem posar en valor el treball i la labor investigadora que desenvolupen tots els centres
i instituts d’investigació amb els quals compten les universitats i centres sanitaris de la Comunitat
Valenciana.

418.

D’aquesta forma, hem d’apostar per establir aquells centres d’investigació i instal·lacions científiques
que es consideren necessaris per a abordar amb rigor i des d’una perspectiva multidisciplinària els
grans reptes als quals ens enfrontem com a societat. La creació d’un Centre d’Investigació sobre l’Envelliment en l’eix Alacant-Elx que aspira a aprofitar i potenciar les capacitats del personal científic que
ja treballa en aquest camp i convertir-se en un referent internacional, és un dels millors exemples del
suport que podem i devem prestar a la ciència i a la investigació en el nostre territori.

419.

Cal avançar cap a una gestió àgil i moderna dels centres d’investigació i de les institucions científiques. Hem de desenvolupar una regulació, que ha de comptar amb el suport de totes les parts
involucrades, amb la qual enfrontar-se als problemes que s’identifiquen en aquest àmbit: des de la
millora en el disseny de convocatòries fins a l’excés de burocràcia i tràmits administratius.

420.

Les i els socialistes apostem per consolidar un calendari estable d’ajudes i subvencions a la investigació. Garantir l’estabilitat en la resolució i l’execució d’aquestes ha de continuar sent una prioritat
perquè puga desenvolupar-se una activitat científica continuada en el temps, augmentant les partides destinades a finançar projectes d’investigació i incrementant el finançament concedit a aquests
projectes.

421.

Les i els socialistes advoquem per reduir els tràmits per a l’assignació d’aquells fons públics dirigits a
activitats científiques i tecnològiques. Si bé cal adoptar tots els mecanismes de control necessaris per
a garantir la transparència i eficiència, urgeix adoptar una regulació que permeta agilitar la inversió
i la despesa en matèria d’I+D+i, habilitant mitjans i recursos perquè la investigació científica dispose
de plataformes de contractació simplificades que permeten cobrir les seues necessitats específiques
amb celeritat.

422.

Així doncs, l’Administració ha de facilitar els mecanismes necessaris perquè la racionalització tècnica
de la contractació siga accessible als projectes d’investigació, revisant i adaptant les previsions de la
Llei de Contractes del Sector Públic i de la Directiva europea sobre contractació pública, a fi que la
tramitació de procediments no supose més recursos humans i materials.

423.

Hem de desenvolupar normes que garantisquen l’estabilitat laboral i la seguretat jurídica tant del
personal investigador com del personal tècnic i de suport a la investigació. Actuacions com la de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en procés d’aprovar un Estatut del Personal Investigador i del Personal de Suport al servei de les Fundacions Biosanitàries i Instituts d’Investigació Sanitària de la Comunitat Valenciana –el primer projecte de decret d’aquestes característiques tramitat
a Espanya–, són més necessàries que mai. En aqueix sentit, les i els socialistes continuarem traçant i
consolidant estratègies a mitjà i llarg termini que contribuïsquen a la millora del sistema investigador
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valencià, definint les etapes de la carrera investigadora professional, posant-la en valor, promovent
la igualtat d’oportunitats i afermant la seua excel·lència i competitivitat.

424.

L’activitat científica i tecnològica ha d’estar ben dotada, de manera que permeta el desenvolupament
d’una labor investigadora digna en tots els sentits, capaç de facilitar tant els recursos materials necessaris com una conciliació de la vida professional, familiar i personal.

425.

La precarietat en els primers estadis de la carrera investigadora continua sent un dels grans problemes en el desenvolupament professional de les i els professionals de la ciència. Les dificultats del
personal investigador per a desenvolupar una carrera i aconseguir una certa estabilitat laboral fan
que, sovint, s’assumisquen alts nivells d’estrés i la inevitabilitat de sacrificar la vida personal per a
poder aconseguir-ho. Hem d’explorar mecanismes per a facilitar la incorporació de les i els més joves
i desenvolupar protocols de prevenció i d’actuació eficaces enfront dels problemes de salut mental
als quals s’enfronten.

426.

Les i els socialistes hem d’apostar per facilitar recursos amb els quals continuar avançant en la conquesta d’entorns laborals, en l’àmbit de la investigació científica, més saludables i que atenguen els
problemes relacionats amb les condicions laborals i el benestar del personal investigador.

427.

En relació amb els problemes de conciliació familiar del personal investigador, les i els socialistes
reivindiquem una perspectiva de gènere que garantisca el desenvolupament de carreres investigadores en igualtat de condicions i que permeta fomentar vocacions científiques i tecnològiques entre
les dones.

428.

En aqueix sentit, advoquem per incrementar les activitats dirigides a fomentar la presència i participació, activa i de lideratge, de les dones en els àmbits científic i tecnològic. Les dificultats que històricament han tingut les dones per a accedir a la ciència i la tecnologia, en unes societats en les quals
l’avanç científic i el canvi tecnològic s’identifiquen amb el progrés, camuflen privilegis, distribueixen
poder i autoritat i donen forma a l’accés i a les oportunitats dels uns i les altres. Així doncs, és crucial
que les dones puguen comptar amb referents en el món de la ciència i de la tecnologia per a garantir
així una igualtat real d’oportunitats.

429.

Digitalització, Innovació i Intel·ligència Artificial; els reptes del segle XXI

430.

El socialisme valencià té el ple convenciment que la innovació és un dels pilars essencials per a enfortir el nostre Estat del Benestar. La innovació, el talent i el desenvolupament tecnològic, amb una
simbiosi ineludible amb la sostenibilitat i l’impacte social, són motors de creixement econòmic, social
i de generació d’ocupació de qualitat en les economies modernes com la de la Comunitat Valenciana.

431.

La pandèmia de la COVID-19 ha destapat la necessitat de millorar i augmentar les nostres capacitats
innovadores, invertir en la generació i atracció de talent i disposar d’una mentalitat proactiva des
de les institucions en el desenvolupament de teixit socioeconòmic, condicions indispensables per a
poder generar més ocupació, estable i de qualitat, augmentar el teixit econòmic i productiu, el creixement empresarial i l’atracció de recursos econòmics i humans per a la constant evolució positiva del
nostre territori i les persones que en ell viuen.

432.

La innovació ha de ser un eix transversal en els objectius i polítiques que s’implementen a la nostra
regió i ha d’estar present en tot el teixit productiu, empreses de totes les grandàries, institucions i
ciutadania.

433.

Les noves tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) han transformat la manera en
què s’estableixen i es realitzen les activitats de les societats modernes. Sens dubte, l’avanç d’aquestes
societats requereix transformar el nostre sistema productiu. D’ací l’aposta de les i els socialistes per
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avançar cap a un sistema socioeconòmic basat en el coneixement, que demanda una major inversió
en l’àmbit de la investigació científica, però també de la innovació tecnològica i l’avanç cap a la digitalització i la societat digital.
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434.

Els principis que han de regir la transformació digital han de posar en el centre a l’ésser humà i la
seua dignitat. Així doncs, l’ètica d’aquesta transformació digital ha de ser una ètica basada en els
drets humans i en el dret a la privacitat, al servei de les persones, capaç d’eliminar les barreres formatives, econòmiques i tecnològiques i d’assegurar la inclusió digital, amb l’objectiu d’eliminar qualsevol
tipus de bretxa digital.

435.

La innovació s’ha convertit en una valuosa eina amb la qual aconseguir un creixement sostenible
al servei de la cohesió social i territorial. Les i els socialistes valencians hem promocionat i volem
continuar enfortint polítiques científic-tecnològiques descentralitzades, dirigides a generar pols tecnològics i clústers d’innovació en diferents punts del territori a fi d’articular-lo a partir de la creació de
nínxols d’activitat capaces de generar ocupació de qualitat i de millorar el benestar de la ciutadania.

436.

Les i els socialistes volem una economia digital capaç de generar riquesa i ocupació de qualitat en un
sector com és el de les noves tecnologies. En aqueix sentit, la creació d’un Districte Digital a Alacant,
amb vocació d’impulsar projectes d’innovació en altres punts del territori, és un clar exemple de la
nostra aposta per establir un ecosistema innovador en la Comunitat Valenciana del qual participen
totes les entitats i institucions relacionades amb el sector tecnològic i que puga consolidar-se com a
motor essencial del nostre creixement econòmic.

437.

Les iniciatives de transferència tecnològica empreses per Districte Digital, així com els reptes d’innovació oberta que ha impulsat, han permés convertir a Alacant en una plaça tecnològica de referència.
En aqueix sentit, hem de continuar aspirant a articular els mecanismes necessaris perquè el sistema
innovador valencià continue creixent i es consolide. Per a això, hem de ser capaços de generar professionals en aqueixos àmbits, incrementar el finançament en matèria d’I+D+i a través de la col·laboració públic-privada, mentoritzar projectes d’innovació, ajudar al seu desenvolupament en l’àmbit
empresarial i coordinar polítiques municipals que afavorisquen l’atracció de talent.

438.

Per consegüent, l’ampliació de les instal·lacions de Districte Digital a altres punts de la Comunitat
Valenciana ha de continuar sent un dels nostres objectius, en particular de manera sectoritzada,
atenent temàtiques relacionades amb les característiques i necessitats de cada punt del territori, a
fi d’atraure i albergar empreses de base tecnològica que puguen estar interessades a instal·lar-se en
aquests nous pols d’innovació.

439.

La transformació i millora del nostre model productiu –encara amb baixos nivells relatius de valor
afegit per treballador (productivitat) i, en conseqüència, amb baixos nivells de renda per càpita i salaris– no sols depén d’una major inversió en matèria d’I+D+i, sinó també d’un funcionament més eficaç
i eficient del sistema d’innovació valencià en el seu conjunt. Un bon funcionament del sistema d’innovació és l’única via per a garantir que els productors de coneixement i els usuaris –principalment
empreses– es troben i dialoguen entre si de manera sistèmica, facilitant les necessàries connexions
i sinergies entre els seus principals components (entorn científic, tecnològic, financer, i productiu).

440.

Més enllà del problema derivat de la seua gran atomització, que impacta en una inadequada capitalització i una baixa productivitat, el dèficit de digitalització del teixit productiu valencià és un problema que hem d’abordar introduint noves eines per a generar valor, capacitar professionalment
als treballadors i millorar la productivitat. Aquesta modernització de les nostres empreses haurà de
repercutir en millores salarials i en una major igualtat social.

441.

La Unió Europea, decidida després dels efectes devastadors de la pandèmia a adoptar polítiques
d’estímul fiscal, ha orientat de manera preferent l’objectiu dels seus fons a l’avanç en matèria de
digitalització i sostenibilitat dels aparells productius dels diferents estats. Els fons europeus Next
Generation EU preveuen partides importants per a la digitalització d’empreses, que tenen a Espanya
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una aplicació específica en el programa “Espanya Digital 2025”.

442.

La Comunitat Valenciana ha de participar en el disseny d’aplicació territorial del programa “Espanya
Digital 2025”, ja que una actuació d’aquest tipus requereix un altíssim nivell de capil·laritat i no es pot
executar de manera centralitzada. Aquesta col·laboració permetrà que més de 100.000 empreses valencianes facen un salt qualitatiu en la seua gestió i milloren els seus processos productius orientant
les prioritats als sectors més deficitaris en actius intangibles.

443.

Millorar el funcionament del sistema d’innovació valencià requereix de noves polítiques i instruments
operatius específics que garantisquen el seu correcte acompliment. Especialment interessant és la
posada en marxa d’un nou model de governança capaç de gestionar de manera integral el sistema
d’innovació valencià en el seu conjunt, garantint que els recursos disponibles en els entorns científic-tecnològic-financer arriben, de manera fluida, al sistema productiu en forma d’avantatges competitius lligats al coneixement i la innovació.

444.

La Comunitat Valenciana es planteja el repte de convertir-se en una regió a l’avantguarda, amb un
sector econòmic potent i sostenible, fonamentat en la tecnologia, la innovació i la digitalització, amb
un impacte en la societat i el seu benestar.

445.

L’emprenedoria innovadora, un sector encara xicotet en l’economia regional, és extremadament productiu i eficient i hem de fer possible perquè aquest sector tinga la major potència possible i que el
seu desenvolupament siga catalitzador de canvis i millores en altres sectors productius, a través de
la col·laboració entre startups i corporacions, i redunde en un major benestar per a la ciutadania
valenciana.

446.

En el cas de la Comunitat Valenciana, l’aposta del Consell per la creació de l’Agència Valenciana de
la Innovació (AVI) ha suposat un pas de gran importància estratègica en aquesta direcció. L’AVI ha
instaurat un model de governança en les polítiques d’innovació del qual participen directament els
agents del sistema innovador valencià, la qual cosa ha permés conformar un sistema innovador en
el qual es treballa de manera conjunta i coordinada. Els indicadors disponibles fins hui mostren l’èxit
d’aquestes polítiques, que han facilitat una notable millora de l’evolució del nostre sistema i innovació.

447.

El fet que l’AVI pretenga gestionar-se de manera consensuada amb el conjunt dels agents del sistema d’innovació és una proposta nova de les i els socialistes valencians que ha de permetre situar-la
al marge de les disputes partidàries i dels cicles electorals, de manera que es puga tindre una visió
estructural i de llarg termini.

448.

Aquest tipus d’aproximació comença a donar els seus primers fruits. La Comunitat Valenciana és la
regió espanyola que més ha millorat el seu rendiment innovador en els últims anys, incrementant-se
en un 18,3% des de 2014 i situant-se en el grup de regions europees “moderadament innovadores
+”, a només un pas de la Comunitat de Madrid i d’Euskadi, que són les millor posicionades en termes
absoluts, segons el Regional Innovation Scoreboard 2021 de la Comissió Europea. Les i els socialistes
volem continuar afermant i ampliant aquest tipus de polítiques dirigides a consolidar i enfortir el
nostre sistema d’innovació, pas previ obligat per a enfrontar-se amb èxit a la renovació i ampliació
del nostre sistema productiu.

449.

Les iniciatives tecnològiques desenvolupades per a aprofitar tot el talent tecnològic i innovador disponible en la Comunitat Valenciana, com la recentment creada Inndrómeda, són fonamentals per a
abordar amb garanties els diferents aspectes derivats de la revolució 4.0, la Intel·ligència Artificial, la
digitalització i el bon ús, en general, del conjunt de les tecnologies habilitadores. Les i els socialistes
advoquem per continuar aprofundint en aquesta mena d’actuacions estratègiques, com puga ser la
creació d’un Sistema Públic de Gestió de Dades que contribuïsca a la modernització definitiva de l’administració, al mateix temps que facilite a les nostres empreses, amb les degudes garanties, l’enorme
potencial de PIB que s’emmagatzema en l’ús de les dades.
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450.

Hem d’introduir polítiques de transformació digital que permeten la modernització del teixit productiu valencià, amb el qual absorbir els dèficits que hui suporta, com a conseqüència dels diferents
governs del Partit Popular. Enfront de la seua economia de l’especulació, les i els socialistes aspirem
a una economia de la producció que actue sobre el conjunt de sectors que integren el teixit productiu
valencià i que siga capaç de generar valor afegit.

451.

El nostre objectiu és desenvolupar polítiques públiques que impulsen la modernització de les empreses valencianes, en particular de microempreses (que compten amb entre 1 i 10 treballadors i de les
quals hi ha unes 134.000 en la Comunitat Valenciana) i petites empreses (unes 14.000 amb entre 11
i 50 treballadors). La implementació d’un paquet de digitalització amb aplicacions de comerç electrònic, sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP) solucions cloud, eines de ciberseguretat
i tècniques de robotització de processos, produiria un considerable estalvi de recursos en les empreses, eliminarien bona part de les tasques repetitives i augmentarien la productivitat.

452.

D’altra banda, la necessària, i inajornable, orientació del sistema productiu cap a la sostenibilitat, així
com la urgència per augmentar la grandària mitjana de les nostres empreses i diversificar la base
productiva cap a noves activitats que amplien la capacitat disponible i reduïsquen els nivells de desocupació estructural, aconsellen establir acords estratègics de concertació públic-privats, de caràcter
explícit o implícit, capaços d’incentivar i facilitar el desenvolupament d’estratègies en totes aquestes
direccions per part del sistema productiu.

453.

Així mateix, les i els socialistes proposem que s’amplien i s’aprofundisca en els programes ja iniciats
de Compra Pública d’Innovació (CPI), en la mesura en què es tracta d’un instrument avalat per la UE
des de 2008 que compta amb una gran capacitat d’impacte per a la millora i ampliació del sistema
productiu. En la Comunitat Valenciana, aquest tipus d’actuació pot resultar especialment interessant
en sectors com el de la salut, on disposem d’un gran coneixement científic i tecnològic.

454.

És necessari que els mecanismes de CPI traspassen la barrera dels organismes tradicionalment lligats a la I+D+i (universitats, instituts tecnològics i parcs científics i tecnològics) i s'òbriguen pel cap
alt espés del teixit innovador de la indústria digital (pimes digitals, startups, etc.), propiciant així la
consolidació i creixement del sector.

455.

El fet que la Generalitat Valenciana puga orientar part de les compres realitzades pel sector públic
cap a l’adquisició d’innovacions que milloren la qualitat dels serveis que aquest mateix proveeix,
exercint al mateix temps d’empresa tractora per als seus proveïdors privats, als qui garanteix així una
demanda solvent, pot suposar un abans i un després en les polítiques de transformació del model
productiu.

456.

El sector públic ha de ser un agent innovador que facilite i promoga la connexió del teixit productiu
de tots els nivells a través de programes que fomenten la col·laboració de tota la cadena de valor
de la innovació. És clau promoure la innovació corporativa i afavorir un entorn innovador en les empreses, que és fonamental en la transformació digital del territori i el nostre teixit econòmic i social,
per això hem de donar suport a les inversions del sector startup i digital, els programes d’innovació
oberta amb startups, buscar mecanismes d’inversió pública en innovacions disruptives i amb potencial d’expansió que resulten massa arriscades per als inversors privats. És imprescindible crear teixit
empresarial basat en solucions tecnològiques escalables, afavorint la col·laboració entre startups,
grans corporacions i institucions públiques, amb eines d’innovació oberta i afavorir la inversió en capital de risc, promoció internacional del sector emprenedor innovador i tecnològic de la nostra regió.

457.

Hem d’implementar solucions administratives i econòmiques que integren la creació de valor i la
generació d’innovació i ocupació com a pedra angular de les inversions públiques. Eines de promoció
de la innovació com la regulació, la generació d’estàndards i la compra pública d’innovació o pre-comercials, així com afavorir l’experimentació a través de sandbox (o espais de prova) i el foment de la
innovació oberta o la inversió pública estratègica.
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458.

Amb tot, els ecosistemes emergents i les experiències disruptives en l’àmbit de la innovació requereixen, en un primer moment, d’un impuls públic que propicie el seu naixement i possibilite la seua
consolidació. Més enllà de les subvencions, hi ha factors que resulten de gran importància i pels
quals hem d’apostar, com la configuració de la Comunitat Valenciana com a destinació preferent
per al talent digital i la constitució de la Generalitat Valenciana com a gran demandant d’innovació i
solucions digitals.

459.

La Comunitat Valenciana compta amb entorns atractius en els quals viure i treballar, amb qualitat de
serveis socials i culturals i dotats d’infraestructures de comunicacions físiques i de telecomunicacions
com els que demanden les i els professionals del sector de la innovació. Caldria desplegar polítiques
urbanes –com l’oferta de sòl, amb els serveis adequats per a l’establiment d’empreses que constituïsquen pols de referència– i de màrqueting promocional que seduïsquen al sector, atraguen el talent,
afavorisquen el seu assentament i consoliden el nostre sistema d’innovació.

460.

Hem de potenciar els incentius a la transferència públic-privada, reforçant el vincle entre investigació
i transferència d’innovació, per a ajudar a traduir els avanços científics en models de negoci viables
i rendibles. Advocar per la creació de noves startups sorgides de centres públics d’investigació, en
col·laboració privada i amb mecanismes d’inversió públic-privada en sectors estratègics per a l’economia i societat valenciana, així com sector sanitari, energia, intel·ligència artificial, salut o indústria.

461.

Intel·ligència Artificial i Economia de dades

462.

D’acord amb la ferma aposta dels i les socialistes valencians per la innovació, la ciència i l’emprenedoria, hem de parar atenció a la cada vegada més desenvolupada Economia de les Dades, que sorgeix
de la captura, l’emmagatzematge, el processament i l’anàlisi de la cada vegada major informació generada per la ciutadania, les empreses, les administracions públiques i els objectes.

463.

Les dades s’han convertit en una matèria primera d’incalculable valor per a l’economia i és urgent
aprofitar el seu potencial per a impulsar el creixement del nostre teixit productiu i situar-nos a l’avantguarda en l’adopció de polítiques públiques amb les quals ens avancem -sobre la base de l’anàlisi de
les dades - als problemes del futur gràcies als patrons de comportament i prediccions que poden
obtindre’s

464.

En concret, des del PSPV-PSOE apostem per situar-nos a l’avantguarda en el desenvolupament de
l’Economia de Dades atés que termes de generació de valor, l’ús de dades massives (o big data) pot
facilitar-nos un major coneixement sobre les necessitats públiques, econòmica i socials que haurem
de satisfer, amb la reducció que porta aparellada de costos mitjançant la detecció, la resolució d’ineficiència, la creació de noves polítiques o la implantació de nous serveis en l’àmbit públic i negocis
per a satisfer les noves necessitats dels clients en l’àmbit privat.

465.

La ciència de dades, que engloba mètodes computacionals, matemàtics i estadístics ens permet, de
fet, enfrontar-nos a diferents qüestions en l’àmbit empresarial i en el de l’administració pública, descrivint, anticipant i predient successos, així com prescrivint accions

466.

El desenvolupament d’aquesta nova economia com a motor d’un model de creixement basat en el
valor afegit que permet l’aplicació de les noves tecnologies i el coneixement, no obstant això, ha de
realitzar-se en el marc de la salvaguarda de la privacitat d’informació sensible i, per això, les i els
socialistes hem d’estar vigilants al fet que aquestes noves formes de processament de dades provoquen la divulgació o l’ús indegut d’informació sobre persones físiques.

467.

Hem d’impulsar des de les administracions públiques la construcció d’entorns d’emmagatzematge
de dades controlades sota condicions d’anonimització pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
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468.

A més, les dades són la font d’aprenentatge de la Intel·ligència Artificial (IA), una tecnologia capaç
de crear i proporcionar noves eines i solucions amb les quals millorar l’eficàcia de les empreses i la
nostra qualitat de vida. La IA és el futur de la innovació i hem de continuar apostant per ella, tal com
hem fet en els últims anys, donant suport a la creació d’una unitat ELLIS (European Laboratory for
Learning and Intelligent Systems) a Alacant, la primera d’Espanya, o desenvolupant una Estratègia de
IA de la Comunitat Valenciana que permeta impulsar un ecosistema productiu innovador i integrador
que reforce la nostra competitivitat i ens prepare per als canvis socioeconòmics del futur.

469.

En concret, la IA és la disciplina dins de la informàtica o l’enginyeria l’objectiu de la qual és el desenvolupament de sistemes que mostren un comportament intel·ligent, prenent com a referència la
intel·ligència humana. Encara que la IA existeix com a camp de coneixement des dels anys 50, la seua
rellevància en els últims 10 anys s’ha multiplicat exponencialment a l’ésser una de les àrees tecnològiques clau que ha portat la Quarta Revolució Industrial o Indústria 4.0 i, que la Comunitat Valenciana
ha d’aprofitar per a situar-se en l’avantguarda.

470.

Com a disciplina de propòsit general, la IA es pot aplicar en pràcticament tots els àmbits de la societat
i té múltiples aplicacions en tecnologies complementàries. Per això, hem de considerar a la IA com
l’electricitat del segle XXI: la seua disponibilitat o manca afecta al benestar, la prosperitat i la igualtat
de la societat valenciana.

471.

És aquest caràcter transversal el que fa que des del PSPV-PSOE valorem la IA com una força propulsora
del creixement socioeconòmic sostenible. La IA no sols permetrà augmentar la productivitat i
l'eficiència tant de l'administració com del nostre teixit productiu, sinó que ens permetrà desenvolupar
noves indústries i afrontar problemes que fins ara eren irresolubles.

472.

De fet, existeixen ja senyals molt clars sobre disrupcions produïdes per la IA en múltiples sectors molt
rellevants per als valencians i valencianes, incloent alguns exemples com:

473.

En el cas d’agricultura, els algorismes i l’anàlisi d’aquests, estan avançant en qüestions com el control
de plagues, la viabilitat de les collites o predir la meteorologia per a optimitzar cultius, així com la
preservació del medi natural i regeneració d’ecosistemes de cultiu sostenibles.

474.

En Turisme, la IA aplicada a les reserves turístiques pot preveure fins a un 85% possibles cancel·lacions i altres incidències per a planificar millor els recursos i els actius, amb l’objectiu d’oferir la millor
experiència turística possible.

475.

Per a la Indústria, la IA pot, per exemple, predir la necessitat de manteniment i reparació de material
industrial, o automatitzar les labors més rutinàries; o, per contra, optimitzar la producció i el consum
en sistemes d’energia renovable o predir pics de consum.

476.

Per descomptat, està sent clau en l’avanç de la medicina perquè la IA és una eina per a l’anàlisi
automàtica dels historials mèdics, la millora dels diagnòstics, la detecció primerenca de tumors, la
cirurgia de precisió i l’optimització de les llistes d’espera, per exemple. A més, la major precisió en els
assajos mèdics reduirà el cost i el temps que es tarda a descobrir nous fàrmacs.

477.

En matèria educativa, la IA està permetent que l’aprenentatge siga molt més personalitzat, la qual
cosa millorarà el rendiment dels estudiants i l’eficiència del professorat.

478.

I finalment, per exemple, en matèria de ciutats intel·ligents, i en combinació amb Internet de les
Coses (IoT), la IA permetrà unes ciutats més segures, habitables i sostenibles, amb serveis personalitzats per als ciutadans, propiciant per exemple previsions sobre contaminació i al·lèrgies.

479.

Amb l’avanç de la IA i la seua creixent adopció a escala global, els i les socialistes considerem essencial
promoure l’expansió de la IA en tots els àmbits de la societat valenciana, en paral·lel amb l’impuls de
l’adopció tecnològica i la digitalització. L’objectiu principal és que repercutisca en una millora en la
qualitat de vida de les persones, a més d’en el creixement econòmic de la Comunitat Valenciana i la
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generació d’ocupacions en sectors de futur.

480.

Hem d’aprofitar l’oportunitat històrica de transformació que ens ofereix el procés de reconstrucció
després de la pandèmia per a actuar amb ambició i celeritat en la implementació de l’estratègia de IA.
En cas contrari correm el risc que el nostre teixit productiu i la nostra economia es vegen afectats per
la pèrdua de competitivitat, la creació de borses de desocupació permanent a causa de l’automatització dels processos i la falta de preparació tant de les persones treballadores les professions de les
quals es veuran impactades per la IA com de les noves generacions. La implantació d’una estratègia
eficient d’Intel·ligència Artificial permetrà adaptar la nostra economia als reptes del futur i dotar de la
formació necessària als nostres treballadors per a garantir una transició digital justa.

481.

Per això considerem imprescindible un impuls contundent a la innovació, investigació i desplegament de la IA en la societat, amb els recursos suficients que permeten l’alineació de les tecnologies de
IA amb les necessitats de la societat, impulsant les seues sinergies i les millores dels seus processos.
Ha de tindre una repercussió directa en sectors estratègics de la Comunitat Valenciana com el medi
ambient, la salut, l’economia digital i el transport per a fer-los més sostenibles, eficients, resilients i
permeten la creació de riquesa i ocupació.

482.

Des del PSPV-PSOE defensem un pacte d’Estat per a la inversió sostinguda en el temps en investigació, innovació i desplegament de la Intel·ligència Artificial.

483.

Considerem fonamental reformar la legislació vigent per a poder finançar projectes d’investigació
multi-anuals amb una garantia de finançament sostingut en el temps per a projectes de caràcter
estratègic, com són moltes de les iniciatives descrites en aquest document, així com potenciar el
programa VALDRE d’atracció i retenció de talent investigador excel·lent en la Comunitat Valenciana.

484.

El territori valencià ha de desenvolupar un potent hub de IA que conforme un potent ecosistema
amb un eix integrador en el Districte Digital, amb programes que faciliten l’assentament de talent i
empreses gràcies a la reducció de les barreres d’entrada. Això permetrà que s’adopten tecnologies
de IA en tots els sectors econòmics i el teixit productiu de la Comunitat, fent especial èmfasi en PIMES
no tecnològiques.

485.

Per a això és fonamental la inversió en programes de formació per a professionals, sobretot dirigida
a aquells les professions dels quals estan sent afectades per la IA, en capacitats digitals incloent IA. En
aquest sentit, és fonamental impulsar la formació en IA de la societat en el seu conjunt i les futures
generacions, a més de fomentar l’educació d’especialistes/experts en IA en l’àmbit universitari i de
la Formació Professional, així com atraure talent internacional, però també acabar amb les barreres
d’accés a l’educació tecnològica en tots els nivells, fomentant la diversitat en IA amb més dones i amb
representació de tots els grups socials.

486.

El sector privat ha de ser partícip amb el desplegament de programes de formació en col·laboració
amb l’administració per als treballadors amb ocupacions en risc de desaparéixer o transformar-se a
causa de l’automatització i la IA perquè adquirisquen els coneixements que necessiten i augmenten
la seua productivitat.

487.

Per tot això, els i les socialistes considerem necessari posar en marxa al més prompte possible la Llei
Valenciana per al desenvolupament de la Societat Digital, que ha de crear el marc legal necessari per
a dur a terme les accions descrites en matèria de IA.

488.

No obstant això, de manera prèvia, han de desenvolupar-se al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana les infraestructures informàtiques i de telecomunicacions necessàries, atés que són
la base dels ecosistemes d’innovació. És a dir, hem d’impulsar el desplegament de xarxes de banda
ampla, 5G i IoT per a fer possible la igualtat d’oportunitats d’accés als serveis que la IA ha d’oferir a
tots els valencians i valencianes amb independència del seu lloc de residència.

489.

I, al mateix temps, és fonamental estrényer la relació i la col·laboració amb Europa en matèria de IA,
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permetent compartir bones pràctiques, experiències i finançament a través dels programes de la
Comissió Europea.

490.

La innovació, la investigació, el desenvolupament tecnològic, la inversió en I+D+i, el coneixement
científic, l’impuls a la indústria IA, en definitiva, el conjunt de solucions i necessitats que els socialistes
valencians hem plasmat en el nostre projecte per a la Comunitat Valenciana han de sumar una clara
perspectiva de gènere. Necessitem fer front als sòls enganxosos, els sostres de cristall, la falta de
visibilitat i les cultures excloents i discriminatòries, tan esteses en els àmbits científics, tecnològics i
de l’economia digital i del coneixement.

491.

Plantegem la necessitat de fomentar polítiques que busquen el desenvolupament sostenible i garantisquen la reducció de les bretxes de gènere, socioeconòmica, territorial, generacional i digital d’una
manera transversal. No volem un model que aguante les desigualtats, no volem que el desenvolupament es construïsca sobre l’expulsió dels més vulnerables. La nostra visió de l’emprenedoria innovadora i de la investigació i la IA té molt clar que la societat que volem construir aporta oportunitats de
vida i de benestar per a tots i totes.

492. Infraestructures i logística al
servei de l’ocupació i la sostenibilitat
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493.

Infraestructures estratègiques i sostenibles

494.

A mitjan 80 i amb l’entrada d’Espanya a la Unió Europea es va iniciar un important esforç inversor
en el conjunt d’infraestructures de transport a nivell nacional. Espanya ha sigut el país que més ha
invertit, en les últimes dècades, amb l’objectiu de convergir cap a nivells d’infraestructures similars
als dels nostres socis europeus, tal com detalla l’informe de la AIREF de 2020. Aquesta tendència ascendent en matèria d’inversions va culminar en 2009, any a partir del qual va començar a descendir
la despesa, fins a aconseguir el seu mínim en 2018. Els fons europeus van contribuir notablement al
creixement de la inversió, especialment en la seua primera etapa.

495.

El repartiment territorial de la inversió no ha sigut homogeni en el conjunt d’Espanya, generant desigualtats en matèria de dotació d’infraestructura i serveis de transport i mobilitat. En territoris com
la Comunitat Valenciana, el percentatge d’inversions ha sigut històricament inferior al seu pes poblacional, creant asimetries amb altres CCAA i afectant negativament la competitivitat i ús del territori.

496.

Aquestes divergències han començat a corregir-se en els últims anys, amb una inversió de l’Estat
equivalent al seu pes poblacional en la Comunitat Valenciana en els últims PGE, al voltant del 10%,
tal com recull l’Estatut d’Autonomia. És esperable que aquesta tendència positiva es consolide en els
pròxims anys, tant amb l’arribada dels fons EU de recuperació, repartits en gran manera en funció de
la població, com en els PGE futurs.

497.

Les inversions en infraestructures a Espanya emmalalteixen de dues manques fonamentals. En primer lloc, les desigualtats en el seu repartiment territorial ja analitzades, i, en segon lloc, la falta d’una
planificació, priorització i racionalització d’aquestes amb criteris socioeconòmics.

498.

La desconnexió que existeix entre l’exercici de planificació, els recursos disponibles i els criteris objectius per a dur a terme els desenvolupaments d’infraestructures, és sens dubte un dels grans pro-
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blemes de la governança de les infraestructures de transport a Espanya.

499.

Des del PSPV-PSOE incidim en què és imprescindible definir i prioritzar les infraestructures necessàries i indispensables a nivell nacional i autonòmic per a millorar la nostra connectivitat i competitivitat. És necessari impulsar un Pacte d’Estat d’infraestructures estratègiques, per a consensuar
i desenvolupar les infraestructures claus en matèria de carreteres, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries a nivell nacional.

500.

Amb l’experiència passada, és clau establir les bases per a garantir una planificació rigorosa en l’àmbit de les infraestructures de transport, consensuada, que aporte certitud als diferents actors, així
com establir criteris de priorització per a les inversions amb un finançament estable i suficient, tant
per part del Govern d’Espanya com de la Unió Europea, que assegure que els recursos es destinen
als projectes que generen major valor per a la societat.

501.

En aquest sentit, en la Comunitat Valenciana destaquen inversions ferroviàries amb abast internacional, nacional i autonòmic com el Corredor Mediterrani i el Corredor Càntabre Mediterrani que els i les
socialistes valencians reivindiquem per al seu complet desenvolupament i posada en funcionament.

502.

De fet, l’aposta pels grans corredors europeus de transport ferroviari és més essencial que mai. La
crisi sanitària els ha convertits en un element estratègic i accelerar les actuacions per a la finalització del Corredor Ferroviari Mediterrani i l’impuls al Corredor Cantàbric Mediterrani és essencial no
sols per la seua importància per a les comunitats autònomes per les quals transcorre, sinó pel seu
caràcter vertebrador a nivell espanyol i europeu, i la seua incidència directa sobre l’economia, la competitivitat industrial i empresarial, l’ocupació, la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.

503.

Considerem imprescindible comptar amb un bon nivell d’infraestructures per a aconseguir una adequada vertebració del territori de la Comunitat, comptant amb una xarxa que, d’una banda, comunique els municipis de l’interior de manera còmoda i segura facilitant el desenvolupament econòmic
dels mateixos i per un altre, de resposta a les necessitats de mobilitat en les zones més poblades i
congestionades. Les infraestructures han d’acompanyar al teixit productiu de la Comunitat, facilitant
el desenvolupament de les empreses i connectant de manera adequada amb les àrees productives
facilitant el comerç dels nostres productes.

504.

A més, defensem que el desenvolupament de les infraestructures i l’activitat de transport han de ser
compatibles amb els reptes del canvi climàtic i alinear-se en la millora de la sostenibilitat ambiental.
El nostre compromís mediambiental i les necessitats territorials en matèria d’infraestructures han de
convergir per a fer-nos créixer millor.

505.

Les i els socialistes estem convençuts que és possible compaginar: lluita contra el canvi climàtic; eficiència, productivitat empre; intermodalitat i connectivitat; i digitalització i noves tecnologies.

506.

La societat del segle XXI ens exigeix aconseguir unes maneres de transport, de persones i de mercaderies, unes infraestructures i una logística sostenible i de qualitat.

507.

En relació als ports, tal com ja s’ha assenyalat en altres parts de la ponència, els i les socialistes valencians apostem per determinar el seu desenvolupament en el marc de l’Economia Blava, que abasta
totes les activitats econòmiques que depenen de la mar i, per tant, que es basen en competències
comunes i en infraestructures compartides, com els ports, les xarxes de logística i la distribució elèctrica i en la utilització sostenible dels recursos marins.

508.

Així, podem considerar que l’economia blava abasta tant els sectors establits, és a dir, els que tradicionalment contribueixen a l’Economia Blava, com també els sectors emergents, que són aquells per
als quals encara s’estan desenvolupant dades fiables i innovadores i que brinden noves oportunitats
d’inversió i tenen un gran potencial per al desenvolupament futur de les comunitats costaneres.

509.

En aquesta línia, els i les socialistes apostem per una sèrie d’actuacions a anar desenvolupant en
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els ports de la Generalitat i dins del context de l’Economia Blava basats en els principis de sostenibilitat, connectivitat, innovació, reactivació econòmica i ocupació i major integració port-ciutat. Així,
considerem primordial prioritzar la connexió dels ports i les ciutats en les quals estan integrats i la
regeneració dels fronts marítims, per a aconseguir no sols la millora de la imatge de la ciutat enfront
de la mar si no també l’ús i gaudi dels ciutadans.

72

510.

En matèria d’infraestructures, hem d’aplicar els estàndards i les millors pràctiques que porten a un
aprofitament sostenible dels recursos marins i terrestres. Per a això apostem pel desenvolupament
de tècniques de construcció i arquitectura sostenibles, un pla de conservació i manteniment que minimitze les grans inversions i millore l’explotació o la potenciació de la sincromodalitat.

511.

A més, serà necessària la redacció d’una memòria de sostenibilitat integrada de tots els ports, plans
de recollida dels residus dels vaixells per al seu tractament i possible reutilització, així com el foment
i el suport econòmic a iniciatives i polítiques d’estalvi energètic.

512.

Finalment, serà necessari impulsar programes de formació de futurs agents del sector marítim-portuari per a avançar en la integració port-ciutat; control d’operatives per al desenvolupament de l’eficiència o el suport a activitats culturals i esportives entre altres.

513.

Cap a una logística verda

514.

En un món globalitzat com l’actual, amb grans fluxos d’importació i exportació, amb creixent utilització de la compra on-line, el sector logístic és més important que mai per al funcionament de l’economia i l’aprovisionament de les llars. Ho hem comprovat amb la declaració de l’estat d’alarma per la
COVID-19 que va determinar que els seus treballs eren essencials. El sector logístic va haver de continuar treballant, encara que no es disposara dels protocols ni dels mitjans de protecció desitjables
perquè les matèries primeres continuaren arribant a les empreses, els productes finals exportant-se
i els béns i productes arribaren als seus consumidors finals.

515.

En aquest context cal ressaltar que la Comunitat Valenciana és un important pol logístic. Aqueixa és
una de les seues fortaleses. Té una geoestratègica posició com a part del corredor Mediterrani; està
unida amb la vessant nord pel corredor Atlàntic-Mediterrani, té bona connexió amb el centre del
país i és la seua principal porta al món en el que a mercaderies es refereix. A més, compta amb tres
aeroports i importants ports d’interés general en les tres províncies, dues d’ells en el top-10 dels 46
ports espanyols (destacant el de València com el de major tràfic d’importació/exportació d’Espanya).
A això cal sumar la fortalesa de les seues empreses de transport i transitàries, zones logístiques ben
definides al llarg del territori i una àmplia xarxa de carreteres i de ferrocarril.

516.

No obstant això, els i les socialistes considerem que no és suficient per al futur. Necessitem consolidar a la Comunitat, en aquest context de globalització econòmica, com un pol logístic de primer
ordre si volem ser competitius. Per a això reivindiquem el desenvolupament de l’estratègia logística
de la Generalitat Valenciana, completant les zones logístiques i les plataformes intermodals previstes, per connectar els ports per ferrocarril; per a contribuir a la descarbonització del transport de
mercaderies, i per a tindre uns ports i aeroports amb capacitat suficient per al trànsit de persones
i mercaderies. En cas contrari, s’escanyaria el creixement econòmic de la Comunitat amb nefastes
conseqüències en termes d’ocupació.

517.

No obstant això, no podem créixer de qualsevol forma ni a qualsevol preu. Des del PSPV-PSOE defensem que el desenvolupament logístic ha de fer-se planificadament, amb criteris de sostenibilitat
econòmica, basats en una demanda i en un retorn contrastats, i amb criteris de sostenibilitat mediambiental.
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518.

Així, han d’existir inexorablement compromisos de disminució de la petjada de carboni en tots els
àmbits per a mitigar el canvi climàtic, impulsar decididament el ferrocarril de mercaderies com a manera de transport menys contaminant i avançar en la utilització d’energies renovables i combustibles
el més nets possibles al llarg de la cadena de distribució. Els ports comercials valencians, com a nodes logístics primordials d’aqueixes cadenes logístiques, han d’impulsar l’extensió d’aqueixa logística
verda convertint-se en hubs d’energies netes.

519.

Les i els socialistes tenim com a objectiu que la Comunitat Valenciana es pose a l’avantguarda de
la logística verda, una logística eficient, competitiva i sostenible, i dissenyarem una estratègia per a
aconseguir-ho en la qual volem potenciar tres àmbits logístics de primer ordre.

520.

Nous sistemes logístics: l’ús de drons

521.

Els sistemes logístics actuals es caracteritzen per la seua capacitat d’adaptació a les condicions canviants de l’entorn i per ser capaços d’integrar noves tecnologies de manera eficient. I així està ocorrent amb una “nova” tecnologia emergent: els drons.

522.

Les característiques diferenciadores dels drons són clares i evidents: tecnologia neta, descarbonitzada i elèctrica, sistema de transport ràpid i sense embussos, i capacitat de programar les operacions
logístiques de manera autònoma i automatitzada. Els drons, seran capaços de proporcionar de manera eficient una sèrie de serveis com ara el transport de material sanitari, transport en zones despoblades, aplicacions en Seguretat i Emergències, Protecció del Territori i Urbanisme, i uns altres, com
la millora en els serveis agroforestals, patrimoni, etc. que redundarà en una millora en el benestar
del ciutadà i del territori

523.

És en aquestes condicions de contorn normatiu i tecnològic, on els socialistes plantegem en el territori
de la Comunitat Valenciana la integració d'una Xarxa Logística de Drons Intermodal i Sostenible
(RELODIS), que es materialitza en quatre punts clau:

524.

Generació d’infraestructures físiques i digitals: a) Físiques: aerovies de drons, vertiports i zones de
recàrrega, coordinat amb les institucions nacionals i autonòmiques responsables. b) Digitals, capaces
de gestionar el trànsit dels drons en l’espai aeri en temps real, ja que al gener de 2023 entrarà en
vigor una normativa que regula aquesta acció i que permetrà que hi haja gestors a nivell autonòmic
i local.

525.

Foment i impuls a la implantació d’un nou sector industrial especialitzat en l’àmbit dels drons com a
fabricadors, operadors i serveis, atés que actualment ja existeix una massa crítica en la Comunitat
Valenciana en aquest sector.

526.

Una connexió intermodal amb els altres sistemes de transport: aeri amb aeroports com el de Castelló i la resta dels aeròdroms de la Comunitat Valenciana; marítim amb els ports com el de València; i
terrestre amb empreses de distribució logística com Amazon, a les quals hem d’implicar en el procés.

527.

Major connexió amb altres CCAA, a través d’aerovies – corredors – connectors per a drons que interconnecten les diferents CCAA en les mateixes condicions que en la Comunitat Valenciana.

528.

Per tot això, les i els socialistes defensem avançar en un marc regulador i normatiu que impulse les
noves opcions logístiques a nivell institucional i potencie la integració en els sectors productius i el
teixit industrial.
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529. Fiscalitat justa i progressiva
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530.

Un sistema tributari progressiu i progressista per a consolidar la justícia fiscal

531.

Els socialistes volem un sistema impositiu just i eficient. Que permeta sufragar les despeses del nostre Estat de Benestar, que corregisca desigualtats i que facilite la generació d’ocupació.

532.

Aqueix és el que estableix la Constitució que lluny de populismes fiscals estableix en el seu article
31 com a principis la igualtat i la progressivitat. No obstant això, aquest precepte constitucional ha
sigut constantment negat i fins i tot atacat sota arguments que el temps i la ciència econòmica han
demostrat falsos.

533.

Impostos justos són dues paraules que generen major progrés que cap impost. En altres paraules,
baixades radicals d’impostos es tradueixen en retallades radicals de serveis públics.

534.

Per això, l’aproximació al debat fiscal no pot fer-se des d’arguments negats per l’evidència. Tampoc
ha de fer-se sota la idea contrària a l’esperit constitucional que el privat és propi i el públic no és de
ningú, quan és de tots i totes. Més si cap quan en els últims temps s’ha demostrat la necessitat dels
serveis públics, servisca com a millor exemple la gestió de la pandèmia en el seu vessant sanitari i
també econòmica.

535.

Tampoc podem pensar que les decisions fiscals són neutrals sobre les expectatives i les oportunitats
en una societat en la qual encara la riquesa de la llar de naixement és el principal determinant de la
riquesa de les generacions futures. Alguns impostos fortament criticats com l’impost de successions i
patrimoni que graven solament a un xicotet percentatge de la població, el que més recursos concentra, tenen precisament la voluntat de corregir aqueixa desigualtat de bressol. Sota l’atac a aquestes
figures no s’amaga una altra cosa que l’intent, conscient o no, de fossilitzar les desigualtats i la segregació que tan bé van definir els professors Ariño i Romero com a secessió dels rics.

536.

Per als qui volen acabar amb la igualtat i la progressivitat en el nostre sistema impositiu els seus arguments se sostenen sobre dues fal·làcies.

537.

La primera és que la reducció d’impostos als més rics provoca un degoteig que beneficia al conjunt
de la societat. No obstant això, l’anàlisi publicada recentment sobre les rebaixes fiscals a l’1% més
ric de la població als països de l’OCDE exposa que l’efecte sobre la creació de riquesa i ocupació és
pròxim a zero, mentre que els seus efectes sobre la desigualtat són molt importants; és a dir només
es veuen beneficiats de les persones amb més recursos que veuen reduïda la seua aportació al conjunt de la societat. Si acudim a les bases de dades del Laboratori Mundial sobre la desigualtat, creat
en la Paris School of Economics, on realitza els seus estudis Thomas Piketty arribem a la mateixa
conclusió. Les rebaixes fiscals a les classes més altes als Estats Units van ajudar al fet que la renda
de l’1% més ric va passar del 9% en 1976 al 20% en 2011, mentre que la renda dels més pobres que
només va créixer 3%.

538.

En segon lloc, han sostingut insistentment que reduir dràsticament els impostos a les grans empreses té un efecte generador de creixement, alguna cosa que també s’ha demostrat fal·laç. Fins i tot la
països de l’OCDE han aconseguit un acord per a crear un impost mínim de societats.
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539.

No es pot obviar que les palanques del creixement i la competitivitat són unes altres que estan més
associades a una política industrial activa o als determinants de la competitivitat que necessiten
d’unes administracions públiques amb capacitat econòmica per a impulsar-los.

540.

De la mateixa manera que la inversió pública activa, en major mesura, el creixement respecte a un
sistema tributari en el qual les empreses contribuïsquen menys, està àmpliament demostrat que millorar la renda disponible de les classes mitjanes i treballadores té un major efecte sobre el conjunt
de l’economia que deixar aqueixos diners a les mans d’uns pocs.

541.

A més, l’organització de la nostra administració tributària és fruit de la descentralització del nostre
país. Aquesta configuració quasi-federalista requereix també d’elements de coordinació perquè en
l’actualitat està provocant distorsions impositives quan s’utilitza per a generar dúmping fiscal entre
territoris per la tributació dispar que es dóna en alguns impostos com és el cas de l’Impost sobre Successions i Donacions i de l’Impost sobre el Patrimoni. El que genera no sols l’extracció de rendes feia
territoris que no necessiten aqueixos ingressos i poden renunciar a cobrar-los, sinó un empobriment
conjunt del conjunt d’administracions. És evident la necessitat d’harmonitzar impostos.

542.

Ací en la Comunitat Valenciana la reforma tributària impulsada en 2016 va posar la primera pedra
del camí per a eliminar el sistema fiscal més regressiu que existia a Espanya. A les rendes mitjanes i
baixes se’ls exigia un major esforç que a les rendes altes, en relació amb les altres CCAA. I tot això en
un context d’infrafinançament que ofega els ingressos públics valencians.

543.

Els fruits de la reforma van fer possible que 1,5 milions de valencians i valencianes pagaren menys
imposats, mentre que unes 60.000 contribuents, les que més recursos tenen, van passar a fer una
major contribució per a ajudar al conjunt de la societat.

544.

La rebaixa en IRPF als qui més ho necessitaven i les classes mitjanes es va finançar amb la modificació
de l’Impost sobre Successions i Donacions, situant-nos en aquell moment en la mitjana de la resta de
CCAA. Les dades són molt evidents:

545.

En la Comunitat Valenciana, en 2018 va haver-hi 187.000 herències, de les quals el 88% paga 0 euros.
Només al 12% (22.400 declarants) va pagar alguna quantitat i, d’aquest percentatge, únicament el 3%
abona més de 5.000 euros. Les xifres es repeteixen en 2019, en 2020 fins i tot, en el primer semestre
de 2021, els números no enganyen. Respecte a l’Impost sobre el Patrimoni, només el paguen l’1%
dels contribuents, 23.657 persones, enfront dels 2.329.246 de declarants en IRPF.

546.

És a dir, les peticions extremistes d'eliminar aquests impostos en la Comunitat Valenciana perjudicarien
milió i mig de valencians per a beneficiar al 3% que més béns hereta o a l'1% que més patrimoni té.

547.

A més, s’ha introduït decididament la lluita contra el frau fiscal que permet recuperar a l’Agència Tributària Valenciana més de 100 milions d’euros anuals que anteriorment es defraudaven.

548.

En línia amb altres països devem:

549.

Continuar millorant la igualtat i progressivitat del sistema tributari valencià amb una segona gran
reforma que passe a situar a la Comunitat Valenciana com l’autonomia amb un sistema tributari més
just, afavorint a les classes mitjanes i treballadores i exigint solidaritat al percentatge de persones
amb més patrimoni i recursos del nostre territori.

550.

La configuració d’un sistema tributari verd que lluite contra l’emergència climàtica per a garantir la
màxima, “el que contamina, paga” buscant la finalitat extrafiscal d’aquests impostos (no amb afany
recaptatori, sinó per a reconduir les conductes contaminants) i tenint en compte una visió de renda
en introduir aquestes figures. Evitant que beneficis fiscals verds es convertisquen en elements que
ajuden a rendes altes o que la transició ecològica carregue costos sobre les persones treballadores i
destruïsca o frene la creació d’ocupació.
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551.

En tot cas, per als socialistes és imprescindible el dialogue amb els sectors afectats, realitzar estudis
rigorosos i tindre en compte el context econòmic. Ara, quan estem eixint de la crisi provocada per la
pandèmia, la prioritat ha de ser la recuperació de l’activitat i l’ocupació.

552.

La lluita contra la despoblació, buscant els mecanismes fiscals de deduccions, bonificacions i reduccions fiscals que afavorisquen el “ressorgir” d’aquests territoris i el reequilibri territorial de la Comunitat Valenciana.

553.

La lluita contra el dúmping fiscal impulsant els procediments contra el frau en el canvi de domicili
només amb l’objectiu d’evitar el pagament d’impostos i amb el treball conjunt amb el Govern d’Espanya i la resta d’autonomies per a coordinar, tal com és necessari en qualsevol espai econòmic
compartit les polítiques tributàries. El federalisme no és un sistema de salve’s qui puga, sinó una
descentralització harmònica i justa.

554.

Continuar l’impuls de l’Agència Tributària Valenciana per a reforçar la lluita contra l’elusió i evasió
fiscal i consolidar la creació de l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, amb participació dels
agents socials i la societat civil, ajuda a actualitzar i a interioritzar la reforma tributària aprofundint en
un sistema fiscal progressiu i sostenible.

555.

Afavorir una cultura fiscal necessita a més d’un marc impositiu just i senzill, que l’Administració gestione els seus diners de manera eficient. Una despesa pública ineficient és corrosiu per a la consciència fiscal dels contribuents, siguen del nivell de renda i riquesa que siguen. Deslegitima l’exigència
de contribució de tots, en funció de les seues capacitats, a l’esforç comú per a proveir les necessitats
dels ciutadans per a garantir l’efectiva igualtat d’oportunitats i els serveis públics essencials de l’Estat
del benestar. El major nivell d’ineficiència de la despesa pública és la corrupció. Impostos, honradesa
i bona gestió ha d’anar de la mà.

556.

Cal incorporar la bona gestió com un element indispensable de la gestió pública. L’única manera de
resoldre els problemes no és només incrementar els recursos per a determinades polítiques públiques, sinó fer un ús més eficient i més productiu d’aquests, aconseguint millorar les prestacions i la
qualitat dels serveis prestats.

557.

Per tot l’anterior les i els socialistes valencians ens comprometem a desplegar una política efectiva
d’avaluació continuada dels programes de despesa pública que gestionen els governs en els quals
participem i exigirem aquest compromís des de l’oposició quan els ciutadans ens hagen assignat
aquesta responsabilitat democràtica. La política d’avaluació continuada i sistemàtica de la despesa
pública, amb conseqüències, ha de convertir-se en la dècada vinent en un comportament habitual
dins del sector públic autonòmic i local de la Comunitat Valenciana i els seus resultats han d’ajudar
a garantir als valencians l’eficàcia de l’actuació pública per a la resolució dels problemes i la garantia
que el cost de la mateixa és el més ajustat possible, justificant així la justícia de l’exacció tributària.

558. El sector públic emprenedor

559.

76

El model autonòmic actual es deu en gran part a les peculiars circumstàncies que van marcar els
seus orígens. Eixir d’un model centralista, després de quaranta anys de dictadura uniformadora, va
comportar la necessària rèplica de molts aspectes d’una administració central o estatal, que no necessàriament van acabar sent el millor camí cap a l’actual estat fortament descentralitzat.

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

ocupació

560.

Sobre el concepte de govern central va caldre resituar els Governs de nacionalitats i regions, encaixant-los sobre un poder local configurat per diputacions i ajuntaments. Les comarques mai van
tindre un pes extraordinari en aquest tauler de poders.

561.

La necessitat de mostrar altres àmbits en els quals els poders públics actuen en una democràcia
representativa, més enllà del control, l’ordre, la coacció i la sanció, tan pròpies de la dictadura franquista, no permetien demores a impulsar noves mesures de regulació o reglamentació, així com de
foment i suport a la ciutadania i les activitats econòmiques. I aqueixa urgència, és la que va marcar
les decisions adoptades en les albors de la democràcia i les mesures claus en la configuració de
l’arquitectura de l’organització territorial i política de l’Estat, entenent per tal estat, els tres nivells de
Govern; central, autonòmic i local.

562.

La Constitució espanyola de 1978 va reflectir una clara diferència de competències entre Govern i
administració, en els tres àmbits territorials de decisió indicats, reservant les mesures de direcció
i impuls polític per als qui han sigut designats mitjançant sufragi, d’aquelles altres de naturalesa
executiva o merament administrativa per al sector públic i les seues administracions, en les quals la
intromissió política havia de quedar al marge. Així ho plasma clarament el títol IV en enunciar-se com
“Del Govern i de l’Administració”.

563.

Destaca la declaració fixada en el propi text constitucional respecte al que hauria de ser el sector públic, una vegada ja entés o separat del poder polític: “L’Administració Pública serveix amb objectivitat
els interessos generals i actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret” (article 103). Malgrat aqueix marc,
l’actuació diària ha portat al fet que la seguretat jurídica impere sobre la resta dels principis sent la
previsibilitat i la reiteració l’espai més comú en l’actuació de les Administracions Públiques (AA.PP.).

564.

Aquesta situació es pot entendre si pensem que ningú porta als tribunals a una organització del
sector públic per no ser eficaç, o per no coordinar-se o cooperar amb altres administracions, però sí
en el referit a l’exercici de drets individuals emparats pel marc legal. L’Administració Pública és més
garantista que eficient.

565.

Aqueix esquema de separació dels àmbits de Govern i administració es trasllada a la resta dels poders que integren l’Estat; comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments, no sense dificultats,
especialment en l’àmbit local. A aqueix respecte, convé destacar que l’autonomia política en els tres
àmbits, permeten respostes diferents basades en eleccions polítiques i els programes de govern, que
no han de ser vistes com a falta de seguretat jurídica sinó com el resultat de l’exercici de l’autogovern
i l’autonomia municipal.

566.

El pes que se li va donar al sector públic, al seu pressupost sobre el producte interior brut del país,
ens va fer deixar de ser diferents a la mitjana dels països del nostre entorn, quan entrem en la Comunitat Europea a mitjan dècada dels vuitanta gràcies a l’impuls d’un govern socialista. No obstant això,
no es va aprofitar aquesta oportunitat d’haver de manejar un nou nivell de govern i administració
supraestatal, per a repensar la qüestió de l’organització territorial de l’estat, per més que nombroses
anàlisis o estudis ho posaren ja de manifest.

567.

Sobre aqueixos principis constitucionals ha de definir-se la nova administració pública des de l’evolució de l’autogovern de les comunitats autònomes i l’autonomia local, i un estat que partint de ser
unitari va acabar configurant-se com un dels més descentralitzats d’Europa.

568.

Recuperant el valor d’allò públic

569.

Resulta imprescindible per al PSPV-PSOE que els poders públics es reconnecten amb la ciutadania.
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Trencar els estereotips negatius que generalment la població alberga i que impedeixen avançar cap
a la imatge d’un sector públic modern i competitiu. El sector públic ha d’acompanyar a la societat i
els sectors econòmics en les seues decisions sent un instrument facilitador de l’exercici dels drets i el
desenvolupament de les activitats econòmiques.
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570.

Les i els socialistes valencians considerem que el sector públic no pot estar allunyat d’allò que empreses i persones perceben com a normal en la seua vida diària o no hi haurà reconnexió possible. La
reconnexió només es produirà quan la ciutadania veja el paper del públic com un espill de la realitat
social i no com una cosa diferent, anacrònic o desfasat.

571.

La pandèmia ha servit per a recuperar el valor del públic enfront dels qui defensaven especialment
en els últims anys l’aminorament al màxim del paper de l’Estat. El personal sanitari va ser aplaudit per
una ciutadania que durant la pandèmia el va situar en el mapa col·lectiu, en la cúspide de la piràmide
social. Aqueix és el camí a seguir per al PSPV-PSOE. No obstant això, cal entendre que el paper del
sector públic com a part del nostre model democràtic, ha d’anar més enllà de la sanitat i l’educació.
Els drets socials, la justícia, la protecció del medi ambient o la reducció de la bretxa digital i de gènere
actuals, passen en gran manera per un nou sector públic àgil i potent que combine eficiència i seguretat jurídica.

572.

La pandèmia ha sigut devastadora en molts aspectes i portarà temps extraure totes les lliçons del
procés patit, però ha permés demostrar que l’administració pot actuar amb agilitat sense precipitació, amb mesures de xoc immediates i flexibles, en un context canviant i completament nou al qual
enfrontar-se. El valor del públic enllaça amb aqueixa capacitat de resposta, amb la cultura de l’esforç
i el mèrit, amb la solidaritat.

573.

Al costat d’aqueixa reconnexió i la necessitat de crear valor públic, una altra tasca imprescindible del
poder públic és generar confiança, donant seguretat i objectivitat. Les AA.PP. han de ser fàbriques
de confiança en la nostra democràcia i en els seus valors en un doble sentit. D’una banda, com a
encarregades de portar avant les decisions dels governants, legítimament triats, de la millor manera
possible respectant els llits legals habilitats per a això. D’altra banda, considerem que la política ha
d’acabar el seu espai amb la presa de decisions de govern; l’execució posterior – des de l’absoluta
neutralitat política- recau en el sector públic des de la màxima objectivitat i eficiència.

574.

Apostem perquè aqueixa relació de confiança es nodrisca d’una alta qualitat en l’atenció rebuda per
la ciutadania i d’un sistema d’accés a la funció pública que complisca amb els principis d’igualtat,
mèrit i capacitat. De fàbriques d’expedients a eficients fàbriques de confiança.

575.

Per a les i els socialistes, un aspecte a destacar en la relació de la ciutadania amb l’administració és el
de percepció social. Els serveis privats situen al client i la immediatesa com a element central, sense
que existisca solidaritat o empatia amb altres persones usuàries excloses que no poden pagar el
preu del servei. La relació davant les administracions no pot, no obstant això, estar desproveïda de
la necessària solidaritat en tractar-se dels serveis públics per a tota la ciutadania. És la riquesa dels
territoris la que determina el nivell de serveis públics que es pot permetre una comunitat, un nivell
que no ha de coincidir amb el que cadascun considerem adequat individualment. I aqueixa solidaritat i accés universal als serveis públics, sense restriccions de preu ni exclusions, especialment dels qui
menys recursos tenen, fa que la comparativa dels serveis públics i privats no siga tan senzilla, com la
dreta econòmica la presenta normalment en el seu freqüent atac a allò públic.

576.

Mesurar la qualitat i l’eficiència del sector públic, especialment en sectors com la sanitat o l’educació
amb una àmplia oferta privada, hauria de fer-se només en funció del sistema que podem permetre’ns fiscalment i no del que desitjaríem tindre i, a més, tenint en compte que l’accés universal comporta una solidaritat que és aliena al sector privat.

577.

Però som conscients que també hi ha marge de millora en la gestió pública. Les persones usuàries
dels serveis públics no sempre perceben que l’atenció rebuda és l’adequada fins i tot quan no es
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compara amb altres serveis privats. El temps d’accés al servei públic o la demora en la prestació
augmenten la distància entre administració i administrats. La reducció d’aqueixes manques, acurtant
les tramitacions o reduint els temps i les llistes d’espera, són un deure per a reconnectar i generar
confiança, i en les noves tecnologies tenim un aliat que no hem de desaprofitar.

578.

Encara que per a això no hauríem de caure en l’error d’apostar per solucions exclusivament basades
a aplicar les noves tecnologies si volem evitar passar d’una burocràcia de paper a una burocràcia
digital. No són pocs els experts que demanden el requisit previ de la modernització dels procediments, l’eliminació de tràmits i de tot allò que, per no estar justificat, pot assenyalar-se com una trava
administrativa. Així mateix, considerem que és una necessitat comptar amb les persones, amb les
funcionàries i funcionaris que són part indispensable del canvi que volem portar a les AA.PP. Per als
i les socialistes, la seua formació i la seua motivació és una peça clau en la creació de valor públic.

579.

El PSPV-PSOE considera necessari per a recuperar el valor d’allò públic que les administracions es
reconnecten amb la ciutadania i generen confiança en el respecte de la legalitat i amb la màxima
objectivitat. Millorar la percepció dels serveis públics exigirà reformes encaminades a reduir terminis
i càrregues administratives millorant l’eficiència del sector públic.

580.

La mirada al públic després de la pandèmia

581.

La pandèmia ha suposat la introducció de canvis en la societat que s’assentaran i produiran efectes
durant els pròxims anys o dècades. El dolor i incertesa inicial van comportar una resposta extraordinària dels governs, en la seua rapidesa i escala, per a atenuar l’impacte econòmic i social.

582.

D’altra banda, també ha suposat l’acceleració d’algunes tendències que exigiran canvis que ja venien
produint-se en la manera de dirigir i gestionar les organitzacions intentant aprofitar la innovació per
a crear models de gestió flexibles que s’anticipen als canvis. L’impuls al teletreball o al comerç per
internet destaquen entre totes elles, amb fort impacte a les ciutats. Però també repensar el funcionament de la globalització i aspectes estratègics de la cadena de producció i subministraments de les
empreses, la dependència externa i la deslocalització i els seus efectes, han de replantejar-se després
de la crisi.

583.

Tots aquests aspectes han d’estar presents en la reflexió sobre el futur del sector públic. Per a entendre els canvis a Espanya i la Comunitat Valenciana, hem de començar per la resposta europea davant
aquesta crisi.

584.

La mirada europea cap al públic ha canviat. N’hi ha prou amb veure la recent resposta donada per la
Unió Europea davant la crisi i comparar-la amb la qual es va donar davant la crisi financera de 2008
per a entendre la nova lectura del paper econòmic dels estats. De la infravaloració d’allò públic per
l’economia neoliberal que va conduir en els anys posteriors a 2008 al “austericidi”, a un nou keynesianisme públic eficient, dinamitzador i multiplicador amb la creació de l’instrument temporal per a
la recuperació Next Generation, que contribuirà a reparar els danys econòmics i socials immediats
causats per la pandèmia del Coronavirus. No es tracta només ja d’un paper residual del poder públic, garant enfront de les fallades del mercat, sinó de repensar per complet la intervenció del poder
públic en la transformació dels sectors econòmics. Un nou paradigma com a resposta a una situació
mai abans viscuda.

585.

Les tendències monopolístiques dels mercats o les economies d’escala, hui tan presents com ahir,
demanden una necessària intervenció de l’estat en l’economia. Es requereix adaptar els sistemes fiscals davant reptes com el canvi climàtic, reduir les emissions de CO₂, o enfront de les acumulacions
de capital que s’estan produint amb la nova economia digital i les grans empreses tecnològiques,
com una necessitat que no pot esperar. Les i els socialistes estem convençuts que en la construcció
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de la societat post pandèmia, per a no deixar a ningú arrere, el paper econòmic i regulador de l’Estat
serà determinant.
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586.

Des d’Europa s’està canviant la narrativa d’allò públic, superant la contraposició entre les esferes públiques i privades en favor d’una col·laboració tan necessària com útil. Aqueix paper europeu d’intervenció dels governs per a reduir les desigualtats i impulsar la recuperació econòmica marca el camí
als estats membres.

587.

El Sector Públic a Europa i els EUA ha estat darrere de les grans inversions que han marcat la innovació en les últimes dècades com a internet, els processadors de dades i la tecnologia dels dispositius mòbils. Per això, i en la mesura en què el paper de la innovació és clau en el desenvolupament
econòmic a mitjà i llarg termini, la participació pública davant el repte de la innovació i la digitalització
resulta ara també imprescindible.

588.

Superat el debat obsessiu de reducció del pes de les AA.PP. en l’economia des del PSPV-PSOE apostem per reforçar la capacitat financera i reguladora dels poders públics, perquè els efectes i impactes
de la innovació no beneficien només a uns pocs. La capacitat de pagament no ha de ser una limitació
per a accedir als beneficis de la innovació que ha d’aconseguir atendre majoritàriament les necessitats de les persones. Innovar per a benefici de la societat i no sols per als mercats; innovar no sols per
al present sinó per a guanyar el futur.

589.

I en això també juguen un paper important les empreses. Les empreses es deuen als seus accionistes i el seu personal, però també a la societat en la qual s’insereixen. La necessitat de millorar les
condicions de vida de les persones i l’entorn en el qual operen demanda una nova forma d’empresa.
La responsabilitat social ha de donar pas a incorporar aqueixa demanda social de gestió sostenible i
circular en les decisions estratègiques, incloure-ho en el compte de resultats; i per a això, la regulació
administrativa pot ajudar amb incentius i una nova fiscalitat.

590.

La mirada a Espanya cap allò públic també ha canviat en aquest temps. A Espanya el govern ha articulat una resposta pública d’èxit en el proveïment i equipament sanitari i en el suport econòmic i social
davant l’impacte tan devastador que ha tingut la pandèmia. Així mateix, ha succeït amb la campanya
de vacunació. La codecisió i el govern compartit s’ha imposat en la gestió de la crisi. La trista experiència de la pandèmia deixa, no obstant això, una valoració ciutadana molt positiva de la resposta en
l’àmbit de salut i de l’educació, així com en el suport al teixit econòmic i al manteniment de l’ocupació.

591.

Els ERTO són l’exemple que govern i administració poden aprendre d’experiències passades i respondre ajudant a les empreses i l’ocupació de manera ràpida i sostinguda. No ho vam fer igual en la crisi
de 2008. D’aqueixa resposta immediata davant els efectes de la pandèmia hem apreciat la necessitat
de reforçar les vies d’intervenció ordinària de les AA.PP. i de coordinació reforçada, però no sols ja
davant situacions extraordinàries, sinó de manera permanent com a usos habituals del sector públic.

592.

Al mateix temps el sector públic ha de donar exemple. A l’hora d’exigir que es complisquen les seues
reglamentacions ha de ser capaç d’aplicar-se tot allò que reclama al sector privat. L’exemplaritat del
Sector Públic ha de ser incontestable, mitjançant un comportament ètic guiat per l’interés general i
referència principal per a la ciutadania. Un sector públic amb capacitat de lideratge i d’adaptació al
canvi, dinàmic i pròxim, requereix recuperar una ètica pública imprescindible per a poder crear valor
públic.

593.

D’altra banda, els socialistes considerem que el sector públic ha de ser el motor del canvi en l’economia i en la societat. I així ha de ser vist per la ciutadania i els agents econòmics i socials. En el
marc dels objectius fixats a mitjà i llarg termini per a l’any 2030 i 2050, s’ha de començar a impulsar
la transformació d’aquells sectors transversals que tinguen major impacte i capacitat de solucionar
els problemes urgents que té la societat present i futura. La tecnologia basada en el mil·lisegon, la
informació a colp de clic i la consegüent instantaneïtat de les comunicacions són un element clau en
tot això.
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594.

Però saber on volem anar no implica que anem, i per això és necessari, d’una banda, revisar la configuració dels lideratges públics amb l’entrada de professionals en la direcció i gestió pública, augmentant la permeabilitat amb el sector privat. Fomentar la col·laboració del talent de les dues esferes,
pública i privada, farà més eficients les organitzacions en tots dos costats. Perquè en l’àmbit de l’administració el talent ha de fluir en totes dues direccions. Els recents canvis legals en matèria de funció
pública, com veurem després, van en aqueixa línia.

595.

Els serveis públics i les institucions han de reforçar aqueix paper tractor davant el creixement de les
desigualtats econòmiques i socials, la bretxa digital i de gènere o el canvi climàtic. Totes elles precisen d’una resposta social conjunta que ha d’estar impulsada des dels poders públics. El repte de
la transformació econòmica i social, en el marc dels Fons Next Generation, ha elevat l’exigència als
poders públics.

596.

I per a tot això, davant la finestra d’incertesa que la pandèmia ens ha obert, és necessari experimentar molt. El nou escenari canviant exigeix a les Administracions Públiques fomentar la creativitat a
través d’experimentació en la seua pròpia organització. La cooperació lleial entre administracions
comptant especialment amb el coneixement que aporten les universitats, i la col·laboració públic-privada, han de confluir en laboratoris, hubs, i espais de cocreació des d’on es proven i maduren les
solucions als reptes socials i empresarials presents i del futur.

597.

Davant l’impacte que la quarta revolució industrial suposa en la societat del coneixement, el sector
públic no pot sinó impulsar els canvis per a aconseguir un model productiu eficient i just. Per a això
ha de fomentar la intraprenedoria en la seua pròpia organització i ser facilitador de la innovació empresarial.

598.

Un sector públic al servei de la ciutadania

599.

El valor públic és la capacitat de les administracions per a satisfer les necessitats de la ciutadania.
Proporcionar benestar i atendre la societat és l’objectiu de les AA.PP. Les polítiques de transparència
i dades obertes, el bon govern i la rendició de comptes vénen aportant indicadors que permeten
quantificar, en alguna mesura, la satisfacció de la ciutadania amb el sector públic. No obstant això, els
indicadors de gestió de les administracions públiques i la valoració dels mateixos han de ser entesos
en comparació amb els objectius comuns que ens fixem com a societat.

600.

Per això, per als i les socialistes, la creació de valor públic no depén només de les administracions
integrants del sector públic, sinó de la pròpia ciutadania i la seua relació amb aquelles, així com
les influències o informacions que rep. Serà el resultat d’una mescla d’expectatives, experiències i
percepcions individuals. En tot això, la valoració del nostre entorn, el posicionament en els mitjans
de comunicació i xarxes, o en els cercles polítics i empresarials, i l’experiència personal, jugaran un
important paper.

601.

La resposta a la pandèmia ha demostrat que el sector públic no es mou en un binomi seguretat-eficiència de suma zero. Es pot actuar des del sector públic amb eficiència, sense precipitació i sense
menyscabar la seguretat jurídica. Aquesta oportunitat precisa una reflexió.

602.

D’altra banda, la funció pública a Espanya i en la Comunitat Valenciana es troba envellida i amb una
important reducció de la seua plantilla des de la crisi de 2008. En els pròxims anys hem d’incorporar
milers de persones, la qual cosa implica una oportunitat i un repte, no sols pel rejoveniment necessari sinó per la possibilitat d’incorporar talent en els nous perfils necessaris per a la seua transformació.

603.

La creació de valor públic precisa de canvis estructurals en l’organització i funcionament del sector
públic que impulsen la seua modernització, un nou model de funció pública, l’aposta per la innovació
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pública, així com el suport a la innovació empresarial i la millora de la imatge pública.
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604.

Espanya i la Comunitat Valenciana es troben ben situats en matèria d’infraestructures digitals i connectivitat, així com en la catalogació de procediments administratius digitals. En l’Índex de Digitalització de l’Economia i la Societat (DESI) en 2019 Espanya figurava en el segon lloc resultat dels esforços
realitzats en els últims anys.

605.

Malgrat això, la relació digital amb la ciutadania es troba ressagada enfront d’altres països. Per a
atendre aqueixa necessitat, l’Agenda Espanya Digital 2025 recull l’impuls de la digitalització de l’Administració Pública en deu eixos a través de mesures de reforma i inversió. El Pla de Digitalització de
l’Administració Pública se centra en la transformació digital, impulsar projectes d’alt impacte digital i
impulsar la transformació coordinada en els tres nivells d’administració pública. Un element important en la digitalització dels processos tant per a persones com per a empreses serà buscar mecanismes automàtics i transparents.

606.

En aquest escenari i davant el repte d’adaptació que suposa aquesta evolució per a tots els agents
socials i econòmics, els i les socialistes liderem des del govern de la Generalitat Valenciana un pla
propi de transformació digital denominat GEN Digital 2025, amb un horitzó a 5 anys, que pretén establir unes sòlides bases per a avançar en la transformació digital en tres dimensions fonamentals: la
ciutadania i la societat, l’economia i el teixit productiu i l’administració pública.

607.

D’aquesta manera, el nou pla de transformació digital de l’Administració valenciana pretén marcar
les directrius que permeten fer un significatiu salt quantitatiu i qualitatiu en aquesta nova fase de
la transformació, sense detriment que es mantinga en permanent revisió per a adaptar-ho a noves
prioritats que pogueren sorgir en el futur.

608.

La nostra estratègia sustenta el desenvolupament de les diferents accions que emanen de l’acord
‘Alcem-nos’, amb el qual la Generalitat i la resta d’agents socials, polítics i econòmics han establit les
bases per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana després de l’emergència
sanitària.

609.

Per a la definició del pla s’han tingut en compte les polítiques digitals aprovades pel Govern d’Espanya i la Comissió Europea, així com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions
Unides. L’agenda Espanya Digital 2025 identifica almenys dos objectius estratègics en els quals té reflex GEN Digital 2025, com són els dirigits a impulsar la digitalització de les Administracions Públiques
i a garantir els drets de la ciutadania en el nou entorn digital.

610.

Les burocràcies solen caracteritzar-se per necessitar ingents quantitats d’informació per a funcionar.
Aquesta necessitat, juntament amb una extraordinària regulació administrativa fan que la previsibilitat, la inèrcia i la tècnica del precedent a penes deixen espai per a l’anticipació. En alguns casos hem
passat d’una gran quantitat de papers a una gran quantitat de tràmits digitals.

611.

Un Sector Públic modern ha d’anar d’acord amb els temps que corren. La modernització de l’administració pública no sols passa per digitalitzar tots els tràmits existents, sinó per fer una revisió detallada
dels principals procediments i identificar les traves que troba la ciutadania per a gestionar qualsevol
tipus de tràmit davant l’administració, estudiar com eliminar-les, simplificar-les o refondre-les per a
fer més senzilla la gestió escurçant els temps d’atenció i tràmit.

612.

En aquest sentit, els i les socialistes, des de l’administració de la Generalitat, seguint el camí marcat
pel Govern d’Espanya davant la pandèmia i l’arribada dels fons Next Generation, hem impulsat plans
de simplificació i agilitació dels tràmits administratius. Aquesta revisió avançada en el sector públic,
prèvia al pas de la digitalització, permet evitar córrer el risc de convertir l’excés de burocràcia en paper i presencial en un excés de burocràcia digital. En aqueixa línia treballa el govern valencià a través
de l’Oficina de Simplificació Administrativa i altres canvis legislatius impulsats des del govern valencià.

613.

El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, de mesures urgents per a la modernització de l’Ad-
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ministració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, en l’àmbit
autonòmic, el Decret llei 6/2021, d’1 d’abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l’execució d’actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19 són el camí a seguir. Amb el segon, més
pròxim en el temps, es vol facilitar la presa de decisions i la gestió de fons públics, agilitar la tramitació de les inversions a través de canvis en els àmbits reguladors, financers i de recursos humans.
A més, a través de la Llei de Mesures Fiscals per a l’any 2022 s’ha incorporat la figura dels Projectes
d’Interés Prioritari, que impliquen la tramitació prioritària de tots els expedients procedents d’empreses que hagen obtingut fons europeus, per a agilitar la seua gestió i augmentar la possibilitat de
captació de recursos.

614.

Una vegada aconseguida una bona part d’aqueixa simplificació podran digitalitzar-se tràmits, fent
ús de la tecnologia disponible, per a fer-los més accessibles, intuïtius, ràpids i presentats de manera
clara davant la ciutadania. Des del PSPV-PSOE considerem que s’ha de millorar la gestió fent un ús
responsable però eficient i compartit de les dades que recullen diferents administracions públiques
per a així evitar demores i un excés de tràmits i actuacions per a la gestió de qualsevol servei públic.

615.

La pandèmia ha demostrat que es pot actuar de manera àgil sense vulnerar el marc legal en situacions extraordinàries. Per a això, caldrà analitzar els aspectes concrets de les polítiques que van permetre aqueixa resposta a la pandèmia, especialment els recursos materials i personals, la intensitat
i les càrregues i tensions que van poder implicar, i analitzar les seues possibles extensions a altres
àmbits.

616.

D’aquesta manera, el personal funcionari podrà atendre la ciutadania recollint les seues demandes i
preocupacions tenint capacitat d’anticipar-se. La utilització de les tecnologies Big data, IoT, sensorització, realitat virtual i augmentada, augmentaran no sols la resposta hui de manera més àgil i eficient
sinó la capacitat de preveure futurs problemes socials actuant des del lideratge públic.

617.

D’altra banda, afrontar els reptes culturals, socials, mediambientals, el canvi climàtic, les migracions,
la violència en tots els seus àmbits o l’envelliment, demanda aportar nous enfocaments i perspectives. Els i les socialistes valencians pensem que el nou marc normatiu per a la funció pública valenciana, la Llei 4/2021, de 16 d’abril, significarà un canvi qualitatiu en el sector públic valencià. Aquesta
innovadora llei apunta a una nova política de personal diferent, en la qual el desenvolupament de
les competències digitals, lingüístiques, ètiques, transversals i tècniques constituirà la garantia de
professionalitat, al mateix temps que s’incorporen nous perfils professionals.

618.

Per a aconseguir aquesta aspiració, els i les socialistes apostem per posar en marxa i desenvolupar
el nou instrument organitzatiu per a impulsar la selecció i la formació, l’Escola Valenciana d’Administració Pública, l’EVAP. Aquesta Escola, d’una banda, permetrà dinamitzar i millorar la selecció de
personal al servei de l’administració pública valenciana; s’encarregarà d’oferir la millor formació i
actualització per al personal; i, finalment, serà un centre d’investigació, estudi, informació i difusió de
les matèries relacionades amb l’administració i la gestió pública. Aquesta proposta dels i les socialistes valencians part de la convicció que totes aquestes funcions redundarà positivament en benefici
de la ciutadania.

619.

Perquè per a transformar l’administració on hem de mirar primer és dins de la pròpia organització,
comptar amb el personal existent, de carrera i interí. Perquè donant resposta a les seues necessitats
i les seues justes expectatives, seran els millors prescriptors dels avantatges i satisfaccions de treballar en el sector públic, un pas just i també necessari per a la captació de talent per la qual apostem.

620.

Dur a terme aquesta tasca formativa i de motivació amb el personal de les diferents administracions
no serà senzill i requereix d’un compromís pressupostari concorde a la seua complexitat per a dotar
amb els recursos suficients els centres de formació del personal empleat públic, vinculant la seua
activitat formativa amb centres capdavanters en investigació en matèries relacionades amb l’acompliment que es desenvolupa en la funció pública, convenis amb universitats i acords amb centres

83

ocupació

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

d’innovació. Només així es podrà aconseguir un nivell de qualitat permanent en la resposta que les
diferents administracions ofereixen a la ciutadania i atendre els canvis que es produeixen en la societat.
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621.

Per al PSPV-PSOE és de gran importància la gestió del rendiment també en l’administració pública.
Per això proposem que es treballe en projectes d’avaluació de l’acompliment i d’implantació de sistemes de gestió orientats a resultats, que afavorisquen la motivació del personal mitjançant la seua
implicació en els objectius.

622.

La nova administració valenciana és una administració en transformació. En aquest sentit, apareix
el desafiament de la renovació generacional, la jubilació d’un nombre importantíssim d’empleats
públics ingressats en els primers anys de la Generalitat, els anys vuitanta, ha de donar pas a un nou
perfil d’ocupació pública, amb destreses i mentalitats diferents. S’ha d’atraure a l’administració el
talent que la societat valenciana té.

623.

Per a això serà necessari revisar els processos de selecció de personal amb majors nivells d’agilitat i
transparència, i repensar el model precisament per a cridar l’atenció d’aqueix talent, moltes vegades
talent jove, molt important perquè l’administració pública estiga a l’altura de la ciutadania valenciana
del segle XXI. Cal impulsar les vies obertes en la nova llei de funció pública sobre l’accés a la funció
pública per a evitar que es realitze pràcticament mitjançant un acte únic que no permet conéixer habilitats, capacitats i la història laboral dels qui es presenten per a la cobertura dels llocs de titularitat
pública.

624.

Haurem d’impulsar fórmules, sense posar en risc els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i lliure concurrència, que permeten explorar característiques dels candidats que porten a la selecció dels millors
perfils.

625.

Les persones joves han de veure en l’Administració un lloc atractiu per a treballar que ofereix moltes
altres possibilitats i satisfaccions més enllà d’un lloc de treball. Atendre les necessitats de la societat
des de qualsevol lloc públic, implica un plus afegit que cal posar en la balança; desenvolupar l’esperit
cívic. Capacitat de promoció, mobilitat inter i intra administrativa, formació permanent, només seran
atractives per a la joventut, si la imatge de servei públic es revalua com veurem.

626.

Caldrà afegir incentius en la selecció de personal que facen no sols atractiu el sector públic als qui
busquen un sou fix i seguretat, sinó als qui volen innovar, crear, desenvolupar idees i projectes. I
també per als qui no busquen un lloc de treball permanent sinó ser part d’un projecte temporal de
transformació que implique un repte en les seues carreres.

627.

Defensem una nova administració que permeta treballar al personal funcionari al costat del de les
empreses, no sols com a contractistes sinó com a socis aliats, haurà d’explorar-se per a teixir xarxes
de complicitat i atracció de talent. La via del conveni hauria de permetre que professionals del sector
privat, amb dilatada experiència i trajectòria, sense renunciar a les seues condicions laborals prèvies,
pogueren incorporar-se temporalment en les AA.PP. per a desenvolupar projectes de canvi conjuntament amb el personal funcionari. En aqueixa línia s’ha avançat amb la incorporació de personal en
la Generalitat amb motiu de la gestió dels Fons Next Generation.

628.

Respecte a la mobilitat convé fer una reflexió sobre el paper de l’administració valenciana en l’exterior i a Madrid. Cada vegada més, una major part de les decisions que afecten el futur de la nostra
societat es decideixen en totes dues esferes de govern; Madrid i Brussel·les. Resulta necessari, en
tots dos casos, disposar d’oficines preparades i àgils amb tots els recursos necessaris per a això, amb
personal qualificat en les matèries sectorials que periòdicament es preparen, elaboren i aproven en
el Govern Central i a Europa. Davant això, la mobilitat del personal en les AA.PP. és molt baixa, al no
trobar-se prou incentivada, per falta de motivació del personal o per altres motius.

629.

La presència de la Generalitat i l’administració local valenciana precisa de mecanismes que permeten
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comptar amb perfils coneixedors dels assumptes públics, allí on es decideixen. Aquest personal ni
ha de ser desplaçat des de la Comunitat Valenciana, ni ha de ser permanent, sense perjudici de la
necessària existència d’una plantilla fixa. Des de l’impuls a la mobilitat interadministrativa i intersectorial de la nova llei de funció pública valenciana haurà de donar-se una resposta a aquesta qüestió
abordant situacions provisionals i transitòries d’adscripció a aquestes oficines garantint els drets
adquirits, incentivant les decisions de desplaçament i retribuint l’especial dedicació. Aqueix model de
sojorns permetria, si s’estenguera a altres AA.PP., el coneixement in situ del funcionament de totes
les administracions públiques, la seua organització i la seua manera d’abordar els problemes, que
moltes vegades són comunes en totes elles.

630.

Una reforma de les plantilles, retribucions i sistemes d’accés, donant major flexibilitat als llocs de
treball en aquestes oficines, entrada i eixida en els mateixos sense costos personals ni econòmics,
permetria, juntament amb la reformulació dels perfils directius en aqueixes oficines, una millor atenció de les demandes públiques i la defensa dels seus interessos.

631.

I per a tot això hem de comptar amb els mitjans materials i el personal necessari. Perquè darrere d’un
model de finançament desfasat i injust com l’actual, està la impossibilitat de prestar serveis eficients
i de qualitat a la ciutadania. Perquè darrere d’una injusta taxa de reposició, està la degradació de la
funció pública, especialment en els sectors més estratègics en aquest temps de recuperació econòmica i social.

632.

Innovar, per a les i els socialistes valencians, no és només fer coses noves o imitar el que fan uns
altres. La innovació és la capacitat d’anticipació com a organització per a preveure situacions o necessitats futures i plantejar solucions. Innovar és augmentar el valor públic, crear valor públic nou.
És fonamental que aqueixa transformació genere valor per a la societat, que produïsca un impacte
en la societat generant valor públic. Si la gestió administrativa s’encarrega del dia a dia, la innovació
s’ocupa del mitjà i llarg termini.

633.

La innovació pública hauria de crear des de les diferents AA.PP. espais on s’obtinguen respostes a les
noves demandes de la societat. Les futures necessitats de nous serveis públics fan necessari pensar
hui tot el seu contingut i característiques des del sector públic i en un moment posterior de maduresa, realitzar proves pilot de funcionament abans de prestar-los obertament al públic.

634.

Per a això és necessari crear equips transversals, mixtos, fins i tot amb perfils i professions que hui no
apareixen en les plantilles de les Administracions Públiques, perquè, apartats encara que coneixent
la gestió pública, puguen abordar el repte de la innovació. No són necessaris equips massa amplis,
però sí que interconnectats entre les diferents conselleries i les administracions locals, per a potenciar la seua capacitat de treball. Aquests laboratoris de pensament o ‘meses d’innovació’, permetran
guiar el rumb de les AA.PP., avançant les respostes possibles davant entorns canviants.

635.

El sector públic també ha de ser un instrument facilitador de la innovació empresarial. Per a això la
participació privada en els mecanismes d’innovació pública és fonamental. També remoure aquells
obstacles que limiten o retarden el desenvolupament de l’activitat econòmica. En aquesta línia de treball són d’utilitat instruments com el Conveni subscrit amb la Confederació Valenciana d’Empresaris
(CEV), molt relacionat amb els “Plans Agilita” o la creació i el desenvolupament de l’Oficina de Simplificació Administrativa (OSA), un portal web específic cridat a tindre un paper destacat en la millora
dels tràmits relacionats amb el sector productiu.

636.

Des del PSPV-PSOE apostem pel desenvolupament de l’OSA perquè es convertisca definitivament en
l’eina virtual que oferisca informació pública i detallada de cada procés de simplificació acceptat i el
curs de la seua execució, amb els seus indicadors de procés. En definitiva, els socialistes valencians
apostem per desenvolupar aqueix espai virtual que recollirà tots els tràmits empresarials incloent un
cercador per a facilitar les gestions administratives i els tràmits telemàtics.

637.

Els “Plans Agilita” pretenen augmentar la competitivitat de les empreses de la Comunitat Valenciana
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gràcies a l’agilitació i simplificació de tots els procediments administratius que han de realitzar les
empreses valencianes. Per als socialistes valencians és imprescindible impulsar i dinamitzar l’economia en el nostre territori i continuar desenvolupant aquest instrument de col·laboració públic-privada, el qual millorarà les capacitats del teixit empresarial valencià, sempre mitjançant el diàleg, l’acord
i els consensos en la cerca de solucions innovadores
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638.

Al costat d’aqueix avanç en les tasques de modernització de les administracions públiques i simplificació de tràmits convé també abordar l’automatització de moltes de les tasques administratives.
No existeixen molts estudis sobre les tasques que poden automatitzar-se en el sector públic i el seu
impacte sobre l’ocupació. És previsible, no obstant això, que aquelles tasques repetitives amb poc
valor afegit siguen fàcilment automatitzables en el curt termini.

639.

Caldrà analitzar l’impacte de la intel·ligència artificial en la tramitació d’expedients i en l’atenció a les
persones. I caldrà fer-ho tenint en compte les necessitats futures que es demandaran a les administracions públiques. Només d’aqueixa manera es podrà mantindre l’ocupació pública actual i a més
incorporar tota aquella ocupació pública perduda per l’aplicació de la taxa de reposició aquests anys
que ha limitat hui enormement la capacitat de resposta dels poders públics en el moment actual.

640.

La innovació en les organitzacions tractant de resoldre les necessitats reals i futures precisa que
existisca una predisposició i preparació per a això. També succeeix així en el sector públic. No n’hi
ha prou amb un departament o servei dedicat a la innovació. El caràcter transversal d’aquesta, podent aparéixer en qualsevol nivell de l’organització, exigirà que es treballe de manera diferent obrint
l’organització, no sols al que estan fent els altres sinó a la seua manera de pensar, d’entendre la societat i les seues demandes des de la perspectiva de servei públic. Aqueixa innovació pot sorgir de la
confluència de la voluntat del personal, persones usuàries, agents econòmics i socials, reguladors, o
la universitat, com a procés de millora contínua, canvi radical o disruptiu trencant els models previs.

641.

En totes les organitzacions, en algun moment de la seua evolució, pot aparéixer la resistència al canvi
quan la modernització o la innovació s’intenten posar en pràctica. Per això és important el paper del
lideratge públic com a impulsor del canvi i la modernització. Per això és necessària la formació i la
motivació, comptant amb el personal actual de les administracions públiques.

642.

El lideratge en les organitzacions públiques es presenta a través de models gerencials i de professionalització directiva no centrats només en la gestió diària, sinó a preveure respostes als reptes que
encara no han aparegut, obrint noves maneres de pensar i solucions en el mitjà i llarg termini per a
adaptar les organitzacions al canvi. Aqueix lideratge en direcció pública, diferenciat també clarament
del lideratge polític molt marcat per cada cicle electoral, pot enfocar solucions a més llarg termini
atorgant un perfil de permanència en la gerència de les organitzacions. El lideratge públic i gerencial
en l’administració valenciana s’ha reforçat amb la nova llei de funció pública valenciana i serà desenvolupat en els pròxims mesos.

643.

Només des d’aqueixa nova direcció pública es podrà impulsar la innovació interna o intraprenedoria
i l’externa o vinculada amb l’entorn econòmic i social. La innovació i l’emprenedoria pública hauran
de diferenciar-se de la privada en la necessitat de generar valor públic a la societat, ser inclusiu – no
atorgant restriccions d’accés en funció del preu-, respectar la seguretat jurídica i superar el risc moral
del fracàs. Els socialistes defensem que els beneficis de la innovació han d’arribar a totes les persones
i no sols als qui els puguen pagar en el mercat.

644.

Respecte al risc moral del fracàs en la innovació usant fons públics cal fomentar els laboratoris de
govern, que impulsen la innovació i minimitzen el risc de fracàs en provar abans les noves polítiques i
serveis en entorns controlats i assegurances per a detectar possibles ineficiències i corregir-les abans
de la seua implementació a gran escala.

645.

El sector públic ha de garantir el manteniment i millora de l’Estat del Benestar i això passa per apostar per la innovació. Tots dos termes, lideratge i innovación, impliquen córrer riscos que puguen
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significar una millora objectiva de les condicions de partida. Encara que innovar no implique només
millorar l’actual, sinó trencar amb l’anterior, aqueix esforç per fer una cosa diferent que implique una
millora, en qualsevol àmbit, també ha de ser potenciat.

646.

Perquè l’administració pública impulse la innovació en el sector privat, com déiem més amunt, primer ha de donar exemple i aplicar-se la seua pròpia doctrina. Ser innovadora des de dins per a impulsar la innovació cap a l’exterior.

647.

La gestió de la transparència i la imatge reputacional en les organitzacions s’ha convertit en els últims
anys en un element clau a promoure i protegir. Incorporar procediments, protocols i mecanismes
específics per a això és cada dia més habitual. Aquesta preocupació s’ha acrescut especialment en
temps d’incertesa com els generats per la pandèmia, quan les decisions no sempre han estat acompanyades, per falta de temps, d’una explicació i motivació prou detallada. Tot això genera desafecció
i desconfiança respecte a les institucions, respecte a la seua marca.

648.

En l’àmbit públic l’associació de les AA.PP. els aspectes negatius, la percepció social de la burocràcia,
el balafiament, la ineficàcia, o en el pitjor dels casos, la corrupció, dificulten la reconnexió amb la ciutadania i la confiança. A més, tot això fa difícil l’atracció de talent i compromís de nous professionals
que contribuïsquen a la seua transformació.

649.

Construir una imatge sòlida del sector públic, amb mesures concretes destinades a la consolidació
d’una percepció realista del seu funcionament, el seu context i les seues limitacions és una tasca
imprescindible per a crear valor públic. És indispensable contribuir a millorar una imatge que res
té a veure amb els professionals públics actuals que, amb caràcter general, treballen amb interés i
dedicació en favor de la ciutadania, encara que no es perceba per la ciutadania.

650.

Per a això és necessari que no s’atribuïsca a les Administracions Públiques responsabilitat sobre el
que no tenen marge d’actuació, ni sobre allò en el que no tenen competència, finançament o mandat
dels qui governen. Un aspecte clau en la configuració d’aqueix marge de maniobra és el finançament. Els pressupostos de les AA.PP. es determinen pels corresponents governs territorials i en això
un sistema de finançament autonòmic just és determinant. Una administració pública eficient i de
qualitat no pot partir d’una insuficiència quasi crònica de finançament que minva recursos materials
i personals amb els quals prestar serveis.

651.

Per a millorar la reputació del sector públic hem d’avançar en la línia de les mesures posades en marxa pel Consell en matèria d’Administració Pública des de 2015. Avançar cap al Bon Govern apostant
per la qualitat institucional, tancant un cercle virtuós entre legalitat i eficiència. La transparència com
a antídot enfront de la corrupció. L’eficiència com a palanca del progrés econòmic i la competitivitat.
Sobre tot això, l’Índex de Qualitat dels Governs subnacionals, que s’elabora a instàncies de la Comissió Europea reflecteix l’impacte de les mesures que ve adoptant el govern valencià, alçant la “llosa
reputacional” de l’etapa anterior.

652.

D’altra banda, la valoració econòmica dels territoris, com a espais segurs i eficients per a la inversió,
resultarà clau per a consolidar la present recuperació econòmica.

653.

En tots dos casos, ciutadania i món empresarial, serà necessari disposar d’una sèrie d’indicadors de
gestió, comuns i compartits, per experts i ciutadania, que permeten una lògica i assumible rendició
de comptes. Només sobre la base de disposar d’informació sobre la base d’aqueixos indicadors es
podran fixar aqueixes expectatives socials i empresarials respecte al públic, respecte al que s’espera
de les AA.PP., per a eixamplar la relació de confiança i la percepció del públic. Només sobre partint
que siguen objectius realment assolibles amb els recursos disponibles pel sector públic, s’avançarà
en la confiança i reconnexió abans referida

654.

Sobre aqueixos indicadors es podran fixar les expectatives socials i per cada administració el seu
nivell de compromís i qualitat en la prestació dels serveis públics amb la ciutadania, des de l’anàlisi i
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la participació de la societat civil i les persones expertes indispensable per a això. En la pràctica, això
suposarà que les tradicionals Cartes de Servei unidireccionals, passaran a ser substituïdes per compromisos fixats i compartits per experts, societat civil i representants dels sectors econòmics i socials,
tenint en compte els recursos financers, materials i personals en cada cas.
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655.

D’una manera clara es fixarien els mitjans de participació ciutadana en l’elaboració normativa, l’accés
a la informació de manera automàtica sense afectar substancialment la gestió ordinària i la resta dels
elements de participació i de rendició de comptes del sector públic.

656.

Per a tot això, la figura d’un responsable de marca reputacional, com a encarregat d’aquesta tasca,
tan habitual en les empreses en els últims anys, pot resultar molt útil per al seguiment i impuls de
la imatge reputacional del sector públic. Comptant amb el personal existent o amb la incorporació
de professionals experts en la matèria del sector privat, a través de la direcció pública professional,
prevista en la nova Llei de Funció Pública Valenciana, es podrà avançar cap a una administració, més
transparent, més eficient i atractiva per a la ciutadania.

creixem
en sostenibilitat
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657. No hi ha temps a perdre: abordar l’emergència climàtica
com una prioritat col·lectiva
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658.

La lluita contra el canvi climàtic és, per la seua transcendència i transversalitat, una tasca que ha
de ser escomesa per tots els actors de la societat valenciana. Tots sense excepció han de ser, en la
mesura de les seues competències, responsabilitats i possibilitats, vertaders protagonistes del canvi
cap a un genuí desenvolupament sostenible: aquell que lliga el destí de les persones amb el seu
medi ambient aconseguint majors cotes de desenvolupament humà, disminuint desigualtats socials
i econòmiques, i conservant i regenerant el conjunt dels ecosistemes.

659.

La lluita contra el canvi climàtic ha de ser el principi rector en l’orientació de les polítiques durant
aquesta dècada. Les previsions dels experts alerten que la crisi climàtica s’agreuja i que el Mediterrani serà una de les àrees del planeta més afectades per episodis extrems en forma de precipitacions o
sequeres extraordinàries, riscos d’inundació, temporals o incendis forestals. També adverteixen que
no s’està fent prou.

660.

Les evidències científiques permeten conéixer la naturalesa dels processos en curs, els seus impactes
i els seus riscos. La crisi climàtica reclama decisions urgents i atrevides dels poders públics, i de tots
els agents econòmics i socials, integrant actuacions de mitigació, adaptació, anticipació i regulació.

661.

L’agenda és tant àmplia com inajornable. És una qüestió absolutament estratègica que no sols afecta
les generacions actuals, sinó que pot comprometre seriosament el futur de les esdevenidores. El
gran objectiu comú és avançar en la transició energètica. La R+D+i ha de ser una prioritat per als poders públics, prioritzant la transferència i la innovació. La col·laboració públic-privada serà essencial.

662.

És urgent impulsar plans d'adaptació en les escales regional i local. La planificació ha d'incorporar
criteris econòmics, ambientals i socials en la programació d'infraestructures i l'avaluació de projectes
ha de ser rigorosa.

663.

És necessari adaptar la planificació i gestió de l'aigua (com a recurs i com a risc) a escenaris marcats
per escassetat creixent de precipitacions, episodis extrems i riscos meteorològics climàtics, amb les
seues conseqüències territorials, ambientals, econòmiques, socials i per a la salut i el confort climàtic.

664.

Les activitats econòmiques més exposades a l’efecte del calfament climàtic (agricultura i turisme) han
d’accelerar programes d’adaptació a curt i mitjà termini. Evitant enfocaments catastrofistes i aprofitant el nou context Post-COVID-19 per a reformular aspectes de l’actual model, impulsant canvis
estructurals que vagen més enllà de la reactivació dels sectors.

665.

Necessitem aplicar els principis de l’economia circular a tota la nostra activitat productiva, i pel que
fa a la inajornable transició energètica, requerim un teixit industrial a l’avantguarda, que subministre
els recursos necessaris per a aconseguir-la com més prompte millor.

666.

No sols considerem necessari per a això la gestió ecoeficient dels recursos energètics i hídrics, sinó
també la gestió dels residus produïts en la nostra comunitat per a avançar sota els principis de l’economia circular.

667.

Les administracions locals també resulten imprescindibles en la recuperació, custòdia i lluita contra
la pèrdua de biodiversitat en els seus territoris.

668.

La gestió de zones costaneres i els previsibles efectes dels temporals en el litoral han de ser abordats
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amb enfocaments estructurals i no tant amb mesures reparadores. Els protocols de gestió de les
emergències han de ser actualitzats davant la possibilitat de fenòmens extrems més freqüents i en
qualsevol època de l’any.

669.

L’ordenació del territori ha de ser una peça fonamental com a eina d’integració de la protecció del
territori i la seua biodiversitat, al mateix temps que generem riquesa d’una manera sostenible i resilient.

670.

L’educació en canvi climàtic i en la gestió del risc i de l’emergència ha d’incorporar-se als currículums
en tots els nivells educatius.

671.

Finalment, si volem desplegar amb garanties estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic
haurem de millorar els espais de coordinació i cooperació multinivell, millorar els mecanismes de
governança, i assegurar-nos que tota la societat sense excepció està implicada i sensibilitzada entorn
de la lluita contra el canvi climàtic per a explorar diferents solucions adequades per a cada context
específic.

672.

Des dels poders públics fins als ciutadans i des dels sectors empresarials fins a les ONG, tots hem de
tindre un paper protagonista en aquesta època de transició. Perquè la lluita contra el canvi climàtic
i la pèrdua de biodiversitat arriben a ser de tal urgència, que excloure a qualsevol d’ells d’aquesta
ingent tasca suposaria cometre un greu error, no ja estratègic, sinó també ètic.

673.

Perquè la nostra agenda és, abans de res i, sobretot, una agenda de solidaritat i progrés: solidaritat
amb les generacions actuals i les futures, i progrés perquè busquem noves oportunitats de plenitud
personal i benestar social.

674.

Finalment, la transició ecològica ha de ser inclusiva. No aconseguirem una transició ecològica robusta
si no és justa, i incorpora solucions per a totes les problemàtiques que poden plantejar-se.

675.

Liderar la lluita contra el canvi climàtic

676.

L’escalfament global és certament un fenomen planetari. Però es donarà amb intensitats molt diferents en les diferents regions del planeta.

677.

Com ja ens adverteixen els experts, la Comunitat Valenciana és el territori espanyol on s’experimenten amb major intensitat els efectes del canvi climàtic, on ja estem detectant temperatures menys
confortables i una major assiduïtat en els fenòmens atmosfèrics extrems.

678.

En els últims anys, s’han produït els pitjors temporals marítims en la nostra comunitat i s’han intensificat els efectes de les DANA. Això és degut a l’augment del calfament de la mar a l’estiu que es
tradueix en temporals més agressius durant la tardor i l’hivern.

679.

A més a més, cal sumar-li que la previsió de pluges entre meitat i final de segle XXI assenyala un
descens progressiu d’aportacions en el nostre territori, depenent de cada comarca i de les seues
característiques orogràfiques. Això posa en risc les demandes d’aigua disponible per a la població i
per a l’agricultura.

680.

Aquests motius converteixen la dècada 2021-2030 en una etapa crucial estratègicament per a planificar accions i prendre decisions que tracten de mitigar adaptar-se al canvi climàtic com més prompte
millor. És una carrera contrarellotge en la qual hem de liderar el nou canvi de paradigma ambiental
que marcarà el futur més immediat de la nostra societat.

681.

Les línies mestres de qualsevol pla d’adaptació al canvi climàtic mediterrani elaborat en la Comunitat
Valenciana no solament han de ser apropiades per a la Comunitat sinó útils també per a plans semblants a emprendre per altres països i regions del Mediterrani. El nostre territori ha de convertir-se
en referent per a tots ells.
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682.

Per això, treballarem en plans d’adaptació que perseguisquen la involucració de tots els agents
econòmics i socials, de tots els països de la conca mediterrània i la participació del conjunt de la
societat valenciana (propietaris d’ecosistemes, empresaris, agricultors, treballadors industrials i de
serveis, consumidors, ciutadans en general).

683.

Més enllà de l’imprescindible paper de les administracions públiques, és la societat civil de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt qui ha d’assumir el protagonisme en aquesta indispensable
adaptació.

684. Una altra manera de consumir i produir: economia circular
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685.

El dia de l’any en què la humanitat ha consumit tots els recursos naturals que la terra és capaç de
regenerar en un any és una dada que es registra des dels anys 70 aproximadament, però que ha
avançat de manera alarmant en els últims 20 anys, a causa sobretot de l’increment de la població
mundial, a l’augment de l’explotació dels recursos del planeta i a l’efecte del canvi climàtic.

686.

Actualment, es calcula que consumim els recursos terrestres a escala mundial fins a 1,75 vegades
més ràpid del ritme al qual la terra pot regenerar-los en un any.

687.

És evident que un sistema de consum que hipoteque els recursos del nostre planeta no és sostenible.
Per tant, la solució ha de vindre donada per una transformació del nostre model econòmic i dels
nostres hàbits de consum, que ens permeta afrontar els problemes derivats del ràpid creixement
demogràfic, la sobreexplotació dels recursos i el canvi climàtic.

688.

L’única manera de garantir la sostenibilitat del nostre planeta i el progrés de la nostra economia és
establir un marc de mesures a llarg termini basades en l’economia circular que reemplace l’actual
model lineal de consum i producció.

689.

Es basa en el principi de mantindre el valor dels materials i els recursos el major temps possible i
reduir al mínim la generació de residus, garantint la màxima eficiència en l’ús dels recursos.

690.

A més, l’economia circular és generadora d’ocupació i una gran oportunitat per a dinamitzar i reindustrialitzar el territori.

691.

En un context d’escassetat i d’increment dels costos de les matèries primeres, l’economia circular
contribueix a la seguretat en el subministrament, a una millor regulació dels preus i a la revitalització
de la indústria perquè els residus d’unes parts es converteixen en recursos per a unes altres.

692.

Però perquè l’economia circular funcione, necessitem innovació. El producte ha de ser dissenyat per
a ser aprofitat, i, per tant, reconstruït. Hem de tindre a la disposició del sistema productiu la millor
tecnologia possible perquè l’eficiència en els processos de producció siga potenciada al màxim:

693.

Apostar per processos com l’eliminació de l’ús d’embalatges, la substitució de materials tòxics per
alternatives sostenibles, evitar l’obsolescència i fomentar productes més duradors, oferir serveis de
manteniment i reparació, i apostar per materials biodegradables requerirà una major interconnexió
del teixit productiu amb el sistema valencià d’innovació, i el suport de les administracions públiques,
per a garantir que la transició cap a un canvi real de model econòmic es fa de manera robusta i eficient.
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694.

D’altra banda, la gestió de l’aigua és una variable essencial en l’economia circular, ja que forma part
de molts productes i d’una gran quantitat de processos de fabricació. A escala global, en els últims
anys, l’extracció d’aigua del subsol s’ha triplicat i les previsions d’increment de la població mundial
per a 2050, ens diuen que, per a alimentar-la, la producció d’aliments haurà de créixer en un 70%.

695.

A més, les estacions depuradores d’aigües residuals són grans consumidores d’energia i generadores
de residus que han de ser gestionats.

696.

L’aportació de nutrients essencials com els nitrats i fosfats als sòls agrícoles és un altre dels beneficis
que pot aportar-nos aquest model. El cultiu intensiu de vegetals i hortalisses provoca la destrucció
dels nivells de nutrients del sòl, per la qual cosa actualment Europa Occidental necessita importacions per a fer front al 80% de les seues necessitats de fosfats.

697.

La dependència de l’exterior incrementa la fragilitat del sistema de producció agrícola, que pot veure
compromesa la seua producció si les importacions fallen. Per això, l’ús dels fosfats extrets de la depuració de l’aigua residual és una manera sostenible i eficaç de gestionar aquest problema.

698.

Finalment, hem d’aprofitar la compra pública per a promoure el mercat de serveis i productes circulars i treballarem per a aconseguir que les ciutats es convertisquen en motors de l’economia circular,
ja que són agents fonamentals per a aquest canvi a causa de la gran quantitat de població que aglutinen.

699.

Per això, impulsarem la incorporació dels principis de la circularitat en els procediments de planificació urbana, infraestructures, gestió de subministraments i residus.

700. Dret a la mobilitat i transició
justa

701.

La mobilitat com a dret

702.

La mobilitat i el transport tenen un reflex en el dia a dia dels valencians. Són un element fonamental
de la nostra qualitat de vida, tant per les oportunitats professionals i socials que genera disposar d’un
transport eficient i adaptat a les nostres necessitats, com per l’impacte negatiu que té en la qualitat
de l’aire i la nostra salut una utilització irracional o excessiva.

703.

La complexitat del fenomen de la mobilitat urbana i metropolitana i totes les implicacions que genera requereix que el procés de millora de l’eficiència del sistema global de transport de les ciutats
i les àrees metropolitanes siga tractat de manera integral contemplant la generació d’ocupació, l’accessibilitat dels serveis, els efectes mediambientals, la planificació del territori, les infraestructures i
l’urbanisme.

704.

Hem de planificar les necessitats de mobilitat, assegurant que els teixits urbans i metropolitans es
desenvolupen en el futur de manera racional, tenint en compte el balanç energètic i ambiental del
conjunt dels desplaçaments, buscant l’urbanisme de proximitat, recuperant l’espai públic com a espai d’equitat, de reunió i interacció per a totes les persones i garantint l’accessibilitat als serveis i a les
oportunitats professionals.
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705.

Els Plans de Mobilitat es presenten com una gran oportunitat per a repensar el model de mobilitat
adaptant-lo a la forma en la qual veritablement es mouen les persones, tenint en compte l’escala
local i també la supramunicipal.

706.

Són, a més, la garantia d’aconseguir una planificació de la mobilitat encaminada a aconseguir els
objectius de sostenibilitat marcats en l’Agenda 2030, i d’enfrontar els accelerats canvis en la manera
en la qual ens movem que cada vegada són més complexos, perquè es facen de manera eficient i
sostenible.

707.

Cap a una transició ecològica justa

708.

El nostre objectiu ha de ser doble. En primer lloc, garantir que les persones arriben als seus destins
de manera còmoda, assequible, segura, eficient, i oferir solucions de mobilitat adaptades a les diferents necessitats i realitats socials i territorials. En segon lloc, que aquests desplaçaments es facen de
manera sostenible, minimitzant al màxim les emissions contaminants.

709.

El transport és responsable d’un terç de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, per això hem
d’apostar per una transició ecològica justa cap a un transport més net i que consumisca menys energia.

710.

En aquest sentit, en l’àmbit urbà, és important preservar i potenciar l’elevada proporció de desplaçaments a peu que ja es realitzen i promoure la recuperació de l’espai per als vianants i les ciutats de
15 minuts, és a dir, on tots els serveis necessaris per al ciutadà es troben a menys de 15 minuts de
casa siga a peu o amb bicicleta.

711.

Així mateix, hem de millorar la seguretat dels desplaçaments, reduint l’accidentalitat i focalitzant les
actuacions prestant especial atenció a les persones més vulnerables, generalitzant la implantació de
zones 30 i de carrers de convivència, de manera homogènia i coordinada entre els municipis, per a
aconseguir una reducció efectiva de la velocitat de circulació en les relacions de curta distància.

712.

I finalment, hem d’apostar per una gestió eficaç del trànsit, regulant els accessos als vehicles contaminants, implantant Zones de Baixes Emissions i buscant un sistema d’estacionament coherent amb
les polítiques de potenciació del transport públic i les maneres no mecanitzades de desplaçament.

713.

Una mirada metropolitana al servei de la mobilitat quotidiana

714.

Les grans ciutats i les àrees metropolitanes són grans pols de generació d’activitat i, per tant, de mobilitat, de manera que els impactes negatius associats al transport es concentren en elles.

715.

Per això, els majors reptes per a fomentar l’ús del transport públic i de maneres més sostenibles se
centren en els desplaçaments de les grans ciutats i en els interurbans de les àrees metropolitanes.

716.

Per a contrarestar aquests impactes negatius hem d’apostar per una alternativa al transport privat,
que siga eficaç, segura i accessible, per la qual cosa:

717.

Incorporarem els criteris de mobilitat sostenible i la planificació amb perspectiva de gènere a totes
les polítiques de mobilitat i apostarem per una política urbanística i territorial integrada que facilite
els intercanvis àgils de persones i mercaderies per a garantir el desenvolupament i el benestar de la
població.

718.

Racionalitzarem l’espai de la via pública per a continuar recuperant espai per a les maneres no me-
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canitzades de transport (vianants i ciclistes). Millorarem la qualitat de l’entorn urbà per a retornar
als carrers i places el seu protagonisme com a espais de convivència de primer nivell, i impulsarem
els desplaçaments amb bici interurbans en rangs inferiors als 10 quilòmetres, potenciant les connexions metropolitanes de curta distància, perquè la divisió administrativa no siga un impediment per
a aconseguir desplaçaments més sostenibles.

719.

Desenvoluparem noves infraestructures de transport públic ferroviàries i viàries (BRT, carril bus VAO)
i potenciarem l’oferta de transport públic amb millors serveis i freqüències per a oferir una alternativa real al vehicle privat en els desplaçaments de major distància, millorant la seua cobertura, qualitat, seguretat i accessibilitat a aquest. Buscarem les renovacions de flota mitjançant vehicles menys
contaminants.

720.

El transport públic com a columna vertebral de la mobilitat sostenible

721.

La nova mobilitat implica apostar pel transport públic. Cal recordar que, en 2019, Metrovalencia va
aconseguir amb 69,4 milions de viatgers i viatgeres la xifra més alta de la seua història.

722.

En els últims anys, la Generalitat Valenciana està treballant de manera paral·lela per a millorar els
serveis actuals de Metrovalencia i el TRAM d’Alacant i continuar ampliant les seues xarxes amb nous
traçats que amplien l’oferta actual, de manera que siga una vertadera alternativa al vehicle privat.

723.

D’una banda, a València s’estan ultimant les obres de la nova Línia 10, que connectarà el centre de
València amb Natzaret, passant per importants pols d’atracció turística i administrativa, com són la
Ciutat de les Arts i les Ciències i la Ciutat de la Justícia a partir del primer semestre de 2022.

724.

A Alacant, s’ha invertit un total de 150 milions d’euros per a renovar i modernitzar la Línia 9 del TRAM
que uneix Benidorm i Dénia. Gràcies a aquest esforç inversor de la Generalitat Valenciana, en els
primers mesos de 2022 veurem circular els primers tramvies fins a Gata de Gorgos per a, en 2023,
recuperar la circulació tramviària fins a Dénia i consolidar la comunicació entre les comarques de
l’Alacantí, la Marina Baixa i la Marina Alta.

725.

Però, perquè el transport públic siga una alternativa eficient hem de realitzar una planificació integral, i amb vista al futur. Per això hem començat a planificar com serà el desenvolupament d’aquestes explotacions en els pròxims anys.

726.

A València s’han projectat tres noves línies, entre les quals es troba la futura línia 12, que arribarà fins
a l’Hospital La Fe i a Alacant i la seua àrea metropolitana s’ha presentat un ambiciós pla estratègic per
valor de 165 milions d’euros per a ampliar la xarxa, que inclou, entre altres, una nova connexió amb
Sant Joan i Mutxamel i la nova estació Alacant Intermodal.

727.

Així mateix, amb l’objectiu de continuar recuperant la senda de creixement dels anys anteriors a la
pandèmia, s’ha posat en marxa un Pla de Millora de Freqüències que reduirà els temps d’espera i
millorarà l’eficiència de tots els trams de la xarxa actual.

728.

Rodalia: el gran repte pendent de la mobilitat quotidiana

729.

En les últimes dècades s’ha produït un abandó en matèria d’inversions i manteniment en els nuclis
de Rodalia. Tal com reflecteix l’estudi de l’AIREF sobre Infraestructures de Transport de l’any 2019,
la inversió realitzada en Rodalia en les últimes dècades ha sigut molt baixa, i pràcticament nul·la en
l’últim lustre.
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730.

A més, la inversió ha estat fortament concentrada en tres nuclis: Madrid, Barcelona i Cadis, que han
rebut el 81% del total dels fons en el període 1990-2018, partint la resta dels nuclis d’una situació
desigual a l’hora de fomentar el transport ferroviari de Rodalia com una alternativa competitiva.

731.

En particular, el Pla d’Infraestructures ferroviàries per a la Comunitat Valenciana (2010-2020) preveia
una inversió de 3.400 milions, dels quals només es van executar 302.458 euros, és a dir, que només
es va invertir un 0,008% del planificat. Aquesta escassetat inversora s’ha vist reflectida en una disminució de la demanda en la majoria dels nuclis en el període 2008-2018, amb les excepcions de
Madrid, Barcelona, Sevilla i Màlaga.

732.

En alguns d’aquests nuclis com a València la caiguda ha sigut significativa, perdent més de 10 milions
de viatgers entre els anys 2006-2016, moment a partir del qual s’observa una lleugera millora.

733.

Aquestes dades posen de manifest la necessitat de contrarestar el dèficit inversor en Rodalia, i en
particular en alguns territoris com el valencià, i aconseguir així recuperar un servei de transport ferroviari de qualitat per als desplaçaments del dia a dia.

734.

Resulta, per tant, imprescindible continuar reorientant les inversions en infraestructures cap a la
mobilitat quotidiana, i per tant en els serveis de Rodalia. L’assignatura pendent en la nostra xarxa de
transports que utilitzen milions de ciutadans per a treballar o estudiar.

735.

Modernitzar i ampliar la xarxa, així com, dotar dels recursos humans necessaris han de ser una
prioritat. Per això, la transferència de la gestió del servei de rodalia, a les comunitats autònomes,
acompanyada del finançament adequat és una opció que pot permetre una gestió més pròxima als
usuaris en virtut del principi de subsidiarietat.

736.

Mobilitat integrada, intel·ligent i accessible

737.

L’única manera d’aconseguir una mobilitat moderna, sostenible i competitiva, al mateix temps que
generem oportunitats de creixement en el sector, és incorporant la innovació i la digitalització.

738.

En aquest sentit, la integració tarifària que està a punt de posar-se en marxa en l’àrea metropolitana
de València permetrà amb el mateix títol poder viatjar en Metrovalencia, Rodalia, Metrobús i autobusos urbans, i que el preu siga el mateix per a cada zona independentment del mitjà de transport que
s’utilitze, amb transbords gratuïts entre ells.

739.

Continuarem treballant per a promoure la màxima eficiència mitjançant la digitalització i el desenvolupament de solucions que integren transport públic i privat i fomenten la intermodalitat. Per a
això serà imprescindible continuar avançant en la integració tarifària en les àrees metropolitanes
d’Alacant-Elx i Castelló i el conjunt de transports autonòmics.

740.

La innovació també vindrà donada per la mobilitat intel·ligent, obtenint en temps real en les nostres
dispositives dades sobre horaris de transport públic, avaries, restriccions al trànsit, rutes alternatives,
etc. millorant la comoditat de l’usuari i fent el transport públic més atractiu.

741.

Suprimirem les barreres als desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, garantint l’accessibilitat universal a les infraestructures i mitjans de transport, construint una xarxa de transport
públic completament accessible i una mobilitat sense costures que assegure la possibilitat de desplaçar-se sense inconvenients.

742.

Finalment, és fonamental informar i educar a la població, especialment a la joventut, en els avantatges de desenvolupar hàbits de mobilitat més sostenibles.
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743.

Una Comunitat connectada: de les zones rurals a les grans ciutats

744.

La mobilitat i les xarxes de transport seran un instrument per a configurar un projecte territorial
comú, articular i comunicar les diferents parts del territori i trencar les actuals tendències cap a la
polarització i desigualtat entre territoris, aprofitant les fortaleses i trets inherents de cadascun d’ells.

745.

És fonamental oferir solucions i alternatives de mobilitat sostenible tant en les àrees metropolitanes
com en les rurals. Cap ciutadà ni ciutadana ha de quedar aïllat independentment d’on visca.

746.

La mobilitat és el dret que garanteix l’accés a molts altres, com la sanitat, l’educació o els serveis
socials, i els nostres desplaçaments quotidians ens permeten arribar als nostres llocs de treball o
estudi, així com als d’oci en el nostre temps lliure.

747.

Garantir la cohesió territorial és també potenciar la nostra competitivitat. Les possibilitats del desenvolupament econòmic de tots els sectors es multipliquen en un territori connectat en xarxa, amb
unes infraestructures enllaçades amb xarxes de transport eficients, planificades de manera integral,
i tenint també en compte l’ordenació del territori.

748.

La política de mobilitat ha de satisfer les necessitats dels ciutadans en els territoris on viuen, siguen
els que siguen.

749.

És necessari, per tant, establir un sistema de transport i mobilitat que sustente el progrés econòmic i
oferisca serveis de mobilitat d'alta qualitat, al mateix temps que utilitza els recursos de manera més
eficient i incrementa la cohesió del territori.

750.

Actuarem contra la dependència del cotxe en àrees rurals o periurbanes donant suport a solucions
alternatives al vehicle privat. Apostarem pels serveis de transport a demanda amb diferents modalitats de servei allí on no puga arribar el transport regular.

751.

Fomentarem la cooperació, la interacció i la connexió entre els diferents municipis, amb especial
atenció a les dificultats de mobilitat en les zones rurals. Entenem que és l’única manera d’aconseguir
els avantatges de l’activitat econòmica concentrada, però evitant les seues repercussions negatives,
com poden ser la contaminació, la congestió, la deterioració urbana i l’exclusió social.

752.

Apostar per un territori connectat és aprofitar la nostra estructura de població, que té un enorme
potencial per al desenvolupament de la nostra Comunitat. Connectar les zones rurals, les ciutats
intermèdies i les grans àrees metropolitanes permet a cada persona viure on trie sense que això
afecte les seues oportunitats laborals, a les condicions d’habitatge, a l’accés als serveis públics i a la
seua qualitat de vida.

753.

La nostra aposta és un sistema de transport i mobilitat integrat, eficient i basat en l’ús racional de
l’espai, que permeta un territori més humà i habitable.

754.

Garantir el finançament del transport públic

755.

Per a desenvolupar els grans reptes de la mobilitat i transport sostenible necessaris per a lluitar
contra el canvi climàtic i oferir alhora una connectivitat adaptada a les necessitats dels valencians és
necessari disposar de recursos necessaris, i fixar un repartiment adequat entre l’usuari i el contribuent en la matèria.

756.

Necessitem impulsar la mobilitat com un dret, i com un element de cohesió social i també una palanca de creixement econòmic sostenible. Per això, és necessari impulsar una nova regulació per al
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finançament del transport públic homogènia i estable, amb criteris aplicables a totes les comunitats
autònomes i impulsar l’aprovació de la Llei de Mobilitat Sostenible i Finançament del Transport.

757. Una reindustrialització sostenible i intel·ligent, per a crear
ocupació de qualitat

100

758.

En una economia avançada, el sector industrial és l’expressió més tangible de la seua capacitat innovadora i competitiva. Gràcies als Governs presidits pels socialistes, la indústria valenciana ha passat
a ser una prioritat clara. L’actuació política, fruit del diàleg permanent amb un sector empresarial implicat i àvid d’interlocutors adequats a l’Administració, ha obert el camí pel qual continuar transitant.

759.

Però la nova realitat, després de les dues crisis viscudes - l’econòmica-financera, primer, i després la
sanitària- ens han evidenciat que el keynesianisme intel·ligent aplicat en la crisi de la COVID-19 és el
model a potenciar, enfront del neoliberalisme patit davant l’anterior crisi econòmica.

760.

Les crisis ofereixen, tant a les empreses com als governs, la possibilitat per a repensar les prioritats
i localitzar oportunitats úniques. En aquesta ocasió, la reconfiguració de les cadenes de valor i dels
mercats internacionals propicien la identificació de fonts d’avantatge competitiu basades en la resiliència i la flexibilitat que poden contribuir a un futur més sostenible.

761.

La necessària descarbonització de l’activitat econòmica, les transicions digital i energètica, al costat
de determinades tendències, com per exemple la desacceleració econòmica, l’augment del proteccionisme, l’encariment de l’aprovisionament i els ràpids avanços en tecnologies de la informació i
fabricació són una realitat que hem d’afrontar amb urgència.

762.

A més, les ruptures en la cadena de subministrament global motivades per la crisi sanitària ens han
evidenciat la problemàtica provocada per la dependència de mercats llunyans, al mateix temps que
ens han confirmat la resiliència i la capacitat de reacció de la indústria valenciana.

763.

La Comunitat Valenciana reuneix les condicions idònies per a adaptar-se a la nova realitat postpandèmia. Tenim la necessitat de continuar apostant pel sector industrial d’una manera decidida i contundent per a millorar el nostre model econòmic. En aquesta conjuntura, la indústria valenciana i el
món empresarial en el seu conjunt seran els actors principals, acompanyats necessàriament per les
administracions, on els socialistes continuarem sent fonamentals per a aconseguir-lo.

764.

Les noves oportunitats per al ressorgiment d’aquest nou model industrial han d’estar basades en la
innovació i sostenibilitat. Només d’aquesta manera podrem acarar les noves tensions geopolítiques
i tècniques. La nova realitat postpandèmia haurà de secundar-se en la xarxa de clústers que forma
part de l’ecosistema industrial de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de propiciar la col·laboració
entre pimes, grans empreses, Empreses de base tecnològica (EBTs) i startups.

765.

Les infraestructures científiques i logístiques són recursos inestimables que cal aprofitar: la potent
xarxa d’instituts tecnològics, les cinc universitats públiques, els tres aeroports i unes modernes infraestructures de transport, liderades pel Port de València com un dels ports més competitius del
món.
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766.

Una reindustrialització intel·ligent

767.

El nostre repte més immediat és fer arribar el coneixement generat en el sistema científic i tecnològic
valencià als mercats.

768.

És per aquesta conjuntura avantatjosa que presenta la Comunitat Valenciana que cal reivindicar-nos
proactivament com a pol d’atracció per a la inversió al Mediterrani. Per a fer-ho, cal intensificar el
treball per un marc regulador just, estable i transparent.

769.

Tot això, al costat de la R+D+I i la sostenibilitat, seran els pilars en els quals sustentem la nostra marca. L’agilitat i la facilitat per a atraure inversió local i internacional seran claus per a convertir-nos en
un vertader “hub” industrial a Europa. Per a aconseguir-ho, la col·laboració públic-privada i l’enteniment constant entre administracions i agents socioeconòmics serà vital.

770.

Aconseguir una indústria neta i més digital serà la clau de competitivitat sobre la qual aconseguirem
elevar el pes industrial de la Comunitat Valenciana a xifres ambicioses. Facilitar una transició ordenada implica desplegar mecanismes per a integrar la descarbonització en els processos productius.

771.

Des d’aconseguir subministraments, la transformació productiva, fins a la logística i transport de
mercaderies al consumidor, cal fer d’aquest un element diferencial i competitiu alineat absolutament
amb l’estratègia europea. Lluny del proteccionisme, apostem per un reposicionament de la indústria
de la Comunitat Valenciana a Europa.

772.

La cerca de nous elements de diferenciació que emanen de les noves tecnologies: el disseny i la digitalització, principalment, així com la millora de la productivitat han de ser objectius primordials. La
competència global a la qual se sotmet la indústria és, cada vegada, més tecnològica i sense la innovació no serà possible la supervivència empresarial. Per tant, els socialistes continuarem propiciant
un marc d’acció per a impulsar empreses més innovadores, sostenibles i digitals perquè actuen com
a motor de competitivitat de la nostra indústria.

773.

La reindustrialització haurà de basar-se també en la internacionalització i la grandària de la indústria
valenciana. Els dos són objectius a treballar conjuntament amb el món econòmic.

774.

Les empreses industrials que més creixen en molts dels sectors productius valencians són les que
tenen un major compromís amb els mercats internacionals. La nostra presència proactiva a Europa,
defensant els interessos del nostre territori, serà, sens dubte, un element a reforçar.

775.

Considerant que l’estructura empresarial del territori es caracteritza per empreses de xicoteta dimensió, els socialistes continuarem revitalitzant polítiques que potencien la clusterització de les organitzacions per a incentivar el creixement empresarial mitjançant la cooperació. D’aquesta manera,
es creen sinergies entre empreses que afavoreixen estratègies més complexes com la innovació o la
internacionalització, impulsant la competitivitat industrial en última instància.

776.

La innovació, sent un dels principals motors del desenvolupament econòmic, mereix un compromís
decidit per part de la indústria valenciana i el sector públic. La col·laboració públic-privada ha de
continuar adoptant mesures que reforcen el posicionament de lideratge que en els últims anys la
Comunitat Valenciana ha anat guanyant.

777.

Cal continuar potenciant l’ecosistema d’agents que impulsen la innovació en el territori i propiciar els
instruments necessaris per a fer-lo possible.

778.

Continuarem impulsant per a això l’estratègia RIS3-CV (l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent en
Investigació i Innovació) que consisteix a concentrar el suport polític i les inversions en el territori
en prioritats clau per a potenciar els avantatges competitius i l’excel·lència a la regió, involucrant a
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tots els grups d’interés (estimulant especialment la inversió privada) i utilitzant sistemes d’avaluació
i seguiment concrets.

102

779.

Hem de continuar potenciant la “omnicanalitat” de les nostres empreses perquè siguen presents als
mercats internacionals de manera física i també digital, ja que les plataformes de venda ofereixen un
millor posicionament i faciliten l’augment de la facturació, però també hem de continuar promovent
la consolidació de la indústria 4.0 amb tot allò que comporta (l’automatització, la robòtica, tecnologies d’avantguarda, la intel·ligència artificial…), perquè això propiciarà una producció més flexible,
una major productivitat i el desenvolupament de nous models de negoci.

780.

Realitzarem una aposta ferma per les “fàbriques digitals” dotades de maquinària fàcilment reprogramable que siga capaç de dur a terme produccions versàtils, a menor escala i, sobretot, personalitzades. Això permetrà respondre millor a les noves exigències del mercat, millorar la nostra competitivitat, i la qualitat i agilitat de la nostra activitat.

781.

Afavorirem una major resiliència i capacitat de reacció i recuperació, amb estratègies que ara passen a ser essencials per a evitar futures disrupcions tan greus com la viscuda recentment, com per
exemple facilitar la introducció de sistemes de comunicació, control de riscos i plans de continuïtat
del negoci.

782.

Hem d’aprofitar els processos de regionalització industrial o reshoring provocats per la pandèmia per
a incentivar el retorn d’algunes activitats prèviament deslocalitzables. Les cadenes globals de valor
s’estan reestructurant i hem d’ajudar a les nostres empreses perquè puguen millorar la seua posició.
L’objectiu serà promoure encara més l’exportació, però, sobretot, formes més complexes d’internacionalització per a captar els fluxos econòmics que ara retornen.

783.

Una reindustrialització que cree ocupació de qualitat

784.

Els socialistes hem de continuar propiciant un millor ajust entre l’oferta educativa i la demanda empresarial perquè es continue reduint la bretxa entre l’oferta i la demanda de competències. La cooperació entre les empreses industrials i el sistema educatiu és crítica per a adequar i flexibilitzar la
formació professional i per a aconseguir el talent i la creativitat com a garantia de futur i permanència, especialment quan estem immersos en un procés de canvi.

785.

Integrar l’excel·lència en el sistema productiu és un desafiament que hem d’abordar. Per això, promourem la inserció dels investigadors, afavorint els doctorats industrials i les possibilitats posteriors
d’ocupació, l’intercanvi amb ecosistemes innovadors avançats d’altres llocs del món i la generació
d’equips mixtos i espais d’investigació i innovació en les empreses per a interrelacionar personal
d’alta qualificació.

786.

Impulsarem la renovació i consolidació d’infraestructures adaptades a aquesta nova realitat i treballarem perquè els inputs més bàsics dels processos industrials estiguen assegurats a preus competitius.

787.

És crucial l'atracció de capital estranger i la captació de socis estrangers que faciliten la inserció del
nostre teixit empresarial en les cadenes de producció. Més enllà dels factors econòmics, els socialistes
hem de continuar propiciant que l'Administració també tinga un paper clau en l'atracció d'aquesta
activitat mitjançant polítiques industrials que reforcen la competitivitat de les nostres empreses.

788.

La reindustrialització del territori ha de facilitar l’emergència de llocs de treball de més qualitat, remunerats adequadament en relació amb la formació requerida, i en una cultura i clima de treball que
afavorisca la iniciativa i satisfacció laboral.
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789.

El compromís de tots els agents implicats ha de servir per a millorar les condicions laborals i reduir
la rotació de personal i la pèrdua de talent. Això afavoreix la qualitat de vida dels treballadors i la
competitivitat de les empreses, dos aspectes que estan irremeiablement units.

790.

Una reindustrialització sostenible

791.

La transició energètica és també una estratègia transversal perquè la reindustrialització de la Comunitat Valenciana ha de ser, sens dubte, sostenible. En línies generals, les actuacions en aquesta àrea
han de continuar concentrant-se en la reducció de barreres burocràtiques i el suport a la innovació.
Pel que fa a les infraestructures, continuar millorant els sistemes de transport i adequar els costos
energètics a les necessitats reals de les empreses segons la seua mena d’indústria és i serà una prioritat.

792.

L’impuls a l’ús d’energies renovables, amb l’objectiu de prioritzar-les en la mesura del possible per
a reduir la petjada de carboni de les empreses està sent una prioritat per als socialistes. El nostre
territori compta amb una situació privilegiada que afavoreix l’ús d’aquestes energies, com pot ser la
solar, però també s’estan fent importants avanços relatius a l’energia eòlica i la biomassa. És per això
que hem d’aprofitar per a continuar fomentant l’estalvi energètic i la inversió en actius sostenibles i
infraestructures energètiques més netes.

793.

La reindustrialització sostenible està també inevitablement lligada a la innovació i la investigació.
Com, per exemple, aprofitant l’ús de noves matèries originades en els camps de la biotecnologia o la
nanotecnologia que permeten desenvolupar processos industrials més eficients i sostenibles.

794.

Fomentar l’adopció dels principis de l’economia circular de forma generalitzada en el nostre teixit
industrial és de màxima importància. En aquest sentit serà essencial, una vegada més, l’impuls de
la cooperació entre tots els agents de l’ecosistema productiu, innovador i institucional, així com una
major inversió en investigació per a facilitar la recerca i desenvolupament de materials, productes i
processos més sostenibles.

795.

Finalment, per a evitar distorsions en les indústries europees en l’ús de l’energia i garantir la seua
viabilitat fins que existisquen alternatives sostenibles que els permeten mantindre la seua competitivitat i el manteniment de les ocupacions a la Unió Europea, és imprescindible que la UE s’implique i
actue a curt termini en els preus dels drets d’emissió per a utilitzar el seu poder de compra, intervindre en els mercats i frenar l’escalada de preus.

796.

Però també ha d’actuar a mitjà termini per a impedir que moviments especulatius d’inversors internacionals i de fons d’inversió que estan actuant en el mercat de drets d’emissió provoquen que la retallada progressiva d’aquests, en lloc de convertir-se en una mesura per a incentivar la transformació
econòmica dels sectors productius, siga la causa de desaparició de part del nostre teixit empresarial.

797.

Per a això és fonamental donar suport a les indústries intensives en energia, destinar els recursos
necessaris per a avançar en la necessària transformació energètica i ecològica que han d’escometre i
garantir que tenen disponibles, a preus assequibles, les fonts d’energies necessàries per al desenvolupament de la seua producció.

798.

Per a accelerar i avançar en la transformació ecològica de les indústries intensives en l’ús d’energia,
els i les socialistes apostem per destinar una part dels recursos generats pel mercat d’emissió de
drets de CO₂ que abonen les empreses a buscar solucions innovadores perquè el teixit productiu
avanç tecnològicament de manera més ràpida cap a fonts d’energia alternatives i viables, la qual cosa
permetrà contindre la possible fugida de carboni i la pèrdua de nombroses ocupacions.

799.

En definitiva, la reindustrialització de la Comunitat Valenciana ha de ser digital, innovadora, sosteni-
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ble, de qualitat i amb efectes positius per als treballadors i per a la societat.

800.

Lluny de fomentar els avantatges basats en el proteccionisme, cal continuar aportant un finançament
compromés amb la competitivitat sostenible a llarg termini que tinga en compte la capacitat per a
generar valor afegit en el nostre territori i la possibilitat de propiciar efectes de vessament positius
en la resta de membres de l’ecosistema local a tots els nivells.

801.

La creació del Fons de Recuperació Next Generation EU, dotat amb 750.000 milions d’euros, garanteix una resposta europea als problemes econòmics i socials derivats de la pandèmia. Aquests recursos representaran una oportunitat sense precedents a les empreses i permetran l’impuls de grans
projectes estratègics que afavoreixen la transformació de l’economia.

802.

Els socialistes, tant a Espanya com la Comunitat Valenciana, estem fent un gran esforç perquè, a través del Pla Nacional de Recuperació i Resiliència, els 140.000 milions d’inversió total per al període
2021-2026 permeten una vertadera recuperació econòmica on els sectors productius tinguen un
paper fonamental.

803.

Els i les socialistes valencianes estem liderant governs que estan contribuint a aflorar les vertaderes
capacitats que la indústria valenciana atresora. La Comunitat Valenciana està en disposició de liderar
i contribuir al desenvolupament de les diferents transicions que vivim.

804.

Diferents projectes estratègics valencians, sens dubte, contribuiran a promoure la cohesió econòmica, social i territorial i ajudaran a combatre les conseqüències socials i econòmiques de la crisi
sanitària.

805.

A més, seran acceleradors de les dues obligades transicions: ecològica i digital. Projectes vinculats
a l’emmagatzematge d’energia, la generació renovable, hidrogen verd, la biotecnologia aplicada a la
salut o a l’alimentació, la digitalització de diferents sectors productius, l’economia circular, la indústria
espacial i aeronàutica i les seues aplicacions, així com noves formes de mobilitat i automoció sostenible seran necessaris per a transformar el model econòmic actual, generar noves oportunitats i nous
i millors llocs de treball.

806.

Els socialistes valencians continuarem impulsant aliances, acords i secundarem d’una manera ferma
aquesta capacitat industrial i tecnològica que portarà en la Comunitat Valenciana a liderar grans
reptes de present i futur.

807. Les oportunitats de la transició energètica
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808.

El futur de l’energia: l’aposta per les renovables

809.

La doble transició assenyalada des d’Europa ens marca una ruta clara cap a una economia descarbonitzada que, necessàriament, passa per una major electrificació, però també per una diversitat
de tecnologies de generació energètica, que conviuen de manera harmònica en funció de la seua
idoneïtat. El repte per tant és triple:

810.

En primer lloc, desplegar amb celeritat les tecnologies i les aplicacions adequades per a identificar
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noves solucions energètiques a les diferents necessitats d’ús i consum.

811.

En segon lloc, facilitar els mecanismes reguladors per a afavorir transicions justes i ordenades entre
els sectors productius que no deixen a ningú arrere.

812.

I finalment, impulsar un vertader nou model on el prosumidor (és a dir, on els consumidors del
producte participen en la producció del mateix) és el centre del sistema, transitant des d’un model
monopolista a un amb major i diversa participació d’actors amb una certa autonomia i capacitat
d’influència.

813.

Per a fer front a aquests reptes es fa necessari, a més d’una clara convicció, desplegar mesures que
permeten capacitar nous perfils professionals, sent imaginatius, i involucrar al nostre sistema educatiu perquè la reforma siga veritablement transformadora.

814.

Desplegar noves competències i qualificacions professionals en la Universitat i la Formació Professional, no sols garantirà que les persones estan qualificades per a contribuir a l’exercici de noves ocupacions, sinó que consolidarà l’aliança necessària amb el teixit empresarial i la posició de lideratge i
de referència que som capaces de mostrar des de la Comunitat Valenciana cap a la resta de l’estat.

815.

D’altra banda, cal facilitar l’adopció de noves tecnologies energètiques entre els sectors productius.
Totes les mesures tendents a aconseguir la descarbonització han d’estar acompanyades per a garantir la capacitat d’adopció de noves tecnologies per aquells que han d’utilitzar-les.

816.

Es tracta de reforçar la presència d’habilitadors digitals, i d’aconseguir que la transferència de resultats del sistema científic siga amable i àgil, alhora que ambiciosa, comprometent inversions públiques i privades per a accelerar la transició. Per a fer-ho possible cal invertir en intermediació, perquè
la cooperació entre el Sistema Innovador i el teixit empresarial siga possible.

817.

La compra pública innovadora, és una via fonamental per a impulsar el desplegament d’infraestructures innovadores que ens permeten gaudir de la suficient qualitat i seguretat de subministrament
energètic, complementant l’actual xarxa elèctrica i gasista de la Comunitat Valenciana.

818.

Per a garantir una posició preferent del nostre territori en matèria d’infraestructures renovables,
necessitem apostar per sistemes d’emmagatzematge per a dotar de flexibilitat les xarxes, plantes de
biogàs, dispositius de gestió i control de la demanda, equipaments per a l’explotació intel·ligent de la
xarxa de gas actual amb hidrogen, hibridació de generació renovable, electrolitzador, dessaladores,
EDARs i tota classe d’estacions de recàrrega.

819.

Així mateix, incentivar la cooperació públic-privada és fonamental per a la innovació en el camp energètic donats els grans volums d’inversions a realitzar. A més, les sinergies que es generaran permetran la identificació de nous models de generació, transport, distribució, comercialització i consum
d’energia.

820.

Davant aquest desafiament global el vertader gran repte és el de fer d’aquesta transició un espai
d’oportunitats econòmiques i d’industrialització. Algunes fonts estimen que la inversió global associada a la transició energètica pot arribar als 7 bilions d’euros en xarxes elèctriques i altres punts en
generació renovable fins al 2040.

821.

Els objectius definits en l’Acord de París, al PNIEC, i a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica,
marquen unes fites clares cap a una transició ecològica tant exigent com urgent i necessària.

822.

La cerca d’un nou escenari de producció i consum sostenible ha de vindre acompanyada d’un full de
ruta que facilite una transició justa i ordenada. Aquest repte ha d’acompanyar-se d’una observació
permanent sobre els efectes de les mesures a desplegar que permeta identificar, amb anticipació, les
externalitats negatives de les mateixes i, especialment, arbitre mesures compensatòries, de suport,
als col·lectius que els necessiten per a afrontar la seua reconversió, siga en el procés de producció,

105

sostenibilitat

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

en els hàbits de consum o en la transformació del treball a realitzar.
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823.

En la Comunitat Valenciana abordarem amb el Govern de l’Estat el pla de transició justa que facilite
la generació d’alternatives econòmiques viables a la comarca de la Vall d’Aiora-Cofrents, davant el
tancament ja definitiu de la Central Nuclear de Cofrents.

824.

Abordar aquesta transformació amb la previsió suficient possibilitarà el disseny i posada a la disposició dels recursos necessaris per a facilitar la reconversió. Aquest procés ha de comptar amb la participació dels agents locals, els sindicats i les empreses que poden exercir un lideratge en la implantació
de noves activitats.

825.

Mantenint el diàleg permanent amb els sectors industrials més afectats per les reduccions d’emissions com el ceràmic, l’automoció o el plàstic, definirem mecanismes per a accelerar la introducció de
tecnologies que els permeten transitar cap a un model productiu sostenible i avançat. L’ecosistema
valencià d’innovació aporta capacitats científiques i tecnològiques que han d’estar a l’abast de les
empreses per a cocrear solucions viables.

826.

L’explotació de les capacitats industrials instal·lades al costat del coneixement generat en les estructures de recerca i desenvolupament han de fer possible el triple desafiament energètic: trobar la
solució competitiva a incorporar, fer-ho ràpid, de manera àgil, i sense deixar ningú arrere, és a dir,
aprofitant l’existent i accelerant la requalificació, l’adopció de nous sistemes de producció i generació
d’energia.

827.

Una transició justa i intel·ligent

828.

La generació d’energia renovable ha de ser possible en harmonia amb la preservació de valors patrimonials, paisatgístics i altres recursos que fan del nostre territori un espai únic.

829.

L’ordenació del territori i el paisatge, suposen un instrument fonamental en la minimització dels
efectes del canvi climàtic i la generació d’oportunitats. Per això, el desplegament de les renovables en
la nostra Comunitat ha de fer-se des de la perspectiva de l’ordenació del territori, tenint en compte
la seua geografia i morfologia, protegint els nostres paisatges, la nostra agricultura, i considerant
cadascuna de les particularitats que fan únic el nostre territori.

830.

Hem de fer-ho de manera àgil, per a aprofitar al màxim les oportunitats úniques que ens ofereix el
nostre territori, i al mateix temps garantint el consens amb tots els ajuntaments i entitats econòmiques i socials preocupades per la seua preservació.

831.

Així, treballarem per a desplegar la diversitat de fonts de generació, incrementant quotes de biogàs,
al costat de la fotovoltaica i l’eòlica, així com la hibridació de tecnologies i emmagatzematge que donen la resposta adequada en cada necessitat i cada territori.

832.

Afrontar la doble transició digital i energètica són les claus per a aconseguir una major eficiència
energètica i un increment de competitivitat que ens preparen per a una reindustrialització que genere ocupació sostenible i de qualitat.

833.

Identificarem i treballarem de manera decidida per a aprofitar oportunitats de fabricació de tota
mena de solucions energètiques avançades com l’aplicació de la intel·ligència artificial als futurs mercats locals d’energia, les Comunitats Energètiques Locals, la fabricació d’electrolitzadores, o la transformació d’equipaments industrials adaptats a l’ús de l’hidrogen i la fabricació de bateries.

834.

Les xarxes tancades d’energia poden ser un model especialment adequat per a entorns industrials
propis de la Comunitat Valenciana ja que la concentració d’activitats industrials en una zona geogrà-
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fica amb característiques semblants o complementàries converteixen la “xarxa tancada” com una
iniciativa molt viable en la nostra Comunitat.

835.

Serem pioners, com ho hem sigut amb la Llei de modernització d’àrees industrials, i aprofitarem per a
continuar regulant de manera innovadora i facilitadora allò que estiga al nostre àmbit competencial.
Utilitzarem models “sandbox” (bancs de proves en el qual l’autoritat supervisora permet a empreses
financeres de base tecnològica testar els seus productes o serveis dins d’un marc regulat amb exigències adaptades a la seua activitat) per a explorar fórmules que permeten avançar amb seguretat
jurídica, però de manera innovadora.

836.

Les energies renovables han de ser també la nostra principal eina per a lluitar contra l’escalada de
preus de l’energia. No podem permetre una situació que aboque a moltes famílies a la pobresa energètica. Aquesta situació, que no sols afecta Espanya sinó a tota Europa, ens ha de fer dirigir tots els
nostres esforços a l’aposta per les energies netes i accessibles per a tothom.

837.

Finalment, necessitem continuar impulsant les cooperatives elèctriques. En la Comunitat Valenciana
es concentra el major nombre de cooperatives elèctriques de tot l’estat espanyol. La tradició cooperativista ens fa posseïdors d’un saber fer inestimable per al desplegament realista de models on el
prosumidor és el centre del sistema.

838.

Els primers mercats locals d’energia empren les bases de les experiències cooperativistes que en el
nostre territori estan pilotant ja projectes incipients que serviran de model a nous escenaris reguladors del mercat energètic.

839.

Finalment, hem de situar la transició energètica com una oportunitat d’especialització estratègica
avançada per al territori valencià. No partim de zero: el Lab de Xarxes Intel·ligents de la Comunitat
Valenciana ha sigut reconegut com una bona pràctica per la Unió Europea, la qual cosa ens incentiva
per a continuar generant espais de diàleg entre els sistemes científic i tecnològic i l’empresa.

840.

Mobilitat i infraestructures de recàrrega

841.

Contribuir a una mobilitat sostenible és un repte indissociable de la transició energètica, tant per
l’impacte de la mobilitat en la generació de gasos d’efecte d’hivernacle, i per la importància de l’electrificació per a un canvi realista en la mobilitat.

842.

Davant aquest fet es fa necessari desplegar un pla robust que, sumat a les iniciatives i objectius
formulats des de l’estat, siga garantia de dues qüestions: equilibri territorial, no deixant “zones blanques” sense connexió per raons de mercat, i d’altra banda un al·licient per a desplegar espais d’innovació que aporten valor a la indústria de la mobilitat, automoció i subsidiaris, logística, electrònica i
habilitadors digitals.

843.

Hem d’apostar per una xarxa d’infraestructura de recàrrega emmallada i eficaç aprofitant la grandària de les principals ciutats, la configuració territorial de la Comunitat, i la presència de referents
industrials en la matèria i iniciatives de cooperació que facilitaran la disposició de l’ecosistema d’innovació.

844.

Bioeconomia

845.

La bioeconomia es basa en la producció, utilització i conservació de recursos biològics i en la conversió d’aquests recursos en productes amb valor afegit com a bioenergia, bioproductes o serveis.
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846.

Com a socialistes hem d’identificar les nostres fortaleses per a aprofitar el seu potencial en la producció de carburants bio. La tradició agrícola, un teixit productiu on el sector agroalimentari és potent, la
disposició d’una franja de litoral ampla, referents científics d’ordre mundial en l’àmbit de la química
i una indústria química avançada entre les quals s’inclou una refineria, fan de la Comunitat Valenciana un espai excel·lent per a impulsar l’obtenció de biomassa a escala local dirigida a l’obtenció
de bioproductes (biolubricants, bioplàstics, cosmètics, vernissos, additius alimentaris...) i bioenergia
(biocarburants, energia...).

847.

Avançar en la fabricació de productes que substituïsquen els derivats del petroli o de materials compostos és ja un objectiu perseguit per les biorrefineries. Acompanyar aquesta innovació, posar a
disposició les infraestructures de transport i facilitar la regulació adequada, generarà noves activitats
econòmiques i farà del nostre ecosistema una referència en sostenibilitat industrial i energètica.

848. Turisme sostenible i destinació turística intel·ligent
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849.

Resiliència del sector i destinacions

850.

La Comunitat Valenciana és una terra hospitalària i oberta, amb una oferta turística singular, diferenciada i equilibrada, que la converteixen en un dels destins més visitats internacionalment.

851.

El turisme és una activitat fonamental per a la generació de riquesa i ocupació en la nostra Comunitat, no sols per a l’allotjament turístic, l’hostaleria i la restauració, sinó per a la resta de sectors locals
que es beneficien de l’arribada de la població turista. És, per tant, una activitat que té repercussions
globals, com la generació d’ocupació directa i indirecta.

852.

El nostre objectiu sempre ha sigut defensar un turisme a l’avantguarda de les transformacions socials
que s’estan produint en un món globalitzat, en plena revolució digital i amenaçat per les conseqüències del canvi climàtic. Un turisme que busque la qualitat i l’excel·lència del conjunt de l’oferta turística, al mateix temps que persegueix la preservació i la cura del territori, i la generació d’ocupació de
qualitat.

853.

Des de l’any 2015 es va impulsar un canvi de model turístic amb l’elaboració del Llibre blanc del Turisme, la subscripció del Codi Ètic Mundial, la creació d’un Codi Ètic propi basat fonamentalment en
la Sostenibilitat i l’Hospitalitat, la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, i el Pla Estratègic del Turisme de la
Comunitat Valenciana 2021-2025. Amb aquestes iniciatives s’ha fixat amb el sector i destins el full de
ruta a seguir en els pròxims anys per a concretar el nou model turístic que volem.

854.

L’any 2019 va ser registrat com un any rècord per al sector turístic. Amb més de 30 milions de turistes, dels quals, més de 9 milions ho eren de mercats emissors internacionals i més de 20 milions de
turisme nacional, sent el 67% d’ells de la mateixa Comunitat Valenciana.

855.

No obstant això, la crisi sanitària provocada per la COVID-19, concretament les restriccions de mobilitat internacional i nacional van suposar un fre a l’activitat del sector turístic, que va registrar una
pèrdua sense precedents i amb una gran repercussió en els destins desestacionalitzats, com és el cas
de Benidorm i València.
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856.

Havíem de bolcar-nos per a salvar les empreses i l’ocupació. Afortunadament, l’impuls dels ERTO, i les
ajudes de la Generalitat, tant Resistir com Resistir Plus, el Bo Viatge, o el Fons de Municipis turístics
han sigut un gran matalàs durant els pitjors moments de la pandèmia.

857.

El Pla Recuperatur CV, va incloure mesures perquè la Comunitat Valenciana fora un destí segur davant la pandèmia i mantindre a les empreses i l’ocupació. A més, es va posar en marxa un observatori
de dades i mesures per a compartir informació i decisions, reajustament del pla operatiu de màrqueting, i formació i requalificació per a no perdre competitivitat.

858.

Aquest Pla tindrà un impuls decidit gràcies als Fons Next Generation UE, perquè s’ha inclòs en l’Estratègia Valenciana per a la Recuperació, a més de servir per a l’impuls de determinades accions incloses
en el Pla Estratègic de Turisme.

859.

Hem de continuar impulsant mesures de resiliència per a les nostres empreses i destins fins a recuperar l’estabilització de la mobilitat turística nacional i internacional, i continuar treballant per a ser
percebuts com una destinació mediterrània segura.

860.

El Bo Viatge ha de continuar sent un element clau per a generar demanda en temporada baixa, tant
per la demanda que es genera amb la concessió de l’ajuda, com per col·locar en el focus l’oferta turística de la Comunitat.

861.

Però tots els agents turístics coincidien que el que necessitaven era recuperar el ritme de demanda,
d’ací la importància de les mesures de control de la COVID-19 i la vacunació, que ens han col·locat
com un dels destins amb més baixa incidència, i per tant com una destinació segura.

862.

Les mesures per a mantindre baixa la incidència acumulada són també política turística, perquè garanteix que la Unió Europea continue considerant la Comunitat un espai segur, també per al turisme,
deixant lliure de restriccions afegides a les persones turistes que tornen als seus països d’origen.

863.

Afermar els canvis estructurals: sostenibilitat i cohesió territorial

864.

Hem de ser capaços de respondre a la crisi sanitària i les seues conseqüències sobre el sector, al
mateix temps que seguim amb els canvis estructurals que garanteixen competitivitat i resiliència.

865.

El Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana té com a objectiu la transformació estructural
per a aconseguir ser una destinació turística autèntica, segur, resilient, triat pel seu caràcter hospitalari, el seu estil de vida mediterrani i els seus valors ètics; gestionat de manera col·laborativa i corresponsable, i orientat cap a la seua transformació en territori intel·ligent i cap a la millora contínua que
garantisca la seua competitivitat.

866.

Des de PSPV-PSOE apostem per noves maneres d’entendre la gestió del territori de manera eficient i
responsable a través de la consolidació dels destins com a Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI).

867.

Es tracta d’aconseguir que els nostres pobles, ciutats i comarques siguen destins sostenibles, accessibles a tots, que innoven, que investiguen, que apliquen la intel·ligència turística (dades i el seu tractament) i que, aposten pel diàleg social en la presa de decisions amb una governança integral turística
basada en la cogestió i implicació de residents, amb total transparència i una millor distribució dels
recursos, seguint les recomanacions i Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030
(ODS).

868.

Benidorm ha sigut el primer destí a escala mundial acreditat com a Destinació Turística Intel·ligent i
comptem amb l’única Xarxa DTI autonòmica a Espanya, per la qual cosa tenim una bona base per a
fer arribar aquest model a tots els municipis turístics de la Comunitat. Hem d’implementar eines per
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a això i ajudes que fomenten aquesta línia de treball.
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869.

El turisme és un element fonamental per a la cohesió territorial i lluita contra el despoblament, perquè els nostres pobles compten amb recursos naturals, culturals i gastronòmics que poden ser elements que generen visites i amb això ocupació local i arrelament per la nostra cultura rural.

870.

Hem de generar instruments perquè compten amb plans d’ordenació de la seua oferta turística.
La Generalitat Valenciana, les diputacions i els municipis han de generar accions conjuntes per a la
implementació de plans i mesures que permeten complir amb els requisits qualitatius per a ser reconeguts com a Municipis Turístics, podent ordenar així la seua oferta sota el principi de sostenibilitat,
generar sinergies entre administracions i públic-privades, i obtindre ajudes específiques per aquesta
qualificació oficial.

871.

Governança turística 5.0

872.

Apostem fermament per una governança turística 5.0 fonamentada en la innovació, la intel·ligència
turística i artificial i la cogestió amb empreses, destins i residents; tractant de garantir la sostenibilitat
territorial amb competitivitat, accessibilitat i diversificació d’oferta i demanda, buscant el lideratge
en l’acció pel clima, feia una transició verda, per a contribuir a la contenció del canvi climàtic amb
eficiència energètica i mobilitat sostenible.

873.

Des de PSPV-PSOE entenem que les noves formes relacionals sorgides a causa de la situació sanitària
han accelerat la necessària transformació cap a la digitalització del sector turístic i la utilització de
noves tecnologies, permetent conéixer les noves tendències de consum, millorant les experiències,
simplificant els processos de compra, venda i reserva i permetent competir reduint costos i adaptant
l’oferta a la demanda.

874.

La informació i formació es presenten com a elements claus enfront de la pandèmia atés que hem de
mantindre’ns informats en tot moment de l’evolució de les noves tendències tecnològiques existents
per a donar-nos suport en elles i enfrontar-nos als nous reptes del segle XXI.

875.

El hub digital de turisme a Benidorm ha de ser, juntament amb l’INVATTUR, i amb l’impuls dels Fons
Next Generation UE, un element dinamitzador de la digitalització de tots els destins i empreses turístiques.

876.

Ocupació de qualitat i emprenedoria

877.

Hem d’afavorir el diàleg social per a millorar les condicions laborals amb convenis col·lectius, com
l’existent a la província d’Alacant, però anant més enllà, i plantejant l’estabilitat laboral que permeta
una forma de vida estable en el sector turístic i en l’hostaleria, al mateix temps que l’empresariat
compten amb treballadors qualificats.

878.

La falta de personal per a determinats llocs de treball ens obliga a afrontar un procés d’anàlisi compartida entre totes les parts implicades i d’acordar solucions a curt, mitjà i llarg termini. L’Administració i els agents socials tenim l’obligació de fer-ho.

879.

La formació contínua o la requalificació constant és necessària en un sector molt dinàmic i que requereix una clara diferenciació enfront de competidors basada en la qualitat i no en el preu. Per a
això, a més del que s’ha dit en altres apartats, és fonamental la qualitat i l’hospitalitat en la prestació
del servei. La xarxa de Centres de Turisme, la Formació Professional i les Universitats han de generar
sinergies per a coordinar la formació i permetre que n’hi haja en els àmbits que requereix el mateix
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sector o demandes de les persones treballadores.

880.

Pel que fa al suport a la iniciativa empresarial, amb el Consell de Cambres hem de potenciar encara
més l’emprenedoria i continuar impulsant la Xarxa de Centres de Turisme (CdT) i Invat.tur com un
espai de coworking, reflexió, debat, innovació i propostes, així com un element clau per a la formació
i requalificació turística, intensificant a més la col·laboració de la Xarxa amb els centres de Formació
Professional i les Universitats, tant en la configuració del mapa formatiu, com generant sinergies
d’espais docents.

881.

Destaca especialment el paper dels CdT (Centre de Turisme) d’interior, Morella i Alcoi, ja en funcionament, i el previst a Requena, com tots els existents en les principals zones i comarques turístiques.

882.

Per a la creació d’empreses i les seues gestions, hem de generar un procés garantista, però també
àgil. Iniciar l’activitat d’un establiment turístic comporta la interacció de diverses administracions i
departaments de la Generalitat. Les Administracions Públiques han de ser capaces de generar traçabilitat dels expedients i tramitacions conjuntes quan es puga, reduint així temps i permetent fer un
seguiment de terminis complits.

883.

Gestió del postBrèxit i diversificació de mercats emissors internacionals

884.

El mercat emissor britànic és el principal de la Comunitat, però està molt concentrat en la Costa
Blanca i, depenent de si és vacacional o residencial, es concentra en les Marines o la Vega Baixa, i de
manera especial a Benidorm.

885.

Per part de la Generalitat s’han pres les mesures necessàries per a la garantia dels drets dels residents britànics, però hem de continuar donant seguretat per al turisme residencial i d’amics i familiars residents britànics.

886.

Així mateix, hem de reforçar les nostres accions de promoció cap al mercat britànic a través de la
col·laboració amb els principals destins receptors, especialment Benidorm, amb l’organisme de gestió del destí, les organitzacions empresarials i el consell de cambres de comerç.

887.

Malgrat tindre en 2019 més de 9 milions de turistes internacionals, no és menys cert que aquests es
concentren en determinades zones de la Comunitat. Hem d’ampliar i diversificar la demanda internacional, segmentant aquesta demanda i la nostra oferta, a més de continuar fent costat als nostres
principals destins internacionalitzats, com són en destí urbà València i en destí vacacional Benidorm,
o altres com Peníscola.

888.

També per a aquests destins i altres, hem d’ajudar a diversificar la demanda i evitar la dependència
de mercats concrets. El comàrqueting públic-privat amb organitzacions empresarials i públic-públic
amb destinacions ha de continuar, implicant així organitzacions empresarials, cambra i destins en
una mateixa estratègia.

889.

Desestacionalització amb multiproducte turístic

890.

Si bé la cerca de seguretat en el turisme i de destins de proximitat ha generat noves tendències, quan
es recupere la mobilitat internacional, devem ja haver generat el focus per a mantindre part d’aqueixos fluxos.

891.

En interior i en la costa tenim molts productes turístics que poden ser complementaris i contribuir
a la desestacionalització. Des de PSPV-PSOE pretenem incrementar les accions, ja desenvolupades
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pel sector privat i que compten amb la col·laboració pública, empaquetant els diferents productes i
serveis turístics a través d’instruments com CreaTurisme CV.
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892.

També hem de generar els “espais turístics” que permeten desenvolupar per si mateixos plans de
dinamització i governança que compten amb suport econòmic de totes les administracions i la participació privada. Generar productes, unir-los, establir una gestió sostenible, i promocionar-ho de
manera conjunta. A l’interior pot ser un llit per a sumar esforços, atés que hi ha un alt potencial de
recursos turístics, però pocs recursos econòmics i humans especialitzats.

893.

Esment especial mereix la gastronomia, perquè ja és en si mateixa un producte turístic i no un complement d’altres productes. És una gran via per a la sostenibilitat i desestacionalització, perquè es
fonamenta en la nostra cultura i productes de proximitat, i és única en tots els pobles i ciutats de la
Comunitat.

894.

Juntament amb les organitzacions i destins hem d’impulsar una potent xarxa gastroturística, que a
més es combina amb els nostres recursos culturals i naturals. En el cas del turisme de naturalesa,
hem de generar sinergies amb la gestió que ja es fa des de les administracions dels parcs naturals i
zones marítimes protegides. La Memòria Democràtica i els seus elements visitables, han de ser un
nou producte amb rutes en tota la Comunitat.

895.

La desestacionalització permet mantindre l’ocupació i pot suposar recuperar l’activitat en molts territoris de la Comunitat també per als residents. El turisme urbà, actiu, de congressos i l’esportiu han
patit de manera especial la crisi, quan són un clar element de desestacionalització. Hem de donar
suport a la generació i promoció d’aquesta oferta.

896.

Hem de ser el destí de referència per al turisme sènior d’Espanya i de mercats internacionals, per les
activitats adaptades i la nostra accessibilitat, i ser-ho tot l’any, especialment fora de temporada alta.

897.

Sobre el turisme sènior, hem de continuar exigint que el Programa de Turisme Social de l’IMSERSO
complisca amb la seua finalitat social per a facilitar les vacances de persones jubilades, al mateix
temps que és realment un programa de manteniment de l’activitat i l’ocupació en zones vacacionals.

898.

La Comunitat acull el 20% de les places oferides, per la qual cosa és important que hi haja un estudi
real de costos per a assignar l’ajuda que rep cada empresa que actua en el programa i que la seua
configuració es faça de la mà del sector turístic, a més d’amb els usuaris. Hem d’establir una taula de
treball amb el sector i destins per a generar un producte turístic adaptat a aquesta demanda i donar
suport a la seua promoció nacional i internacional.

899.

El Bo Viatge CV ha de continuar sent un instrument de generació de demanda de la mateixa Comunitat en temporada baixa. I donarem suport a la creació d’un Bo Viatge nacional que no limite el perfil
dels usuaris, com sí que fa el programa de turisme Social de l’IMSERSO, de tal forma que es cree un
potent instrument generador de demanda en temporada baixa.

900.

Els grans destins urbans, com València, Alacant, Castelló de la Plana o Elx, ja han centrat la seua oferta també cap al turisme de congressos i esdeveniments. Són un referent en aquest producte i hem
de donar suport a la seua promoció, així com quan hi haja un consens social i estudis que l’avalen,
l’ampliació de dotacions que amplien o complementen l’oferta actual.

901.

Fins i tot destins i allotjaments d’interior ja tenen una oferta específica adaptada a un nombre de
participants reduït. València, Alacant, Castelló de la Plana i Elx, són grans destinacions urbanes, a les
quals cal sumar que comptem amb una, dos, fins i tot tres, ciutats grans o mitjanes en cada comarca.

902.

Sens dubte, són un potencial de l’oferta urbana, tant per les característiques de les mateixes ciutats,
com per l’oferta cultural. Devem també posar les nostres ciutats intermèdies en valor i que es compatibilitze aquesta oferta amb la de destins vacacionals o d’interior, generant així també un efecte
pèndul. En el cas d’aquestes grans destinacions urbanes, hem de seguir el deixant de València i obrir-
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los als mercats internacionals.

903.

Liderar l’oferta de sol i platja

904.

La Comunitat Valenciana és líder peninsular del producte turístic de sol i platja i hem de continuar
sent-ho, tant en l’àmbit nacional, com en l’internacional. Aquest producte no ha de ser menyspreat,
sinó tot el contrari, hem de cuidar-ho i acompanyar amb mesures, instruments i ajudes.

905.

Hem d’apostar per l’adequació de l’escena urbana i de la façana litoral, la renovació d’allotjaments
i serveis turístics i ampliar la seua relació amb altres productes turístics, com ja s’està fent amb la
gastronomia.

906.

Si comprovem la Xarxa de DTi de la CV, veiem com les destinacions turístiques de costa han assumit
com un objectiu el que comporta ser DTi, el principal eix del qual és la sostenibilitat. Per tant, parlem
de destinacions i empreses que no sols no són una amenaça per a la sostenibilitat en la Comunitat,
sinó que són un element fonamental de la sostenibilitat.

907.

La climatologia condiciona molt l’estacionalitat. De fet, excepte en destinacions molt concretes de la
Costa Blanca, destacant Benidorm, la resta necessita de mesures estructurals per a trencar aquesta
estacionalitat.

908.

En el cas de les destinacions amb una climatologia suau i amb poques precipitacions, seria necessari
buscar el seu entroncament a programes com el de turisme social de l’IMSERSO, així com buscar
mercats emissors internacionals específics que se situen en aquests destins per adequació de l’oferta
al que busquen en aquesta època de l’any.

909.

En llocs on la climatologia supose una barrera, cal generar combinació de productes turístics que permeten combinar zones vacacionals amb zones urbanes, culturals o de naturalesa d’interior generant
un efecte pèndul constant, de la costa a l’interior i de l’interior a la costa.

910.

Es farà generant i gestionant “espais turístics” comarcals o associats a recursos naturals, com pot
ser un riu i/o muntanya, que generen sinergies de productes turístics, al mateix temps que realitzen
promoció conjunta.

911.

El principal recurs són les platges, les cales, els nostres penya-segats, els nostres ports, la nostra
mar. I això requereix que hi haja una gran aliança d’administracions per a protegir aquests recursos
i aconseguir la seua adaptació al canvi climàtic.

912.

Es requereix especialment que el Govern d’Espanya realitze accions que garantisca el manteniment
de les nostres platges. Des del govern autonòmic i ajuntaments, hem de continuar dotant-les de serveis que permeten el seu ús còmode, al mateix temps que racional.

913.

Hem de fer compatibles els tradicionals i nous esports i ús nàutic o de busseig i el turisme de pesca
amb la preservació del nostre fons marí. En això són aliats les confraries de pescadors, els clubs
nàutics i les marines. Ajuntaments, Generalitat i aquests agents hem d’abordar la compatibilitat de la
protecció, amb l’us i gaudi de residents i turistes de la nostra mar.

914.

Garantir la sostenibilitat en municipis turístics

915.

Els municipis que assumeixen gran quantitat de població flotant, siga durant tot l’any o des de setmana santa al pont d’octubre o de novembre, han d’assumir serveis i el seu cost, que no són compensats
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amb el finançament ordinari, atés que en el padró no es comptabilitza ni les segones residències, ni
les places de pernoctació en allotjaments turístics.

916.

Si, a més, com és el cas de la majoria d’ells, té en marxa l’elaboració o execució de plans turístics
en pro de la sostenibilitat, necessiten un retorn dels ingressos que generen via imposats o activitat
econòmica i ocupació per a altres administracions.

917.

En aquest sentit, la línia específica del Fons de Cooperació local per a municipis turístics ha de ser
un instrument que compense aquest esforç i que des de l’aprovació del pressupost compte amb la
consignació adequada que puge progressivament any a any.

918.

Reiterarem la nostra petició perquè es modifique la Llei d’Hisendes Locals, també referent als “municipis turístics”, ja que la seua concepció per part del Govern d’Aznar es va centrar a prevaldre localitats amb alt nombre de segones residències, però deixant fora del còmput les pernoctacions en
allotjaments turístics.

919.

A més d’incloure aquestes pernoctacions, ha de canviar el percentatge d’impostos estatals que s’entreguen al destí, ja que són de tabac i hidrocarbur, que són consums que s’estan reduint. En el seu
lloc, seria més convenient destinar part de l’IVA recaptat en el corresponent municipi.

920.

La prioritat per als i les socialistes és la recuperació de l’activitat turística després del fort impacte de
la COVID-19 i, en aquest sentit, coincidim amb el que s’estableix en l’informe del Comité d’Experts per
a la Reforma Tributària de la Comunitat Valenciana, que incideix en què “donades les externalitats
negatives ocasionades per les activitats relacionades amb el turisme, en terme de pressió sobre el
mitjà (ocupació d’espais naturals, consum d’aigua, sanejament, etc.); així com el fet que la Generalitat tinga la competència exclusiva en matèria de turisme, podria estudiar-se la possibilitat d’establir
un impost sobre les estades en establiments turístics, com han fet a Catalunya i les Illes Balears. No
obstant això, el turisme constitueix hui dia un motor econòmic de la Comunitat i per això, i tenint
en compte les circumstàncies actuals, entenem que és més recomanable optar per no establir-ho;
apostant per minimitzar els costos del sector amb vista a incrementar el seu atractiu econòmic en
un sector fortament competitiu; incrementant les possibilitats de la seua supervivència com a sector
econòmic estratègic en la Comunitat; tractant de preservar en una època de forta crisi per la Covid-19
els llocs de treball; objectiu que, igual que el medi ambient, constitueix un mandat estatutari a la
Generalitat”.

921.

En qualsevol cas, la finalitat ha de ser sempre la de garantir la sostenibilitat del sector i la seua recuperació, per la qual cosa qualsevol impost hauria d’adaptar-se a la diversa realitat turística dels
diferents destins i ha de tindre una clara vocació municipal, que permeta als Ajuntaments decidir la
seua aplicació en funció de les característiques i circumstàncies del seu turisme.

922. Blindar el dret a l’aigua
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923.

Els fenòmens extrems associats al canvi climàtic

924.

L’informe de l’Observatori de la Sostenibilitat alerta de la situació de risc de 165.000 ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana pel fet que el canvi climàtic provocarà un augment de les situa-
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cions meteorològiques excepcionals per la irregularitat en les precipitacions i els canvis notables en
els fluxos de pluja, la qual cosa derivarà en inundacions més imprevisibles, i pluges torrencials amb
efectes més adversos.

925.

Tenint en compte els efectes destructius que les inundacions originen en extenses àrees del nostre
territori, es fa necessari per a la protecció de les persones i els béns dur a terme diferents inversions
i actuacions al Xúquer, la Vega Baixa del Segura, en poblacions de l’entorn de la ciutat de València i
donar l’impuls necessari al Pla d’acció territorial contra el risc d’inundacions de la Comunitat Valenciana, el PATRICOVA.

926.

L’aigua en el medi ambient

927.

La protecció de la naturalesa és la millor política de salut pública. La seguretat de l’ésser humà està
basada en primera instància a preservar els ecosistemes. Per això, cal fomentar la integració de la
biodiversitat en les polítiques de gestió integral i circular de l’aigua, prioritzant Infraestructures verdes hídriques com a solucions basades en la naturalesa destinades a afavorir els fluxos hídrics en
quantitat i qualitat adequades.

928.

El gran valor ecològic dels aiguamolls és inestimable. No sols per la gran biodiversitat d’espècies que
acullen, sinó, per la seua funció de filtre de l’aigua, que després alimenten altres ecosistemes i emplena els aqüífers subterranis, a més del seu paper com a embornals de grans quantitats de carboni.

929.

Per això, és molt important la protecció i conservació dels nostres aiguamolls: l’Albufera de València,
el Fondó d’Elx, la Marjal Pego- Oliva, el Prat de Cabanes-Torreblanca, les Salines de Santa Pola i les
Llacunes de la Mata i Torrevella.

930.

El Pla Albufera del Consell, preveu una actuació integral i serà una mostra del compromís dels i les
socialistes amb aquests ecosistemes i de com aquest compromís mobilitza esforços i pressupostos
en una actuació històrica i modèlica amb el concurs de totes les administracions competents.

931.

El Pla mobilitzarà tots els recursos necessaris i els esforços combinats de totes les administracions
implicades (nacional, autonòmica i municipal) en un objectiu comú de preservació d’un ecosistema
únic, harmonitzant i compatibilitzant l’espai natural amb un entorn periurbà i l’activitat agrària, pesquera i turística.

932.

La protecció de les masses d’aigua, subterrànies o superficials, enfront de qualsevol mena d’agressió
està garantida. La qualitat de les aigües, sobretot en les zones litorals, és un assumpte prioritari i s’ha
de continuar amb els treballs que blinden les masses d’aigua enfront d’abocaments de qualsevol
classe o qualsevol altra font d’alteració.

933.

Una gestió de l’aigua eficient i sostenible

934.

L’aigua és essencial per a la vida i per tant ho és d’igual manera per a les persones (i les seues activitats) i el medi ambient. En un context de canvi climàtic com en el que estem es precisa una planificació i gestió que garantisca seguretat global i integral en tots els aspectes que depenen de l’aigua.

935.

La creixent pressió sobre els recursos hídrics de tot el territori es tradueix ja, entre altres efectes, en
una notable davallada del total de l’aigua disponible tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa
comporta greus dèficits ecològics que generen desequilibris territorials i desigualtats socials.

936.

La idea força ha de ser la paraula estratègia. La política de l’aigua ha de ser de marcat matís estra-
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tègic, a llarg termini, perdurable, productiva social, econòmicament i mediambientalment evitant la
seua utilització com a instrument polític, com sempre fan altres partits polítics.
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937.

De fet, en l’actualitat, la gestió de l’aigua del Consell liderat pel PSPV en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana ha sigut molt destacable i un valor, especialment en inversions com la modernització
de regadius, el transvasament Xúquer-Vinalopó, la gestió de les demarcacions hidrogràfiques, actuacions mediambientals i de defensa d’avingudes, etc.

938.

Un dels grans reptes al qual hem de fer front respecte al recurs aigua és el dèficit hídric que hem de
solucionar, en primer lloc, aprofitant els recursos hídrics existents de manera sostenible, considerant
els cabals ecològics dels rius i els volums mediambientals de les masses d’aigua subterrànies.

939.

L’aposta per la innovació en l’aprofitament dels recursos hídrics ha de ser clara i tindre en compte
el canvi climàtic. Amb la reducció ja present en aigua disponible i la major freqüència de fenòmens
extrems en forma de sequeres o inundacions, cal millorar la resiliència en la gestió de l’aigua. És el
moment de passar a un sistema més robust basat en la diversificació de les fonts d’oferta i la millora
de la seua gestió.

940.

Caldrà dotar pressupostàriament plans de suport a la implantació de tecnologies d’estalvi i eficiència,
elaborar un full de ruta que contemple arribar a la total depuració d’aigües residuals i la seua completa regeneració per a reutilització o reexpedició a llits, treballar en l’impuls a la dessalació, un major
coneixement de la naturalesa i funció de les aigües subterrànies per a optimitzar la seua utilització
compatible amb els ecosistemes als quals dona suport i el desenvolupament de l’ús d’energies netes
en el cicle integral.

941.

Però, a més, la situació global, sobretot dels sistemes Segura, Tajo i parcialment Xúquer, estan convertint la situació de sequera en un problema crònic que fa necessari la gestió des d’usos sostenibles
amb mesures de:

942.

Estalvi i eficiència en la distribució i ús, optimitzant les infraestructures existents i analitzant
la petjada hídrica de les diferents activitats

943.

Regeneració, depuració i reutilització

944.

I generació de fonts alternatives.

945.

El transvasament Tajo-Segura: una infraestructura vital, essencial i irrenunciable

946.

El transvasament Tajo-Segura és una infraestructura vital per a la Comunitat Valenciana, essencial
i irrenunciable. És essencial per al proveïment urbà i del regadiu. La Mancomunitat dels Canals del
Taibilla, que aglutinen les comarques de la Vega Baixa i el Camp d’Elx i els municipis d’Alacant i Sant
Vicent del Raspeig a la comarca de l’Alacantí, es nodreix de manera importantíssima dels recursos de
l’Explotació de l’Aqüeducte Tajo-Segura (ATS).

947.

Però, a més gran part dels recursos que precisa en aquestes comarques el regadiu prové de l’Aqüeducte Tajo-Segura, i Comunitats de Regants senceres es nodreixen quasi en exclusiva de l’ATS, precisament les superfícies de regadiu amb més rendibilitat. Fins i tot comptant amb els recursos provinents de l’ATS en un escenari de màxim transvasament existeix dèficit important.

948.

La visió general del problema exigeix considerar la solució com una qüestió global i no com una mera
suma d’actuacions independents. La primera premissa en aquest punt és la permanència d’aquesta
infraestructura. Els i les socialistes hem de garantir que els volums disponibles per als regants i usuaris del transvasament no es vegen disminuïts.
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949.

No permetrem i ens oposarem amb fermesa i rotunditat davant qualsevol atac o acció que pose
en qüestió la pervivència i vigència del Tajo-Segura. La nostra aposta implica garantir el recurs de
manera sostenible i estable en el temps fent-nos menys dependents del canvi climàtic i les seues
conseqüències a mitjà i llarg termini. Això significa que treballarem perquè el reg a la Vega Baixa, el
Camp d’Elx i l’Alacantí, i el subministrament per als milers de ciutadans que del transvasament beuen
no es veja minvat ni afectat.

950.

En el context actual, no podem acceptar cap establiment de cabals ecològics excessius en uns certs
punts del Tajo que puguen significar que el volum final d’aigua a la disposició dels nostres regants es
veja compromés.

951.

I en tot cas, la fixació d’aquests nous cabals ecològics ha de vindre precedit pel corresponent estudi
hidrològic que avalue l’estat real del riu en cada tram i elabore models del comportament futur del
riu davant els cabals addicionals que significaran les modernitzacions de regadius previstes en el curs
alt del Tajo i la inversió en la depuració de Madrid.

952.

Totes dues actuacions han sigut demorades durant dècades i són les realment causants del pèssim
estat del Tajo a la seua eixida de la Comunitat de Madrid. En qualsevol cas, cap mesura que supose
majors cabals circulants en el tram mitjà del Tajo ha de ser desplegada sense que abans no vaja
acompanyat d’una generació de recurs addicional en l’àmbit assortit pel Transvasament a Alacant.

953.

Una visió global: la política d’aigua com a dret essencial i element de cohesió social

954.

L’aigua és un recurs essencial per a la vida humana i un element bàsic de cohesió social. Per això,
apostarem per una gestió d’aquest servei públic amb un model eficient i sostenible, on es fixe un
sistema tarifari just, equitatiu, transparent i suficient, on les tarifes reflectisquen el cost real.

955.

Pretenem fer política de l’aigua i no política amb l’aigua i així establir uns principis uniformes de
gestió adequada per a tots els gestors, sobre la base de la identificació clara d’indicadors de qualitat
en la gestió en els sistemes de gestió del cicle urbà. És necessari dur a terme millores en l’eficiència i
eficàcia del proveïment d’aigua potable potenciant una xarxa de distribució més eficient, on les pèrdues de xarxa siguen mínimes, plantejant la integració de sistemes informàtics de control de cabal.

956.

Per això, l’ús dels protocols de Transparència, Participació Pública i la Rendició de Comptes en l’àmbit
de la gestió de l’aigua, incentivant la creació d’Observatoris del Cicle Integral de l’Aigua, per a poder
fer partícip a la ciutadania en tots els aspectes de la gestió, planificació i administració del recurs, i
garantir la posada a la disposició de la informació clau de tots els serveis del cicle de l’aigua.

957.

La sostenibilitat en la planificació i en la gestió, implica defensa de la titularitat pública d’aquest bé i
per a això hem de blindar la titularitat pública de l’aigua. Els serveis d’aigua i sanejament estan vinculats a drets humans i de ciutadania i no poden ser gestionats únicament des de la lògica del mercat.
Això es fa especialment visible en moments de crisi econòmica, quan les famílies s’enfronten a decisions tan dramàtiques com les de prioritzar necessitats vitals.

958.

Cap família pot ser privada del subministrament d’aigua i del servei de sanejament per a cobrir les
seues necessitats vitals bàsiques per raons econòmiques.

959.

Els socialistes sabem que una política tarifària regulada, transparent i participativa afavoreix la gestió
dels serveis relacionats amb l’aigua, garanteix la sostenibilitat i minimitzaria els conflictes territorials.
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960. Els reptes del sector primari
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961.

La importància socioeconòmica, cultural i mediambiental del sector agroalimentari

962.

L’agricultura és un motor que genera riquesa i ocupació, és una activitat vertebradora del territori
que modela el paisatge i la biodiversitat. Sense ella no s’entén la cultura, la manera de vida, les tradicions i els costums en la nostra Comunitat, especialment en el medi rural.

963.

Les dades del sector agroalimentari ens mostren la seua rellevància en l’economia valenciana, ja que
representen el 9,4% del pes total. A més, destaca en l’àmbit nacional, ja que el sector agroalimentari
valencià és el tercer més important d’Espanya, només per darrere d’Andalusia i Catalunya, representant el 12,6% de l’ocupació.

964.

Però la nostra agricultura també traspassa les fronteres i les dades ho demostren: en exportacions,
el sector valencià ocupa el tercer lloc en el rànquing entre les autonomies, amb el 12,5% de les exportacions agroalimentàries espanyoles i, al seu torn, el 20,2% del total d’exportacions valencianes de
béns. Per tant, podem afirmar amb certesa que és un sector decisiu per al nostre superàvit comercial.

965.

En els últims anys, aquestes dades han registrat un nou avanç, i malgrat la COVID-19, s’ha consolidat
aquesta fortalesa exportadora. Les exportacions del sector han augmentat en més d’un 8%, quasi
duplicant el creixement nacional registrat (4,3%), i en contrast amb la caiguda del 7% del total d’exportacions valencianes en el mateix període.

966.

Tenim un sistema agroalimentari fort i de gran importància socioeconòmica. Per això, necessitem
continuar apostant per ell i incorporar els nous reptes que tenim al davant: treballarem per un sector
rendible, modernitzat, que ens subministre aliments més sans i saludables, que continue generant
oportunitats en el medi rural i que facilite la incorporació de dones i joves.

967.

Aquest sector també ha de contribuir a la millora econòmica del medi rural d’una forma sostenible.
Per a això, hem d’avançar cap a una major modernització, amb l’aplicació de les noves tecnologies i
la digitalització, integrant l’enfocament circular i incrementant la seua capacitat per a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

968.

Hem d’impulsar el contracte agrari amb la societat, perquè l’agricultura i la ramaderia continuen subministrant serveis ecosistèmics a la societat en el seu conjunt: paisatge, biodiversitat i cultura.

969.

Agricultura. Relleu generacional i igualtat

970.

No hi ha activitat humana que es mantinga sense que es produïsca el relleu generacional. El sector
agrari és un sector envellit, a causa de les baixes taxes de rendibilitat, l’absència de serveis de qualitat
en el medi rural o fins i tot a una concepció equivocada, que tendeix a menysvalorar a vegades el
món rural.

971.

Per a facilitar aquest relleu és fonamental apostar per la incorporació de joves i dones al sector. El
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primer pas és potenciar la presència de més joves i dones en els òrgans de decisió de cooperatives,
organitzacions agràries i altres entitats, perquè realment actuen com a dinamitzadors i motors de
canvi.

972.

També és necessari afavorir la formació, amb una millor oferta de cicles d’FP i graus en agricultura
i ramaderia, així com buscar fórmules de noves estructures agràries per a promoure l’agrupació de
terres, que permeten millorar la competitivitat en les explotacions agràries i un millor acompanyament als agricultors i ramaders que es jubilen perquè puguen cedir les seues explotacions en bones
condicions a les persones que reprenguen la seua activitat.

973.

És inassumible i inviable per al sector la baixa presència de dones en el món agrari i la baixa proporció de dones que ocupen llocs de responsabilitat en organitzacions agràries o que accedeixen a la
titularitat o cotitularitat d’explotacions. Per això, incorporarem la perspectiva de gènere en totes les
accions i disposicions en relació amb el sector agrari, secundarem i liderarem totes les mesures que
prioritzen el paper de la dona com a part essencial en la seua dinamització i desenvolupament, ja que
la seua inclusió en el sector és molt de menor que en la resta de les activitats econòmiques.

974.

Una estructura productiva moderna i competitiva

975.

Malgrat el bon comportament del sector agroalimentari valencià, hi ha febleses intrínseques que llastren el seu desenvolupament. Una d’elles és la seua estructura productiva, a causa del minifundisme
de les seues explotacions i l’excessiva parcel·lació.

976.

L’aposta per una millora de les estructures agràries és una garantia d’eficiència i millora de la competitivitat de les nostres explotacions. Per això, continuarem aplicant i millorant, de la mà dels professionals del sector, la Llei d’Estructures Agràries, per a treballar per estructures modernes, de grandària suficient i capaces de competir en el mercat nacional i internacional en condicions d’igualtat.

977.

Una agricultura resilient per a afrontar els reptes del canvi climàtic

978.

El recent Sisé Informe d’Avaluació del Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) de l’ONU
ens posa enfront de l’espill. Som una de les zones, a tot el món, que es veurà més afectada pel canvi
climàtic. Per la qual cosa, hem d’incorporar en totes les nostres consideracions aquesta circumstància i dissenyar les polítiques agràries d’acord.

979.

La implantació de cultius ha de tindre en compte aquesta realitat; el maneig de les plantacions ha de
buscar la resiliència. I el recurs al reg ha de ser conforme a les nostres característiques com a territori
amb acusats dèficits hídrics. En aquest sentit, el suport públic a la millora de l’eficiència del regadiu
ha aconseguit una millora substancial en les tècniques emprades.

980.

El nostre regadiu, òbviament amb drets concessionals i que realitza un ús racional i eficient de l’aigua, és font de producció, riquesa i ocupació i ha de ser impulsat a través de la seua modernització,
fomentant la creixent participació de la reutilització d’aigües regenerades i altres recursos no convencionals. Per a això, continuarem invertint en aquestes tècniques, de manera que es garantisca la
conservació del regadiu de l’àrea mediterrània.

981.

Els regadius valencians han de fer front en els pròxims anys a una sèrie de reptes summament exigents, amb una forta pressió sobre els recursos hídrics, agreujada pels processos de canvi climàtic.
Es tracta d’un complex escenari en el qual convergeixen problemes com els alts costos energètics o
el desafiament de la incorporació de noves tecnologies.
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982.

Per això, establim una estratègia de regadius que ens permeta promoure la viabilitat, adaptació i
millora dels regadius, al mateix temps que fomentem l’ús sostenible de l’aigua en l’agricultura i en el
qual l’aposta per la innovació ha de ser clara.

983.

Al mateix temps, el regadiu sostenible genera sinergies positives amb el medi ambient que han de
ser reconegudes. Millorarem l’eficiència energètica i hidràulica en els regadius, aconseguirem l’aprofitament per a reg de les aigües regenerades, garantirem la recuperació i conservació dels recursos
hídrics i el bon estat de les masses d’aigua i ecosistemes associats, així com la prevenció de la contaminació de les masses d’aigua.

984.

Gestió del territori rural

985.

L’agricultura és un eix vertebrador del nostre territori i fa anys era una gran utilitzadora del territori.
En l’actualitat, no obstant això, tant en zones de secà com de regadiu s’ha produït una gran cessió
d’espai a altres activitats, que en alguns casos ha arribat a l’abandó, a causa del despoblament de les
zones rurals i la caiguda de la rendibilitat del sector.

986.

Aquest fenomen també s’ha produït en les zones d’interfície, on hi ha hagut un gran i continuat augment de les zones forestals, la gestió de les quals des del punt de vista de la prevenció d’incendis és
primordial.

987.

El nostre objectiu, per tant, ha de ser afavorir una regulació en la gestió del territori eficaç, a través
d’un mosaic de cultius d’interior i ramaderia extensiva que facen possible la prevalença d’un entorn
rural viu.

988.

No podem oblidar que la dinamització del sector agroalimentari ha de ser intel·ligent i sostenible. Per
això, la implantació d’instal·lacions d’energies renovables en un context regulat en aquestes zones i
que prevalga el paisatge i el medi ambient és una oportunitat que no pot ser desaprofitada com una
font addicional d’ingressos i diversificació d’activitats econòmiques.

989.

Totes les accions que s’emprenguen per a garantir la supervivència i la rendibilitat del sector han
d’estar dirigides a augmentar la seua sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

990.

Aliments més sans, saludables i segurs

991.

La producció ecològica està en auge en la Comunitat Valenciana, tant que supera la mitjana de l’estat.
Ara com ara, és una alternativa atractiva on la presència de joves i dones és major que en la producció convencional. La necessitat de suport per part de la societat i de garantir que els productes
valencians es facen en les millors condicions ambientals és el que converteix a la producció ecològica
en un objectiu essencial per al nostre full de ruta.

992.

En termes de seguretat alimentària, la garantia que representen els nostres productes és total. Cada
vegada es produeixen aliments més sans i saludables, qualitats que representen un atribut de qualitat afegit, gràcies també a l’aplicació de la investigació i la ciència en els nostres productes. Per això,
aprofitant l’alineament amb les polítiques europees, continuarem apostant per la producció ecològica i per uns aliments cada vegada més saludables.
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993.

El principi de reciprocitat per a garantir igualtat de condicions sociolaborals i el respecte al medi ambient

994.

No podem oblidar que estem exigint les més altes cotes de sostenibilitat ambiental al nostre sector,
que, com no pot ser d’una altra manera, també compleix amb tots els requeriments en seguretat
alimentària i drets laborals.

995.

El nostre model de producció és un dels més exigents del món en qüestions ambientals, socials, de
benestar animal o de seguretat dels aliments. Això significa que els nostres productors han de fer
front a un esforç extra enfront de tercers països, que no han d’assumir totes aquestes exigències i
que també comercialitzen els seus productes en el mercat comunitari.

996.

Per això, no podem permetre que no existisca una reciprocitat per a les produccions que arriben als
nostres mercats. Els productes que importem de països tercers han de ser produïts en les mateixes
condicions sociolaborals i de respecte al medi ambient.

997.

De la mateixa manera que cal que la política comercial de la Unió Europea incloga el principi de
reciprocitat, també seria adequat que alguns productes agraris amb un impacte significatiu en les
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle es tinguen en compte en el mecanisme d’ajust en frontera
per emissions de carboni de la UE.

998.

El valor de l’associacionisme

999.

Les organitzacions cooperatives exerceixen una funció bàsica en el camp. Tant en el marc de la Unió
Europea com en el nostre, les cooperatives han de ser objecte de protecció i impuls. L’associacionisme representa una opció vital per a aconseguir grandària en la producció, volum en la comercialització i poder en la negociació. Per les seues característiques, suposen uns interlocutors de primer
ordre, capaços d’aconseguir millor renda i situació en la cadena agroalimentària per al productor.

1000. I en aquesta lluita per tindre una cadena de valor més equilibrada, les organitzacions cooperatives
exerceixen una funció bàsica perquè contribueixen a modelar el territori.

1001. Ramaderia mediterrània
1002. La ramaderia és una part fonamental del medi rural mediterrani. Tant la ramaderia de base tecnològica com l’extensiva, amb més base de terra, proporcionen aliments saludables, generen riquesa i
ocupació i també modelen el territori

1003. Així mateix, en el cas de la ramaderia extensiva és un baluard fonamental en la lluita contra els incendis forestals.

1004. Preus justos per al productor, una cadena de valor equilibrada
1005. No podem aspirar a tindre una indústria ramadera de primer ordre ni una distribució referent amb
aliments sans i saludables si no es retribueix justament als productors.

1006. Per això, com a socialistes, treballarem per a la consecució d’una cadena de valor més equilibrada,
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amb preus més justos, amb unes rendes adequades en totes les baules, que augmente l’atractiu del
sector per a noves generacions i garantisca el relleu generacional.

1007. Un projecte de futur per al sector agroalimentari: la nova PAC
1008. La nova Política Agrària Comuna (PAC) 2021-2027 és el major instrument europeu de suport a l’agroalimentació. Encara que tradicionalment ha representat un percentatge escàs en la renda dels agricultors de la Comunitat Valenciana, és una eina irrenunciable per a millorar la situació dels nostres
productes, la competitivitat de les explotacions i contribuir a la diversificació de l’activitat agroalimentària i al fiançament de la sostenibilitat ambiental.

1009. Precisament entre els nous punts que caracteritzen en aquest període a la PAC es troba el seu alineament amb les estratègies del Pacte Verd i de la Granja a la Taula que promou la Comissió Europea.
Però també ha de focalitzar-se en la innovació, la digitalització i el foment d’energies alternatives i,
sobretot, en una simplificació burocràtica que facilite el procés per als professionals del sector.

1010. Però, a més, la PAC ha de ser més mediterrània, amb major sensibilitat cap a les nostres produccions
i característiques: ha de fer costat més als xicotets productors i considerar la multifuncionalitat del
sector i pluriactivitat dels nostres agricultors i ramaders. Així mateix, també s’ha d’aconseguir una
convergència ràpida i definitiva i s’ha de superar l’obsolet marc de referència dels drets històrics.

1011. La PAC no pot continuar per més temps amb una situació que deixa de costat a la major part del
nostre sector. Per això, aquesta reorientació ha de tindre com a objectiu final un major accés als fons
per als nostres agricultors, una millor protecció per a les seues rendes després d’anys d’orientació
cap a altres tipus d’agricultura i un major sostingues al relleu generacional i al paper de la dona en el
sector agroalimentari.

1012. Potenciar la competitivitat de la indústria agrària
1013. La investigació representa un desafiament per al sector. Malgrat ser un dels quals més inverteix en
R+D+i, encara hi ha marge de millora per a atendre les necessitats en formació de tecnologia que
necessita el sector primari i que es reflecteixen en la tendència a acudir a empreses externes per a
equilibrar aquesta manca.

1014. La digitalització és una realitat en la societat i, per això, treballarem amb l’objectiu que arribe plenament a tot el sector, a les xicotetes i a les mitjanes explotacions. La connectivitat digital integral en tot
el territori ha d’aconseguir-se en el termini més breu possible, ja que és una condició imprescindible
per a la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament rural.

1015. La nostra aposta per la investigació i la innovació ha de ser total. I, per a això, accentuarem encara
més l’aposta per l’Institut València d’Investigacions Agràries (IVIA) com a centre de referència en investigació agrària, al costat del rellançament d’estacions experimentals agràries i altres centres de
desenvolupament.

1016. D’altra banda, el teixit empresarial agroalimentari valencià el componen més de 2500 companyies,
en la seua gran majoria microempreses. Davant això, hem de treballar per un teixit empresarial
d’empreses de major grandària, digitalitzades i connectades de manera que augmentem el valor
afegit dels nostres productes, incrementant així les nostres possibilitats de comercialització, internacionalització i presència en els mercats.
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1017. Modernitzar la pesca i l’aqüicultura amb la incorporació de la investigació i la innovació

1018. El nostre sector pesquer compta amb una de les principals flotes del mediterrani, compta amb un
fort caràcter social i territorial, i està dedicada a la pesca litoral i artesanal. Els nostres 21 ports es
distribueixen al llarg de tot el litoral i formen part de la realitat sociocultural de la nostra Comunitat.

1019. La pesca és una activitat econòmica que proporciona aliments frescos, sans, de proximitat i d’alta
qualitat, que, a més, contribueix a l’ocupació i la creació de riquesa. No obstant això, hem de continuar donant suport a la flota per a la seua modernització i perquè continue sent un sector de futur.

1020. Amb aquesta finalitat, afermarem la consecució de l’equilibri ambiental, social i econòmic en les captures. És necessària una ordenació de la pesca en les zones marines subjectes a protecció i continuar
desenvolupant la nostra xarxa de reserves marítimes i altres figures d’interés pesquer.

1021. La Comunitat Valenciana és també un referent en aqüicultura, que cada vegada adquireix més importància. Com a socialistes hem d’impulsar millores per a la seua ordenació i planificació en l’espai
marí que podrien incloure’s en un pla estratègic.

1022. La pesca sostenible afermada en un augment de la investigació pesquera per a la protecció i millora
dels recursos pesquers i hàbitats marins, la incorporació de tecnologia, la necessària ordenació, i
l’impuls al millor desenvolupament de la comercialització del sector marquen les polítiques que defensem com a socialistes en el sector pesquer i l’aqüicultura.

1023. Política pesquera comuna
1024. En el marc de la Política Pesquera Comuna, hem d’aprofitar les oportunitats que oferirà el nou Fons
Marítim Pesquer i Aqüícola defensant el paper fonamental de la pesca i l’aqüicultura en l’economia
i l’ocupació. Aquest objectiu ha d’aconseguir-se sense menyscabar la sostenibilitat i la protecció ambiental de les zones pesqueres i, alhora, garantint també la rendibilitat social i econòmica de les
famílies dependents de la pesca.

1025. El sector pesquer valencià ha sigut pioner en l’assumpció de compromisos mediambientals relacionats amb la millora de l’estat de les pesqueres i el medi ambient marí, molt conscient que aquesta
activitat necessita una mar Mediterrània viva i ple de biodiversitat.

1026. Acompanyarem la transició de l’activitat aqüícola i pesquera cap a una major sostenibilitat amb uns
plans de gestió de flota justos, que garantisquen la rendibilitat als seus professionals.

1027. Relleu generacional i igualtat
1028. La sostenibilitat del sector i les seues garanties de futur requereixen una major presència de joves i
dones en les empreses pesqueres.

1029. Tots dos objectius només es podran aconseguir garantint un horitzó de futur i estabilitat econòmica
pel qual, com a socialistes, hem de comprometre’ns a treballar. Sempre hem estat en l’avantguarda
de les polítiques i aquest cas no ha de ser una excepció. Si volem que el nostre sector continue sent
un referent hem de comptar amb la joventut i les dones i així ho farem.
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1030. Benestar animal

1031. Una societat moderna que avança cap al futur ha d’atendre els problemes i les necessitats reals i, per
aquest motiu, hem d’avançar en la protecció del benestar animal, tenint en compte, a més, que la
conscienciació col·lectiva en el nostre territori és cada vegada major. El nostre partit ha de treballar
per a garantir i donar cobertura política en tots els seus nivells i àmbits a qualsevol acció en defensa
del benestar animal.

1032. L’evolució d’una societat es mesura, en bona part, per com tracta als animals. Espanya i la Comunitat
Valenciana han avançat en la protecció del benestar animal en els últims anys, però queda molt camí
per recórrer per a poder erradicar les pràctiques que causen un dolor innecessari per interés econòmic o per mera crueltat.

1033. Garanties jurídiques per als animals
1034. Hem sigut els i les socialistes els que hem promogut la modificació de diverses normes, entre elles la
reforma en el Codi Civil, per a reconéixer els animals com a “éssers dotats de sensibilitat”, superant
així la “cosificació” dels mateixos a efectes legals, conforme a l’establert en l’article 13 del Tractat de
Lisboa del 2009 i en la línia ja adoptada en altres països com França, Portugal, Alemanya o Suïssa.
La Comunitat Valenciana ha sigut pionera en la protecció d’animals de companyia en l’àmbit estatal
i impedeix que se’ls tracte com a objectes, reconeixent als animals com a éssers vius dotats de sensibilitat.

1035. El respecte i la protecció animal han anat avançant al llarg dels últims anys i els partits polítics també
hem d’avançar per a donar resposta a les noves necessitats i sensibilitats que la societat ens trasllada.

1036. Els i les socialistes hem protagonitzat sempre les grans transformacions socials, anticipant-nos als
canvis que requereix una societat avançada, plural i innovadora, mitjançant l’impuls de polítiques
dirigides al benestar de les persones, així com a tots els éssers vius, entre ells, els animals, Per aquest
motiu, i fins i tot avançant-se a lleis i acords estatals, la Generalitat Valenciana va aprovar el passat
dia 30 de juliol del 2021 l’avantprojecte de llei de la Generalitat Valenciana sobre protecció, benestar
i tinença d’animals de companyia i altres mesures de protecció animal.

1037. Amb aquesta nova llei, aconseguirem el nostre objectiu, establint normes generals per a la protecció,
el benestar i la tinença responsable dels animals de companyia i la protecció, en determinades situacions, d’altres animals que es troben de manera permanent o temporal en la Comunitat Valenciana,
amb independència del lloc de residència dels responsables legals i temporals.

1038. Seguretat en la cadena alimentària
1039. Respecte al consum de carn o derivats dels animals, el benestar animal també preocupa les i els consumidors i, a causa d’això, cada vegada es demanda una major regulació jurídica.
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1040. El debat sobre el benestar animal no concerneix només els animals de companyia, que cada vegada
estan més presents a les nostres cases, també són presents en el debat públic les condicions en les
quals es troben les espècies destinades al consum humà, com poden ser: la higiene del lloc, no sols
on està l’animal, sinó també on es processen els productes; la llibertat de moviment que té l’ésser viu
en aquests espais; així com la formació i condicions laborals dels treballadors d’aquesta indústria.

1041. Si bé la societat sembla exigir avanços en relació amb la seguretat alimentària i el benestar dels
animals, sovint ens trobem amb dificultats per a definir les mesures adequades que asseguren el
correcte compliment de la normativa vigent en la matèria. A més, el Consell de la Unió Europea estableix que “el benestar dels animals també està vinculat a la seguretat alimentària, ja que contribueix
a la resiliència, a l’eficiència dels recursos i als resultats en matèria d’equitat i responsabilitat social”.

1042. La revolució cap a un sistema alimentari sostenible requereix una perspectiva que tinga com a element essencial la sostenibilitat, que necessita una combinació dels següents elements: la nutrició,
el desenvolupament rural ètic, les necessitats de les i els productors, distribuïdors i consumidors, la
cultura i el benestar animal.

1043. Abandonament animal
1044. L’abandonament dels animals continua sent una qüestió preocupant, ja que veiem cada estiu com
continuen abandonant animals. No podem mirar a un altre costat, hem de reforçar el nostre compromís amb el benestar animal perquè transcendisca més enllà de les campanyes per dies concrets.

1045. Hem de fomentar els valors del respecte, la responsabilitat i la sensibilitat cap als animals per a
començar a revertir comportaments que no respecten als animals, ja no sols l’abandonament, sinó
també el relacionat amb el maltractament.

1046. Els i les socialistes hauríem de promoure àrees específiques en les diputacions provincials i regidories
dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana de benestar animal, amb el pressupost suficient per a
poder avançar en la gestió de: recollida d’animals abandonats, situacions de maltractament animal,
campanyes per a la recollida d’excrements en la via pública, molèsties veïnals, tinença indiscriminada
de mascotes exòtiques o campanyes de conscienciació cívica relacionades amb el benestar animal.

1047. Cap a una Comunitat més
vertebrada

1048. En un context de crisi climàtica i de transició econòmica i demogràfica, el territori es converteix en
un actiu vital per a aconseguir una recuperació sòlida i viable. L’ordenació i gestió de la Comunitat
és fonamental per a incrementar l’eficiència del territori i propiciar la cohesió dels diferents nivells
de desenvolupament que existeixen, propiciant un funcionament més equilibrat de l’economia i un
aprofitament coherent i responsable dels recursos existents.

1049. A més, la planificació i ordenació del mateix requereix una visió de conjunt, que com a socialistes
volem preservar i fomentar. Aquest tipus de perspectiva té en compte també altres factors com
la mobilitat, les activitats econòmiques i les singularitats dels diferents territoris i, per descomptat,
requereix la màxima participació de la ciutadania, agents econòmics i socials perquè repercutisca
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vertaders beneficis a la qualitat de vida de les persones.

1050. Per a això, resulta imprescindible superar la tradició de veure l’ordenació del territori com una juxtaposició de plans generals localitzats, ja que, fins ara, els únics Plans d’Acció Territorial aprovats, de
gran valor per al desenvolupament i la protecció del nostre territori (PATRICOVA, PATIVEL i PATFOR),
són de caràcter sectorial.

1051. Les i els socialistes sempre hem defensat les singularitats de cada municipi perquè en la diversitat
està la riquesa de la nostra autonomia. Per això és tan important que continuem treballant en una
planificació que guie, entroncament i coordine les polítiques de desenvolupament del territori, plantejant un model de desenvolupament adequat i adaptat a les singularitats de cada part del territori
valencià.

1052. Es tracta, per tant, d’analitzar, diagnosticar i planificar de manera conjunta i harmònica les oportunitats i els reptes de futur del nostre territori des del punt de vista de la sostenibilitat, la creació d’ocupació i amb una visió municipalista i col·laborativa de tots i totes.

1053. Un territori equilibrat i coordinat
1054. La visió metropolitana
1055. Una de les realitats que més defineixen la societat actual és la nova escala de les relacions entre territoris. Enfront de l’antiga divisió de la realitat territorial, delimitada i definida, les relacions espacials
i funcionals que s’han anat produint en les societats més avançades han donat lloc a realitats territorials molt més complexes, que superen aquests límits espacials i les organitzacions administratives
associades a elles.

1056. Els reptes que se’ns plantegen en el futur requereixen una visió holística i, per tant, l’escala supramunicipal pot permetre’ns, en alguns àmbits, establir unitats d’intervenció molt més pertinents i
eficaces.

1057. L’organització metropolitana és l’autèntica escala d’organització de les ciutats contemporànies. Els
sistemes de transport, les relacions laborals, el proveïment d’aigua, la política residencial i els diferents serveis públics rarament es poden encasellar en un territori merament urbà, ben definit i
delimitat.

1058. Les característiques singulars de les àrees metropolitanes difereixen les unes a les altres, però, en
qualsevol cas, es corresponen al vertader espai d’interacció col·lectiva dels agents econòmics i socials
a la ciutat contemporània.

1059. De la mateixa forma, l’adequació de la vida a l’escala metropolitana ha de vindre acompanyada d’una
coordinació de les inversions, del desenvolupament de polítiques homogènies i espacialment redistributives i d’una major cooperació des del punt de vista polític administratiu a l’escala i àmbit en la
qual els ciutadans i agents econòmics desenvolupen la seua vida i activitats.

1060. Per això, hem d’apostar per la configuració d’àrees metropolitanes, encara que sempre tenint en
compte les particularitats de la nostra comunitat, com a espais de cogovernança, que permeten una
major interacció i integració d’infraestructures i serveis públics i ajustar les decisions polítiques a
l’escala i àmbit en la qual realment els ciutadans i agents econòmics desenvolupen la seua vida i les
seues activitats.
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1062. La reactivació econòmica del món rural també ha de tindre un reflex en els processos d’avaluació de
les propostes territorials. Hem d’avançar en fórmules que compatibilitzen la necessària protecció del
medi ambient amb l’aprofitament de les oportunitats que la nova economia verda planteja per a les
zones despoblades valencianes.

1063. La promoció de la digitalització del món rural despoblat, la facilitació de les condicions d’accés a l’habitatge per part de la població jove en les zones rurals, la reactivació econòmica mitjançant les oportunitats que deriven de la bioeconomia i l’economia circular o la promoció de les activitats agrícoles,
ramaderes, i la gestió forestal silvícola contribueixen a fer el territori rural pròsper i atractiu.

1064. A més, això suposa una oportunitat per a identificar les potencialitats en el territori rural i permeten
atraure la inversió empresarial en activitats estratègiques com la bioeconomia, l’economia circular o
les energies renovables, al mateix temps que es duen a terme actuacions de mitigació dels efectes
del canvi climàtic.

1065. Una Comunitat vertebrada
1066. La nostra Comunitat té una diversitat territorial que cal protegir i fomentar, perquè és el que ens enriqueix com a valencians i valencianes. Però això no eximeix que hàgem de buscar una vertebració,
una unió que ens faça més fortes enfront dels reptes que se’ns presenten.

1067. Si no fomentem aquesta vertebració, no podrem aprofitar totes les sinergies que es podrien generar
entre tots dos territoris o amb les comarques més perifèriques.

1068. Un exemple de la necessitat d’aquesta vertebració va ser el Pla Vega Renhace, un clar esforç de tota la
Comunitat bolcada per a revitalitzar i recuperar la comarca de la Vega Baixa després de la catàstrofe
ocorreguda amb la DANA de 2019 i una ocasió per a impulsar un territori resilient i ple de singularitats.

1069. Això demostra que aquest tipus de plans no pot limitar-se, sinó que s’han d’ampliar a altres zones
sensibles tan econòmicament com socialment i mediambientalment. I al mateix temps que s’està
promovent un desenvolupament territorial que afavorisca la regeneració econòmica i social, s’està
preparant el territori per a eventuals episodis de temporals, a través d’un Pla que possibilite una major vertebració del territori de la Vega Baixa amb la resta de la Comunitat Valenciana.

1070. La Vega Baixa del Segura: una història de resiliència
1071. La Vega Baixa del Segura és un territori amb unes característiques especials i diferenciades dins del
conjunt de la Comunitat Valenciana. Compta amb actius territorials fonamentals que la converteixen
en un àmbit clau per al desenvolupament econòmic de la Comunitat. Es tracta d’una de les majors
hortes mediterrànies de la Unió Europea i, a més, s’ha consolidat com un autèntic clúster agroalimentari, patrimonial, cultural, turístic i residencial.

1072. La importància de la Vega Baixa com a àmbit territorial és clau per a la vertebració de la Comunitat
Valenciana per la seua localització en l’extrem sud i la seua posició estratègica entre l’àrea funcional
d’Alacant i Elx i la regió veïna de Múrcia.

1073. No obstant això, es tracta d’un territori amb una elevada dependència dels recursos hídrics i, al mateix temps, d’un espai d’elevada fragilitat ambiental, en estar situat en una plana fluvial inundable,
com comprovem després dels greus efectes de la DANA de setembre de 2019.

1074. Aquesta característica condiciona gran part dels usos i activitats que es poden implantar en un territori que, a més, ha experimentat un creixement urbanístic desordenat en els últims 30 anys, que ha
emmalaltit d’una falta de visió supramunicipal i coordinada.
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1075. Per tot això, és absolutament imprescindible l’ordenació territorial d’aquesta comarca a través d’un
Pla d’Acció Territorial (PAT) participat i consensuat que convertisca la Vega Baixa en un territori resilient a l’efecte d’inundacions i sequeres.

1076. El PAT de la Vega Baixa ha d’abordar aquests problemes des d’una visió comarcal, afavorint la coordinació i cooperació entre els municipis per a desenvolupar, en favor de la col·lectivitat, tots els grans
potencials d’aquest territori.

1077. Cal apostar per una ordenació del territori racional i sostenible, organitzant els usos residencials i
productius dins d’un ordre que respecte l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i dissenyant la infraestructura verda de la comarca, orientant els creixements urbanístics de manera racional
i proposant accions per a la millora de la mobilitat sostenible en el conjunt de la Vega Baixa.

1078. Una nova estratègia territorial participada amb el desenvolupament i la cohesió com
a objectiu

1079. La nostra proposta és revisar l’estratègia territorial de la Comunitat Valenciana de forma participada
i consensuada per a aconseguir una nova versió més eficient i possibilitar el seu desenvolupament
lleial, promovent PAT integrats que cobrisquen la totalitat del territori i, al seu torn, posar en marxa
plans “Renhace” en els àmbits més sensible.

1080. Es tracta de recuperar la participació local a l’hora de decidir les oportunitats de futur triades. Optar
per un nou model de planificació per al territori valencià àgil, senzill i digitalitzat.

1081. Així mateix, hem de simplificar els procediments de minimització d’impacte en els espais de sòl no
urbanitzable que han sigut ocupats per l’edificació irregular de segona residència. D’altra banda, hem
de regular el procediment de planificació de l’urbanisme productiu (industrial i terciari), les inversions
del qual no poden preveure’s a priori, com ocorre amb el sòl residencial, que sí que ha de tindre una
planificació prevista segons els paràmetres del creixement poblacional estimat.

1082. Dret a la ciutat: l’agenda urbana valenciana
1083. La desigualtat que hi ha en la societat es transmet també en l’àmbit geogràfic. Segons alguns estudis
recents, actualment el 50% de la població viu en ciutats i aquesta xifra s’incrementarà fins a un 70%
en 2050, a pesar que les ciutats a penes ocupen un 3% de la superfície terrestre. En el cas de la Comunitat Valenciana, prop del 80% dels habitants viuen en ciutats, la qual cosa suposa quasi un 30%
més que la mitjana a escala europea.

1084. D’altra banda, en el nostre territori és essencial el pes de les ciutats intermèdies en l’estructura poblacional, ja que són clau per a la millora de la cohesió social i l’equilibri territorial, però en els últims
anys estan patint un cert declivi demogràfic. Així mateix, comptem amb un sistema rural de ciutats
en greu risc de despoblació que, encara que només suposen l’1,5% de la població, gestionen el 32%
del territori en superfície.

1085. És cert que la concentració de la població en els grans espais metropolitans té molts avantatges derivats de l’economia de l’aglomeració, la concentració de talent, serveis, infraestructures i mercats de
treball amplis. No obstant això, també és evident que els grans problemes socials i mediambientals
es troben cada vegada més concentrats en l’àmbit urbà: el canvi climàtic, les dificultats d’accés a l’habitatge, l’accés a serveis bàsics o la falta de seguretat, entre altres.
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tots i totes hem de gaudir i cuidar. Per això, impulsarem l’Agenda Urbana Valenciana com a instrument coordinat amb la renovada Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, disposant així
d’un instrument útil, rigorós i participatiu que servirà com a full de ruta, flexible i coherent, dirigida
cap al futur de les nostres ciutats amb la finalitat que aconseguisquen la resiliència necessària per a
adaptar-se als grans reptes de futur i poder garantir, així, la seua sostenibilitat.

1087. L’Agenda Urbana Valenciana inspirarà el conjunt de polítiques urbanes en la Comunitat Valenciana
independentment del cicle econòmic i polític, i, per tant, ha de ser fruit d’un ampli consens. Així,
analitzarem les possibilitats de les nostres ciutats, de manera que siguen espais resilients, amables,
habitables i on es garantisca la igualtat per a tots els seus ciutadans, a més de la prosperitat per a
tots els agents socials i econòmics.

1088. Governs locals

1089. El socialisme no s’entén sense la proximitat a les persones, sense els municipis com a principal element d’acció pròxima i eficaç per a resoldre els problemes quotidians dels ciutadans. Les i els socialistes tenim en el nostre ideari el reconeixement als municipis com a element essencial de l’Estat i com
primer receptor de les aspiracions i necessitats dels ciutadans.

1090. Això ens ha portat al PSPV a concebre i considerar de forma molt important el municipalisme com a
eix vertebrador de les nostres polítiques. Durant aquests últims anys, hem desenvolupat un principi
inspirador de la relació amb els ajuntaments, el qual ha consistit en el reconeixement de la vàlua i
l’aportació dels ajuntaments al desenvolupament i benestar dels ciutadans del nostre País.

1091. En aquest sentit, s’ha aprofundit en un finançament més just, objectiva i eficaç; s’han compartit competències amb els ajuntaments; estem combatent la xacra de la despoblació, que assota determinades zones del nostre País; s’ha potenciat el treball conjunt i supramunicipal i s’ha procedit a incorporar a les Diputacions Provincials en el marc de la col·laboració conjunta de la totalitat de les
administracions per a desenvolupar les accions que milloren la qualitat de vida dels ciutadans. El
reconeixement de la majoria d’edat dels municipis és un fet substancial per a les polítiques del PSPV.

1092. El municipalisme forma part de l’ADN dels governs socialistes. I continuar impulsant-ho és hui una
prioritat per a propiciar un nou model social i transformar el nostre territori sobre la base dels criteris
de sostenibilitat fixats per l’Agenda 2030. Així, el municipalisme com a manera d’entendre l’autonomia local, té com a reptes actuals combatre la despoblació de les zones rurals, atendre les persones
en risc, reduir la desigualtat social i també solucionar qüestions com la bretxa de gènere.

1093. Gràcies al municipalisme, a les eines recursos i serveis que arriben directament a la ciutadania, hui
dia es viu millor a les ciutats i pobles i s’està treballant per a garantir un creixement sostenible, basat
en nous models econòmics i de riquesa. A més, el municipalisme també genera ocupació a través
de nous models productius, basats a emprendre i desenvolupar projectes innovadors, és capaç de
revolucionar l’urbanisme a través de les ciutats intel·ligents i de desenvolupar noves aplicacions tecnològiques que permeten una vida més accessible, un futur millor.

1094. En aquest sentit i de manera conjuntural, els fons Next Generation de la Unió Europea, el gran pla de
recuperació per als pobles i ciutats europees, permetran noves oportunitats en clau de cohesió social
i territorial, economia digital verd i permetran consolidar la investigació i la innovació per a millorar
els serveis públics, bàsics i universals, com la sanitat o l’educació, fonamentals per a l’avanç social.
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Les i els socialistes valencians som plenament conscients de l’oportunitat de transformació social que
suposen els recursos posats a la disposició de la nostra societat des de la Unió Europea i assumim el
compromís de l’execució de projectes transformadors, que ens situen en un nou llindar de benestar.

1095. Impuls de noves polítiques dirigides cap a l’àmbit municipalista
1096. Reforçar el municipalisme com a primera eina política per a l’avanç i transformació de la societat a
través d’una gestió sustentada en un nou model d’autonomia local, participació ciutadana i bon govern.

1097. Amb la pandèmia de la COVID-19, s’ha incrementat la necessitat d’una atenció més pròxima i directa
davant problemes conjunturals derivats de la crisi sanitària, especialment en l’àmbit de les bretxes
socials, les desigualtats i l’accés als recursos bàsics, així com a les oportunitats d’ocupació i desenvolupament col·lectiu i personal. Les polítiques socialistes impulsaran a les administracions locals com
a garants de justícia social i prestaran eines per a la igualtat social.

1098. El municipalisme és el pilar que sustenta el benestar social i presta qualitat de vida a la ciutadania.
Així, el socialisme valencià posarà en relleu aquest protagonisme generant més instruments que
afavorisquen l’autonomia dels ajuntaments i noves vies de finançament.

1099. En l’essència del socialisme es troba la redirecció de totes les polítiques a l’àmbit de la igualtat per
a afavorir una millora a l’uníson de la qualitat de vida de la gent. Ara és el moment que cobre força
aquest propòsit amb nous programes que defensen la diversitat, la inclusió social, la integració, amb
la finalitat de contribuir a reduir desigualtats socials.

1100. La bona governança serà una línia de treball i vertebració territorial; per això buscarem la implementació de canals de treball seguint la referència del segell QS (Qualitat Socialista) sobre la base de
noves prioritats: el creixement sostenible, la innovació tecnològica i la regeneració urbana, fent front
així a problemes com la despoblació rural i reptes com la millora de sistemes de mobilitat sostenible.

1101. Reivindicarem un nou sistema de finançament autonòmic i defensarem un finançament local just,
que garantisca l’avanç econòmic sostenible sense deixar a ningú al marge. Amb això, aspirem a transformar l’urbanisme sostenible i participatiu, generant més recursos i major ocupabilitat en tots els
sectors implicats en el creixement econòmic de la Comunitat Valenciana.

1102. Les i els socialistes valencians articularem una legislació que organitze de manera coherent totes les
noves polítiques emergents en l’àmbit local, la participació dels ciutadans, la transparència en la gestió dels assumptes públics, la millora de la democràcia participativa dels càrrecs electes, l’ètica en la
conducta, els nous drets dels electes i molts altres assumptes que faran que la Comunitat Valenciana
se situe en l’avantguarda del local.

1103. Les i els socialistes valencians proposarem una nova tributació impositiva més arrelada al local, de
manera que rebaixem la dependència econòmica dels ajuntaments respecte a altres administracions
que en aquests moments exerceixen una supervisió econòmica que ha de ser revisat. D’aquesta manera, s’incrementarà l’autonomia econòmica dels municipis i ciutats garantint un finançament just
dels municipis. Igual que reivindiquem un nou sistema de finançament autonòmic, hem de reivindicar un nou sistema de finançament local que ha d’anar concorde al pes específic de la prestació de
serveis i nivell competencial dels municipis.

1104. Els socialistes valencians sempre ens hem caracteritzat per desenvolupar una important aposta pel
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municipalisme a tots els nivells. En aquest sentit és necessari en el segle XXI repensar la ciutat com a
model de vida i espai amable, una revisió de l’entorn urbà en el qual el medi ambient siga fonamental, una aposta per ciutats modernes i habitables. Per això, impulsant polítiques transversals treballa-
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rem en aquest sentit situant als nostres municipis com a clars exemples en l’entorn municipal.

1105. Elaborarem un pla de digitalització de l’administració local en el qual, a través de nous instruments
digitals, els ciutadans i l’administració exercisquen una doble relació, tant cap a l’interior de l’administració com cap a l’exterior amb els ciutadans. El temps hui dia és un factor essencial de la vida i la
digitalització serveix per a poder aprofitar-ho molt millor i ser més eficaces. Aquest pla també abordarà la smart city, mitjançant la qual es milloraran les infraestructures digitals del mateix municipi i
el seu entorn en relació amb els ciutadans.

1106. L’aposta d’Europa en el procés de recuperació econòmica aconsegueix de ple les accions i necessitats
en l’àmbit local. En aquest sentit les i els socialistes valencians ens comprometem a incrementar els
esforços per a dotar als nostres municipis de personal especialitzat en el treball i processos europeus, de manera que no perdem les oportunitats que en aquests moments se’ns ofereixen per part
de la Unió Europea.

1107. En l’àmbit supralocal, seguirem amb una aposta decidida de suport a les mancomunitats de municipis, a les quals se’ls reconeix en la Llei aprovada per les Corts com a actors fonamentals en el
desenvolupament de les polítiques de la Generalitat en el territori. Especialment, promocionarem
les mancomunitats d’àmbit comarcal, en ser les que desenvolupen un major potencial d’accions. Les
mancomunitats són espais de política col·laborativa posada en comú per part dels municipis que les
conformen que creguen sinergies i afavoreixen el desenvolupament de polítiques de major qualitat,
a més de més econòmiques per als ciutadans.

1108. En el marc de les polítiques de les diputacions i la seua relació amb la Generalitat, proposem continuar amb la coordinació d’accions de manera que incrementem considerablement els recursos i
oportunitats de tota índole. La col·laboració estreta, l’acord en les accions i la coordinació de les polítiques fan d’aquesta relació un aspecte substancial del municipalisme al nostre país. Les diputacions
provincials, en el marc d’una autonomia moderna i avançada, han de modificar-se substancialment;
aquestes han de ser un element subsidiari de les necessitats dels xicotets municipis als quals han
d’assistir tant tècnicament com políticament.

1109. L’estructura moderna de les administracions no pot suposar de cap manera duplicitats i ineficiències
en la gestió. El bon ús dels recursos públics comporta una clara i nítida distribució competencial i una
aplicació eficaç d’aquesta. Les i els socialistes valencians ens comprometem a dur-ho a terme sobre
la base del marc legislatiu i al constitucional que l’estableixen.

1110. En aquest sentit, les i els socialistes valencians apostem per unes diputacions que realment exercisquen el paper que tenen encomanat, que presten els serveis tècnics i jurídics que se’ls exigeix
als municipis de menor població, que col·laboren i cooperen amb la Generalitat Valenciana en el
desenvolupament d’accions conjuntes, que atenguen les necessitats dels xicotets municipis i que, en
definitiva, treballen pel benestar i el progrés dels municipis.

1111. Els i les socialistes comptem amb una dilatada experiència en el bon govern de les diputacions; hem
de reivindicar el paper d’aquestes administracions adaptat a la realitat autonòmica i competencial, el
seu bagatge acumulat, la seua situació econòmica sanejada i, prestant personal al servei dels ajuntaments, apostant per la seua modernització i adaptació al segle XXI en el desenvolupament de les
seues competències com a administració local. Han de fer-ho sobre la base de les noves necessitats
de cada administració local, dotant-les, d’una banda, de l’autonomia necessària per a prendre les
seues pròpies decisions respecte als fons que reben, ja que cada municipi el millor coneixedor de
les seues pròpies necessitats. D’altra banda, han de destinar els recursos necessaris per a suplir les
manques estructurals i assistencials d’una manera més àgil i eficaç. Les diputacions han de treballar
especialment per aquells municipis xicotets que no tenen recursos per a créixer i, per tant, facilitar
que es facen realitat projectes, nous serveis i infraestructures. Aquests municipis no poden quedar al
marge del creixement, ja que això propicia la creació de noves desigualtats.
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1112. Impulsarem un gran pla de formació activa dels càrrecs electes i treballadors de l’àmbit local, de manera que aprofundirem en l’especialització i en el coneixement necessari de totes aquelles polítiques
que actualment s’exerceixen. Les i els treballadors formats són millors i els càrrecs públics també.

1113. Aquests últims anys la política municipal del Consell s’ha caracteritzat per trobar complicitats dels
municipis en el desenvolupament de programes. Mitjançant la “delegació de competències” es
proposa una major descentralització, guanyant en eficàcia i eficiència. Hi ha nombrosos exemples
d’aquesta política en la Comunitat: el Pla Edificant, llibres de text, serveis socials, etc… Considerem,
per tant, que cal continuar en aquesta línia i que a més cal crear i potenciar nous instruments que
ens facen guanyar eficàcia i rapidesa. La descentralització de la política és un senyal d’identitat de les
i els socialistes valencians enfront del centralisme i la falta de confiança en el local que ve practicant
la dreta durant molt de temps. Els municipis han demostrat àmpliament la seua capacitat de desenvolupament de les competències delegades, la qual cosa suposa a més un avanç en la política dels
socialistes. D’aquesta manera s’està aprofundint en l’autonomia local i en el reconeixement dels municipis com a part de l’Estat, mitjançant una descentralització que provoca a més una major eficàcia
en la gestió. Arribar al territori que es troba més lluny i arribar a la major part de la ciutadania només
és possible si es compta amb els municipis.

1114. És un gran consens del municipalisme valencià la necessitat d'un profund canvi legislatiu en l'àmbit
estatal. En aquesta línia, les i els socialistes valencians apostem per la derogació de la Llei de
racionalització de les entitats locals de l'any 2013, la qual ha sotmés i perjudicat de manera injusta
i arbitrària el desenvolupament dels serveis públics de qualitat que els ciutadans necessiten. Així
mateix, l'eliminació de la taxa de reposició de treballadors als ajuntaments és una prioritat, ja que la
situació actual impossibilita la incorporació de nous efectius en les plantilles dels municipis, tenint en
aquests moments un personal envellit i moltes vegades poc adaptat als reptes de futur.

1115. Les i els socialistes valencians apostem, així mateix, per l’eliminació del sostre de despesa al qual
estan sotmeses les administracions públiques, ja que aquesta situació encotilla les decisions de despesa, generant recursos econòmics que no es poden utilitzar en la prestació de serveis o accions fonamentals, limitant l’autonomia local. Al mateix temps, és necessari modificar la legislació perquè els
romanents de tresoreria, és a dir, els recursos sobrants dels pressupostos anuals es puguen utilitzar
per al que es considere convenient per part dels ajuntaments.

1116. Les i els socialistes valencians exigirem al Govern d’Espanya un pla perquè els habilitats nacionals, secretaris, interventors i tresorers depenguen de la Generalitat Valenciana, tant en la seua selecció com
en la seua formació. De la mateixa manera ocorrerà amb els nomenaments com a alts funcionaris
que vetlen per la legalitat de les actuacions dels municipis. La transferència d’aquestes competències
és tremendament important si es pretén garantir la qualitat en la prestació dels serveis públics a les
i els ciutadans dels nostres municipis.

1117. Millora del finançament local
1118. Dotarem de més mitjans i recursos a les entitats locals, seguint les bases de la nova Llei Reguladora
del Fons de Cooperació Municipal, millorant l’estructura i l’eficiència de la gestió municipalista mitjançant un sistema estable de suficiència financera per a dur a terme els compromisos electorals de
competència municipal.

1119. Per al desenvolupament del municipalisme i d’una autonomia municipal real cal fomentar el Fons de
Cooperació, un dret constitucional que ara confirmarem i impulsarem amb el nou marc jurídic i que
renovarà el mètode de coordinació del finançament bàsic municipal en el territori de la Comunitat
Valenciana. Aquest finançament haurà de ser incondicionada, objectiva i equitativa.
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1120. Posarem de relleu la proporcionalitat en els Fons de Cooperació, donant prioritat als municipis que
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menys recursos tenen per a fer front a grans reptes i projectes com: la lluita contra la despoblació, la
regeneració de sectors bàsics, la necessitat de generar noves fórmules de cooperativa i ocupació o la
importància de renovar el model econòmic i productiu. En aquest sentit, continuarem apostant pel
manteniment del fons de cooperació de municipis en risc de despoblació amb la finalitat de fomentar
una discriminació positiva a favor d’aquells municipis que pateixen una major desigualtat, com són
els que estan afectats per la despoblació.

1121. La Comunitat Valenciana té un gran nombre de municipis turístics, els quals pateixen greus problemes
de finançament derivats de la gran quantitat de visitants que tenen en determinades èpoques de
l'any i l'enorme esforç econòmic que suposa el manteniment dels serveis públics de qualitat que
es presten. En aquesta línia ens comprometem a continuar implementant el fons de cooperació de
municipis turístics que en l'actualitat es dota de manera incondicionada, objectiva i equitativa.

1122. Treballarem amb major coordinació entre administracions locals, diputacions provincials i el mateix
Consell per a avalar l’autonomia local i salvaguardar aquells programes i projectes que siguen d’exclusiva competència municipal, dotant dels recursos necessaris la prestació de serveis públics bàsics.

1123. Aquest sistema de cogovernança garantirà un marc comú de serveis i de distribució coherent dels
recursos, component un motor del model federal que es responsabilitza del benestar públic.

1124. Federació valenciana de municipis i províncies
1125. Les i els socialistes valencians sempre hem apostat per l’associacionisme municipal de la mà de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), entitat que representa a la totalitat de municipis
de la Comunitat Valenciana, així com a les tres diputacions provincials i nombroses mancomunitats
de municipis.

1126. Durant aquests anys ha exercit d’element substancial en el desenvolupament de les polítiques municipals, exercint la labor d’assessorament, coordinació i elaboració de propostes en multitud de
sectors i temàtiques.

1127. En aquest sentit les i els socialistes valencians considerem necessària una manifestació expressa de
suport i reconeixement a la FVMP per la seua ingent tasca a favor del municipalisme valencià, així
com reforçar el compromís en el treball i accions d’aquesta.

1128. Grans municipis
1129. Els grans municipis són aquells majors de 50.000 habitants. En la Comunitat Valenciana són 15 els
municipis d’aquestes característiques, els quals suposen 2.300.000 habitants, sent, per tant, un 46%
de la població. Aquesta realitat mereix una especial atenció per part de les i els socialistes valencians.

1130. Per aquesta raó, ens comprometem a articular un consell de grans municipis com a fòrum de debat
i propostes respecte de les diferents i complexes realitats que aquests pateixen, en funció de la seua
grandària. Aquest consell de grans municipis servirà, així mateix, com a element de reflexió i d’espai
per a aportar idees i propostes amb l’objectiu d’una major coordinació amb les diferents polítiques
de la Generalitat Valenciana.

1131. La complexitat de la gestió d’aquests municipis suposa una consideració diferenciada en molts aspectes, tant en el marc legislatiu, com en l’econòmic i en el polític.
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1132. Un urbanisme sostenible,
productiu i àgil

1133. Una altra manera de fer urbanisme
1134. Les i els socialistes estem instant els ajuntaments a modernitzar el planejament urbanístic aprovat
en els anys 80-90 i que en molts casos pot considerar-se suficient trenta anys després i després de
les múltiples homologacions reclassificadores i requalificadores que van propiciar els governs del PP.

1135. Estem escometent un procés de digitalització de l’urbanisme valencià a través del Pla d’Agilitació
Urbanística, avançant en:

1136. L’agilitació en la tramitació mitjançant l’elaboració de guies.
1137. La modernització en la redacció, gestió i tramitació d’estudis i informes sectorials mitjançant
el desenvolupament de la PLATAFORMA DIGITAL “GUIA-T”.

1138. La transparència de la informació urbanística, així com la participació ciutadana.
1139. Proporcionant instruments als ajuntaments per a l’agilitació i desbloqueig de la tramitació
de les llicències urbanístiques mitjançant les Entitats Urbanístiques Col·laboradores Valencianes (ECUVs).

1140. Un urbanisme sostenible
1141. Un urbanisme coordinat per l’ordenació territorial
1142. Els socialistes i les socialistes hem d’aprofitar el moment històric en el qual ens trobem perquè, una
vegada digitalitzat tot el planejament general, tramitar un o els Plans d’Acció Territorial Estructural
(PATE) necessaris en els quals, de manera clara, es definisca el model territorial i urbanístic del conjunt dels municipis.

1143. Aquests Plans d’Acció Territorial Estructural declararan amb caràcter general els objectius i indicadors generals de sostenibilitat recollits en la ETCV revisada, amb perspectiva de gènere i de capacitat
territorial i directrius estratègiques del desenvolupament previst.

1144. Amb això, els municipis adquiriran l’autonomia necessària per a desenvolupar el seu planejament
detallat amb garanties de coordinació i agilitat, complint amb els estàndards i indicadors de sostenibilitat que l’ordenació estructural els exigeix.

1145. Urbanisme verd. La reforestació de les nostres ciutats
1146. Els socialistes i les socialistes, entre altres mesures, proposem escometre un Pla de Reforestació Ur-
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bana de la Comunitat Valenciana planificant la infraestructura verda municipal, zones verdes i espais
públics; adaptant l’arbratge de l’espai lliure a l’evolució del clima local; promovent una gestió de la
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massa arbòria basada en una informació precisa i actualitzada sobre les característiques de cada
espai lliure; reduint la impermeabilització de la superfície viària i dels espais lliures per a fomentar la
seua vegetació; afavorint el caràcter per als vianants i de passeig de l’espai públic en previsió d’unes
condicions més rigoroses de temperatura en els mesos sobrecalfats, mitjançant la plantació d’arbres
d’ombra i l’augment de l’evapotranspiració; atorgant prioritat als espais lliures de proximitat i fomentar formes de manteniment i autogestió responsable per part de les i els veïns.

1147. La sostenibilitat a través del concepte de smart city
1148. Les plataformes de gestió, centres de control i la integració d’activitats públiques (mobilitat, il·luminació pública, recollida de residus, seguretat, gestió de zones verdes, clavegueram, reg, etc.) en un
sistema intel·ligent integrat en el qual la informació d’un barri es combine, aprofitant totes les possibilitats que genera un sistema de sensors i dades (big data) per a, combinant-les adequadament,
definir una ciutat més sostenible.

1149. Addicionalment, la utilització de noves tecnologies com l’obtenció d’energia neta a través d’energies
renovables, la il·luminació amb tecnologia LED, nous materials, nanotecnologia aplicada a la construcció, etc. afavoriran la sostenibilitat ambiental urbana, definint l’urbanisme del futur com a smart
city i territori digital.

1150. Les i els socialistes considerem que tots aquests conceptes d’urbanisme futur han de ser inclosos ja
en l’ordenament urbanístic, a través dels reglaments de desenvolupament del text refós de la LOTUP.
Per això, ens comprometem a desenvolupar el Reglament de Planejament Urbanístic; el Reglament
de Programació i Gestió Urbanística i el Reglament de Disciplina Urbanística en els quals s’incorporaran els paràmetres assenyalats per a les smart cities.

1151. Un urbanisme sostenible i viable econòmicament
1152. Els socialistes i les socialistes considerem que, contra l’urbanisme especulatiu que es funda en meres
expectatives, es lluita a través de la justificació prèvia de qualsevol actuació respecte a la seua sostenibilitat econòmica, que garantisca l’equilibri d’ingressos i despeses de les operacions urbanístiques
en els pressupostos públics i la seua viabilitat econòmica, sense dependre d’aquests i des de la prevalença de l’interés general.

1153. Per a això les i els socialistes valencians ens comprometem a exigir una anàlisi de viabilitat econòmica en els plans que comporten processos modificatius de reclassificació i requalificació de sòl que
revele les plusvàlues que aquests processos generen; a assegurar la suficiència i adequació del sòl
destinat a usos productius; a garantir que els estudis siguen accessibles i intel·ligibles per al conjunt
dels ciutadans; a proposar models de ciutat compactes i a promocionar processos de minimització
d’impacte dels habitatges actualment irregulars en sòl no urbanitzable.

1154. A més, transformarem l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, en un organisme de control
tècnic pel qual es comprove que tots els habitatges en sòl no urbanitzable, siguen legals o no, disposen de sistema de depuració d’aigües residuals en perfecte estat de funcionament, ampliant la seua
funció merament disciplinària.

1155. Un urbanisme públic i productiu
1156. Un urbanisme públic
1157. Des del PSPV-PSOE considerem que les administracions han de tornar a prendre la iniciativa pública,
tant per a la planificació com per a la gestió. Per a això, proposem encoratjar als ajuntaments, dipu-
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tacions i mancomunitats perquè recuperen plenament la condició de funció pública de l’urbanisme.
Involucrar a la ciutadania en el procés d’elaboració i aprovació dels plans i projectes urbanístics.

1158. Assegurar un creixement moderat i ordenat en termes socials, ambientals i territorials, intervindre
preferentment a la ciutat consolidada enfront de la creació de nous espais urbanitzats, edificant
preferentment en els solars ja urbanitzats. Establir tècniques de gestió pública directa per a les actuacions estratègiques que ho requerisquen a través d’empreses públiques o mixtes. Apostar per una
ciutat més compacta, reduint l’oferta de baixa densitat i aplicant tipologies edificatòries d’“eixample”.

1159. Establir com a objectiu bàsic del planejament urbanístic, no el creixement pel creixement, sinó la
millora de la qualitat de l’espai urbà, la dotació adequada d’infraestructures i serveis i una oferta suficient d’habitatge accessible a les rendes de la majoria de la població. Foment de l’obtenció de sòls
derivats de la participació pública en les plusvàlues, amb la finalitat del seu destí a la promoció d’habitatges protegits públics, amb destinació preferentment al lloguer social mitjançant la creació de Parcs
Públics d’Habitatge, destinats a l’arrendament a preus assequibles per a la majoria de la ciutadania.

1160. Sense perjudici de les cessions d’aquest sòl derivades de l’execució d’actuacions integrades (sectors
d’urbanitzable o d’unitats d’execució en sòl urbà) i amb la finalitat d’acabar amb la segregació social
de l’espai, disposarem de regulacions precises per a la seua obtenció a la ciutat consolidada (actuacions aïllades en sòl urbà-urbanitzat) per a poder implantar habitatges protegits, al costat d’habitatges de renda lliure en sòls centrals en règim de propietat horitzontal, tal com les ja establides en la
regulació de l’edificació concertada recollida en el Text Refós de la Llei d’Ordenació del Territori i el
Paisatge (TRLOTUP).

1161. Utilització dels sòls dotacionals públics, així qualificats pel planejament vigent, sense atribució d’ús
específic o amb ús dotacional compatible amb el residencial públic, mitjançant el seu destí a la promoció dels nous habitatges-allotjaments dotacionals (“equipament residencial” en terminologia TRLOTUP) situades en sòl de domini públic i, per tant, adjudicables en règim de lloguer per a col·lectius
desfavorits (persones majors, amb capacitats reduïdes o menors de 35 anys). Rehabilitar mitjançant
actuacions integrals barris i unitats veïnals amb deficiències ambientals, energètiques i d’accessibilitat universal significatives. I reurbanitzar i millorar espais de les ciutats infradotats de serveis públics.

1162. Per a aconseguir aquests objectius, els socialistes i les socialistes considerem que, a més de potenciar l’exercici de les competències per part dels ajuntaments i diputacions és absolutament necessari
potenciar la creació d’Institucions de gestió pública (Gerències d’Urbanisme, Empreses Públiques de
Gestió de Sòl i Habitatge…), fer viable la iniciativa privada, desitjablement mitjançant “gestió concertada” baix el control públic conjugant els recursos públics i privats per a optimitzar la gestió, crear una
banca pública (de caràcter estatal, reestructurant l’ICO, reestructurant l’IVF a imatge del Banc Hipotecari dels anys 80) que garantisca raonablement el finançament de les polítiques de finalitat social en
la intervenció a la ciutat consolidada definides en les anteriors propostes.

1163. Plantejar la reutilització i reconversió dels actuals sòls parcialment urbanitzats d’ús residencial, localitzats en ubicacions perifèriques i, sobretot, aquells destinats a baixa densitat, per a destinar-los
preferentment a usos productius. Reprogramar els desenvolupaments urbanístics parcialment desenvolupats per a adequar-los a la capacitat d’absorció actual del mercat immobiliari valencià.

1164. Establir mesures de gestió per a les urbanitzacions de baixa densitat ja consolidades per l’edificació,
però no urbanitzades o infraurbanitzades, amb l’objectiu d’intentar pal·liar els seus problemes de
sostenibilitat econòmica i ambiental. Reconduir i regenerar els espais d’ús turístic, procurant la seua
reurbanització i millora dels seus espais públics, l’optimització de la seua eficiència energètica, la rehabilitació de la seua imatge urbana, etc. Enfortir qualitativament als òrgans tècnics de l’Administració. Reconduir les fórmules “expresses” per a projectes d’alt interés públic, ateses les lògiques socials
i a la racionalitat territorial i econòmica.
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1166. Els socialistes i les socialistes considerem que és necessari obrir un període de reflexió i de debat per
a abordar una gestió més eficaç i transparent del territori de la Comunitat i, específicament, els sòls
industrials i terciaris, des d’una perspectiva emmarcada en el que hem denominat “urbanisme productiu” i sostenible, al servei del bé comú i dels ciutadans. Per a això, proposem estudiar la possibilitat de distingir entre el sòl urbanitzable residencial i el productiu, deixant l’actual sistema urbanístic
únicament per al sòl residencial. Crear la figura urbanística dels Projectes d’Inversió Prioritària per
a grans i mitjanes actuacions urbanístiques per a projectes d’inversió que exigisquen la seua ràpida
implantació. I establir en cada municipi les àrees de sòl rural amb potencialitat industrial, terciària o
logística.

1167. Un urbanisme àgil
1168. Una tramitació administrativa controlada, però sense traves
1169. En l’actualitat la tramitació administrativa del nostre planejament està excessivament burocratitzada.
Per això, els socialistes i les socialistes proposem al govern central la reformulació de la normativa
vigent sobre avaluació ambiental perquè es realitze de manera simultània l’avaluació territorial i ambiental al tràmit urbanístic, accelerant amb això els tràmits administratius.

1170. Descentralitzar els organismes encarregats de l’avaluació ambiental i territorial, creant les comissions d’avaluació ambiental i territorial per cada província per als temes estructurals de competència
autonòmica, garantiria una major eficiència i eficàcia, ja que en organitzar adequadament i de manera coordinada l’emissió de la quantitat d’informes sectorials es limitarà als estrictament necessaris,
delimitant el contingut dels mateixos al seu propi marc competencial.

1171. Un urbanisme digital
1172. Per a afavorir aquesta descentralització no té sentit que en l’era digital i de l’administració electrònica
l’urbanisme continue sent un urbanisme analògic, en el qual la tecnologia només s’utilitza en la redacció de projectes, a través dels programes de disseny gràfic. La transformació ha de ser molt més
profunda per a aprofitar totes les possibilitats que les noves tecnologies ens ofereixen.

1173. Per això les i els socialistes proposem fomentar la modernització i transparència del planejament
urbanístic vigent a través de la digitalització integral del mateix i coordinar la Plataforma Digital autonòmica amb els Sistemes d’Informació Territorial municipal (SIT) ja existents. Apostar decididament per iniciatives que permeten dur a terme una transformació digital dels processos de validació
urbanística mitjançant la implementació de noves tecnologies que permeten modernitzar el sistema
i aconseguir una major eficiència suposaria una agilitació. La digitalització de les llicències, per a això
impulsarem la parametrització digital de les normatives urbanístiques municipals, de manera que
es permeta la revisió automàtica dels projectes d’edificació i urbanització sobre la base dels models
digitals generats pel projectista.

1174. Una Europa unida per la sostenibilitat
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1175. El paper del PSPV a Europa
1176. Europa no s’entendria sense el paper de la socialdemocràcia. Els socialistes hem sigut clau en la
història de la construcció europea perquè estem convençuts que Europa no és el problema, sinó
part de la solució. La diferència entre la resposta europea a la crisi econòmica del 2008, basada en
l’austeritat, i la resposta enfront de la pandèmia de la COVID-19, basada en l’històric pla de recuperació Next Generation UE, dotat amb més de 750.000 milions d’euros, és bona mostra del paper que
ha jugat la socialdemocràcia europea a l’hora d’apostar per les polítiques públiques expansives que
protegisquen la ciutadania europea i a les nostres empreses quan més necessitaven el suport de
l’administració autonòmica, nacional i europea.

1177. El govern socialista de la Generalitat va ser, de fet, el primer que va parlar de la necessitat d’impulsar
un Pla Marshall Europeu com a resposta a la crisi econòmica i social ocasionada per la COVID-19 i
ha estat a l’avantguarda de les respostes europees en l’acolliment de refugiats, en el procés de vacunació contra la COVID-19 i en el disseny i implementació de les reformes necessàries per a avançar
cap a la necessària transició ecològica i digital que ha d’escometre el nostre teixit productiu per a
afrontar el futur amb major resiliència. La socialdemocràcia europea, però també les i els socialistes
valencians, han entés que les mesures d’estímul adoptades no poden anar només dirigides a mitigar
l’impacte de la pandèmia, sinó també a aprofitar el procés de recuperació en una oportunitat de
transformació estratègica.

1178. El PSPV, com a formació profundament europeista, pot, deu i ha de tindre un paper actiu per a ser
protagonista del futur que volem construir. La Comunitat Valenciana està cridada a assumir un major
protagonisme en el projecte europeu del qual depén, en gran part, el seu futur. Les i els socialistes valencians estem convençuts de la necessitat d’aconseguir una Europa geoestratègicament més
forta, verda, digital i cohesionada, enfront dels qui, des de posicions ultranacionalistes i xenòfobes,
amenacen el projecte de democràcia, convivència, solidaritat i progrés social que representa la Unió
Europea. Estem convençuts que un món millor només serà possible amb una Europa millor i més
influent en l’escenari global. Per això, els representants de les i els socialistes valencians en el Parlament Europeu són els qui millor han defensat les nostres reivindicacions, la nostra visió del món i
els nostres interessos, construint cada dia més Europa des d’una visió valencianista i més Comunitat
Valenciana des d’una mirada europeista.

1179. Des del PSPV-PSOE sempre hem defensat una economia oberta, competitiva, innovadora i solidària
i continuarem reivindicant una Europa que defense els interessos dels seus ciutadans i de les seues
empreses davant potències que no respecten les regles del joc de la competència lleial. Treballarem
per a aconseguir en el tauler internacional unes regles del joc més equilibrades, basades en la reciprocitat i que, per damunt de tot, garantisquen a la nostra indústria i agricultura l’oportunitat de
competir en igualtat de condicions enfront de tercers països.

1180. Els socialistes valencians apostem perquè la construcció europea avance cap a una vertadera federació, una vertadera unió federal, cooperativa i igualitària. Per això, donem suport a un nou Tractat o
Constitució que permeta tindre un govern europeu triat directament per la ciutadania i que responga
al control democràtic del Parlament, dotat amb un vertader exèrcit europeu que millore l’actuació
de la UE en les operacions de manteniment de la pau en el món i reforce la seguretat europea, i que
dispose d’un vertader cos diplomàtic europeu.

1181. Els reptes de la globalització i la internacionalització de l’economia i la indústria valenciana
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fiaments globals als quals s’enfronta. La socialdemocràcia europea, de la qual forma part el PSPV,
és ferma defensora del multilateralisme, de l’ordre internacional subjecte a regles, ben regulat, per
a aconseguir una globalització justa, inclusiva i eficaç. Però la globalització necessita institucions supranacionals que generen major confiança en la ciutadania, més paritàries, transparents i capaces
de prendre decisions i garantir la seua aplicació de manera molt més àgil i consistent. Per això, és
necessari abordar reformes profundes en l’Organització Mundial del Comerç, on la UE està exercint
un important paper al costat dels seus socis afins, com els Estats Units, el Canadà i el Japó.

1183. Com a partit, som ferms defensors del comerç internacional just, inclusiu, sostenible i basat en regles
com a garantia de prosperitat. Però també som molt conscients que l’obertura comercial, unida a
l’acceleració del canvi tecnològic, genera desequilibris importants en termes de desigualtat acreixent
les respostes populistes. Per això, continuarem treballant a favor d’una regulació comercial més justa
i inclusiva, col·laborant activament en la iniciativa legislativa europea sobre govern corporatiu sostenible que preveu la diligència deguda per part de les empreses. Al costat dels seus treballadors, els
sectors productius valencians han d’assumir aquesta proposta per a aconseguir models econòmics i
laborals més justos i resistents a les crisis.

1184. Els Estats Units estan entre els socis més importants amb els quals compta Europa per a defensar
l’ordre multilateral i els valors democràtics davant el desafiament que representen actors com la Xina
i Rússia. La nova administració liderada per Joe Biden ofereix una nova oportunitat de recuperar les
relacions transatlàntiques, un fet que la Generalitat Valenciana i el teixit productiu valencià hauran
d’aprofitar per a millorar el nostre accés en el mercat americà.

1185. D’altra banda, les relacions comercials amb la Xina com a competidor econòmic són actualment problemàtiques. Cal combatre les pràctiques deslleials de les empreses estatals xineses que soscaven la
igualtat de condicions en el mercat únic i és necessari buscar un equilibri que permeta la cooperació,
sense oblidar la defensa dels nostres interessos i valors europeus. Els i les socialistes valencians
exigim igualtat de condicions i plena reciprocitat en l’accés als mercats. No sols amb la Xina. És inacceptable que les empreses i el sector agrícola valencià reben un tracte més desfavorable que el que
reben a Europa tercers països.

1186. Les crisis de la COVID-19 ha provocat un trencament de la cadena de valor global en sectors estratègics i ha fet replantejar-se la necessitat de construir cadenes de valor europees en sectors crítics
per a la nostra economia. Les nostres empreses i els nostres empresaris, secundats per les administracions públiques, han de sumar-se a aquesta nova cadena europea de valor que lideraran les
aliances estratègiques de la UE. La Comissió Europea ja ha posat en marxa les aliances sobre matèries primeres, hidrogen i bateries i li seguiran les de processadors i tecnologies de semiconductors;
ciberseguretat i dades; intel·ligència artificial; llançadors espacials; aviació d’emissions zero o energia
i indústria de baixes emissions de carboni. Les nostres administracions, pimes i inversors han de
sumar-se als projectes importants d’interés comú europeus.

1187. Una política econòmica per a una economia verda i digital
1188. La Unió Europea ha reaccionat adequadament a l’impacte econòmic de la COVID-19 posant en marxa
una política econòmica expansiva i creant el Fons Europeu de Recuperació, finançat solidàriament
mitjançant una històrica mutualització del deute.

1189. No obstant això, són necessaris majors esforços per a avançar en el procés d’integració. Europa
necessita permanentment tindre un major pressupost per a finançar la major despesa pública i la
inversió pública requerits per a fer front als desafiaments globals i necessitats de la Unió. Necessitem
un Tresor europeu i un Fons permanent inspirat en el fons de recuperació. Necessitem més recursos
propis europeus amb nous impostos que graven fets imposables de caràcter comunitari, com la taxa
en frontera del carboni, la taxa sobre transaccions financeres, sobre els plàstics, o la taxa digital. Els
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ingressos que ja es venen aconseguint per part del mercat de drets d’emissió de CO2 han d’anar a
fer costat a les empreses en la seua transformació cap a la neutralitat de carboni. El Fons d’Innovació
no és suficient.

1190. Les i els socialistes sempre hem defensat, per raons de justícia social i d’equitat, la lluita contra els
paradisos fiscals, el frau i l’evasió fiscal. Els acords aconseguits en el si de l’OCDE i el G7 encoratgen
una nova era fiscal a escala global. Els socialistes fa anys que defensem en les institucions europees
un tipus mínim de tributació en l’impost de societats que assegure que els beneficis de les grans companyies digitals paguen imposats al país on es generen. El recent pacte fiscal global aconseguit en el
si de l’OCDE, defensat pel Govern d’Espanya, és una fita històrica en la direcció correcta.

1191. La Generalitat Valenciana, davant la falta de recursos financers que arrossega per la discriminació
que pateix en l’actual sistema de finançament autonòmic, necessita més que cap altra comunitat
aconseguir el major volum de recursos europeus possible. Per a això, es requereix conéixer en profunditat les diferents vies de finançament europees, tant les dirigides a les institucions valencianes,
com al sector privat i comptar amb una Administració eficientment organitzada, ben coordinada i
que dispose dels equips adequats. L’eficàcia en la gestió dels fons del Next Generation EU ha de ser
superada amb èxit.

1192. La salut dels ciutadans europeus i del planeta van de la mà. Depenen de la qualitat de l’aire que
respirem, de l’aigua que bevem, dels aliments que consumim i de la seguretat dels productes que
utilitzem. Per això, necessitem un model de creixement sostenible i inclusiu. Encara que Europa ha
aconseguit deslligar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle del creixement econòmic, ja que des
de 1990 fins a 2019 s’han reduït les seues emissions en un 23% mentre el PIB creixia més d’un 61%,
això no és suficient per a combatre el canvi climàtic i els efectes devastadors que provoca. L’objectiu
de neutralitat climàtica per a 2050 té caràcter legislatiu i requereix adoptar i implementar mesures
decisives que impliquen invertir contundentment en innovació i investigació i per redissenyar la nostra economia per a aconseguir un model de creixement sostenible apostant decididament per les
energies netes i l’economia circular. Les mesures recollides en el Pacte Verd Europeu incorporen les
prioritats exigides pels socialdemòcrates per a fer costat a Ursula von der Leyen a la Presidència de
la Comissió.

1193. Entre les mesures més significatives destaquen:
1194. Elevar l’objectiu de reducció d’emissions de la UE per a 2030 al 55%.
1195. Ampliar el règim de comerç de drets d’emissió, al sector marítim, reduint els drets gratuïts
assignats a les companyies aèries.

1196. Aprovar una estratègia sobre biodiversitat.
1197. Creació d’un impost sobre el carboni en frontera, que evite fugides de carboni i garantisca a
les empreses europees competir en igualtat de condicions amb els seus competidors de la
Xina i els Esytats Units i revisió de la fiscalitat energètic-ambiental.

1198. La creació d’un nou Fons de Transició Justa per a fer costat a les persones i regions més afectades pel procés de descarbonització i no deixar a ningú arrere i un Pla de suport a la nostra
agricultura que garantisca als nostres agricultors una vida digna preservant les nostres zones rurals i invertint en el seu futur.

1199. Europa ha sigut el primer continent a fixar-se un objectiu de neutralitat climàtica en 2050. El lideratge
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europeu és essencial en aquest assumpte i per a aconseguir-lo, totes i tots hem d’estar implicats. La
Comunitat Valenciana s’ha fixat els objectius més ambiciosos en l’ús d’energies netes i renovables,
el desenvolupament d’una mobilitat sostenible, la defensa de la biodiversitat i fomentant l’economia
circular.
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1200. A més, hem vist que la robotització i la digitalització de l’economia no és una opció. La COVID-19 ho
ha deixat clar. El que és una opció és com volem que siga. Han d’implementar-se les polítiques necessàries perquè beneficien a tots i servisquen per a millorar la nostra qualitat de vida. Assistirem a
una transformació encara major dels treballs tradicionals i més fàcilment substituïbles per màquines
robotitzades. La Comunitat Valenciana no pot quedar-se arrere en la transformació digital que s’està
duent a terme en tota Europa i que està canviant la manera en què vivim, treballem i ens relacionem.
En 2025, el 80% de la població valenciana ha de posseir unes competències digitals bàsiques per a no
quedar-se arrere respecte al conjunt d’Espanya i la resta d’Europa. És imprescindible anticipar-se als
canvis i promoure el desenvolupament de nous projectes empresarials, invertir a educar i capacitar
a les persones per a adaptar-se als canvis tecnològics i dissenyar models de transició que compensen als treballadors menys qualificats que puguen quedar-se arrere amb aquesta nova reconversió
digital. Per a això, cal mantindre i reforçar la inversió en capacitats, cosa que significa invertir en els
nostres treballadors i treballadores, joves i sèniors.

1201. És per això, que des dels i les socialistes donem suport a la idea que l'any 2022 siga declarat Any de
la joventut. No podem permetre que la joventut torne a ser la gran oblidada, en l'anterior crisi vam
veure com a milers de joves van haver de marxar de la nostra comunitat i el nostre país per a buscar
una oportunitat. És de justícia abordar els problemes del 20% de la població, de la joventut tantes
vegades invisibilitzada. I per a això hem d'apostar per un canvi de perspectiva, establir una aliança
entre generacions amb mesures perquè la joventut puga tindre una vida digna. És important que
ens aliem amb els nostres homòlegs europeus per a coordinar i liderar les polítiques de joventut que
marquen la diferència.

1202. Una Europa més social i inclusiva
1203. Una Europa Social és una Europa que protegeix les seues ciutadanes i ciutadans, que genera oportunitats inclusives reals i combat desigualtats. Una Europa que desenvolupa i aplica un marc just i
creïble per a la migració legal i els sol·licitants d’asil, inclosa la protecció dels refugiats, proporcionant
vises humanitàries i establint de manera urgent corredors humanitaris per a les persones en risc,
accelerant la reunificació familiar i augmentant el reassentament dels refugiats vulnerables.

1204. Les i els socialistes valencians sempre hem defensat el projecte europeu basat en els principis i valors
de la solidaritat, la justícia social i la prosperitat basada en un model de desenvolupament econòmic
sostenible que pose a les persones en el centre de les polítiques. La crisi de la COVID-19 ha demostrat
la importància del model social europeu per a protegir les persones en situacions crítiques. L’acció
coordinada dels sistemes de protecció social i de l’ocupació, les mesures d’emergència posades en
marxa en l’àmbit comunitari, la suspensió del Pacte d’Estabilitat i Creixement i l’eficàcia en la gestió
sanitària i econòmica per part del govern d’Espanya i també del valencià, han sigut fonamentals per
a esmorteir l’impacte de la crisi, salvant llocs de treball i empreses.

1205. La vacunació ha d’arribar a tots els racons del planeta perquè no eixirem d’aquesta pandèmia fins que
la humanitat en el seu conjunt estiga vacunada. Europa ha de treballar per a augmentar la producció
mundial de vacunes i, tal com han reclamat els presidents del Govern d’Espanya i de la Generalitat,
exonerar temporalment l’ús de patents i propiciar la transferència de coneixement per a establir noves plantes de producció en diferents regions del món. Europa no ha d’afrontar una possible tercera
dosi de vacunació sense possibilitar les dues dosis als països més vulnerables. Col·laborarem amb
els nostres col·legues socialistes europeus per a construir una Unió Sanitària per a fer front a pandèmies futures amb major rapidesa i eficàcia, corregint les deficiències identificades durant la gestió
de la crisi de la COVID-19. La coordinació i compra conjunta de vacunes i equipament sanitari bàsic
ha sigut un gran èxit, però no és suficient. Fa falta reforçar el Centre Europeu de Prevenció i Control
de Malalties i el sistema d’alerta precoç i primerenca. El certificat digital és necessari per a preservar
la llibertat fonamental de moviments davant possibles rebrots de COVID-19 o futures emergències
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sanitàries.

1206. La defensa dels drets com a ciutadans i com a consumidors és prioritària per als socialdemòcrates.
En el Parlament Europeu, els socialistes valencians hem treballat per a aconseguir que s’aprove una
normativa a favor dels consumidors i en contra de l’“obsolescència programada” de productes informàtics i d’electrodomèstics i continuarem treballant per a articular mesures que protegisquen les
dades dels nostres ciutadans davant les grans tecnològiques. L’escàndol de Cambridge Analytica i les
interferències de Rússia en algunes eleccions europees, només han sigut el principi. Ens juguem la
democràcia. La UE ha de desenvolupar un mecanisme efectiu de defensa de la democràcia, de l’estat
de dret i dels drets fonamentals, inclosos els drets de les minories.

1207. Les i els socialistes valencians treballarem amb els nostres col·legues europeus en tot un paquet de
mesures per a aprofundir en el pilar europeu de drets socials: perquè tinga un caràcter vinculant; per
a desenvolupar una directiva sobre salaris mínims a la UE; per a forjar un pacte generacional just; per
a assegurar una major consistència entre els objectius de benestar i la política monetària i perquè
s’aprove una Llei Integral Europea de Lluita contra la Pobresa amb objectius ambiciosos i jurídicament vinculants que permeta acabar amb la pobresa extrema a Europa d’ací a 2050.
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1208. El Sistema Sanitari: pilar fonamental de l’estat del benestar de la Comunitat Valenciana
1209. La nostra Llei General de Sanitat (LGS) de 1986, aprovada fa 35 anys en el context d’una societat que
recentment accedia a la democràcia, també ha d’actualitzar-se des de la perspectiva dels socialistes
de hui. Llavors, el principal objectiu era crear un sistema sanitari públic, universal, finançat via imposats i descentralitzat en les Comunitats Autònomes, a partir d’un sistema majoritàriament finançat
per la Seguretat Social, amb cobertures en funció de l’assegurament, i en la seua major part gestionat
centralitzadament. La LGS pretenia acabar amb “una pluralitat de sistemes sanitaris funcionant en
paral·lel, malbaratant les energies i les economies públiques i sense aconseguir establir estructures
adequades a les necessitats del nostre temps”.

1210. Resoltes, en l’essencial, les urgències del segle XX, el sistema de salut enfronta altres desafiaments
que afecten la seua sostenibilitat, a la seua legitimitat social i a la seua solvència. Alguns d’ells derivats, almenys en part, del seu propi èxit. Entre ells, l’increment en l’esperança de vida i, per tant, de
la població de major edat, amb el seu correlat d’augment de la prevalença de patologies cròniques
i de la utilització dels serveis sanitaris, que afecta especialment un sistema dissenyat originalment
en el passat segle per a abordar sobretot les malalties agudes i la cirurgia, i que ha vingut sortejant
l’abordatge integral de la cronicitat i, especialment, de la salut mental.

1211. Persisteixen encara preocupants desigualtats en la prevenció i atenció a les malalties relacionades
amb els determinants socials associats amb l’esperança de vida. El concepte de cronicitat s’ha expandit per a transcendir algunes malalties cròniques clàssiques i incorporar als pacients de càncer i
altres malalties on concorre un patró de causalitat múltiple, d’una banda un entorn social, econòmic i
físic poc favorable a la salut que hem de canviar; i per una altra, la seua associació amb les conductes
relacionades amb la salut i factors socioeconòmics, polimorbiditat, naturalesa permanent, efectes
adversos dels tractaments, increment en les edats avançades, i curs amb exacerbacions i recurrències, amb deterioració progressiva, increment de la fragilitat, incapacitat funcional i pèrdua de l’autonomia per a les activitats de la vida diària.

1212. L’increment d’aquesta nova cronicitat ha vingut acompanyat d’una notable acceleració de la innovació tecnològica amb un increment de l’efectivitat dels tractaments (medicamentosos, pròtesis, intervencionistes, quirúrgics…) i les tecnologies diagnòstiques que, en molts casos, allarguen la vida i la
qualitat de vida. També incrementant el volum de pacients crònics.

1213. La ràpida incorporació de nous tractaments i tecnologies (medicaments oncològics i altres, equipaments diagnòstics o de tractament cada vegada més sofisticats, etc.) a la cartera de serveis públics,
aplicables a cada vegada més pacients (increment de prevalença de malalties cròniques) i durant més
temps (prolongació de l’esperança de vida), afecta la sostenibilitat financera de tots els sistemes sanitaris públics. I el nostre no és una excepció, la qual cosa és un record permanent a la necessitat de
posar l’èmfasi en la prevenció i la promoció de la salut, mitjançant les polítiques adequades, inclosa
la regulació.

1214. La política de salut ha d’aconseguir que la seua població no sols tinga longevitat, sinó que aquesta
siga saludable i activa. D’ací la necessitat d’articular les accions de salut amb altres polítiques del govern que establisquen sinergies per a aconseguir més grau de benestar, facilitar la transició ecològica
i la sostenibilitat del mateix sistema de salut, mantindre a la població sana i millorar el seu nivell de
salut és una prioritat urgent.
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1215. Les llistes d’espera constitueixen un repte inajornable. La major insatisfacció dels ciutadans, respecte
al sistema sanitari és la dificultat per a accedir a ell condicionat per les Llistes d’Espera (LI). El risc de
no donar resposta en un temps prudencial a les demandes assistencials de la ciutadania és massa
elevat.

1216. La pandèmia de la COVID-19 ha suposat un alentiment addicional de l’assistència sanitària a qualsevol altra mena de patologia, a Espanya i en la resta del món. Hauria de ser prioritat de tots els governs
resoldre les demores existents generades per l’assistència sanitària a la pandèmia.

1217. Les llistes d’espera posen en qüestió els principis de solidaritat i equitat, principis fonamentals del
nostre sistema sanitari i, a més, generen una enorme pressió social sobre els governs, als quals
obliguen a prendre mesures no previstes habitualment quan els malalts que apareixen en aquestes
llistes ho estan en un temps que supera el sanitàriament acceptable.

1218. D’altra banda, també s’estan produint canvis culturals en la percepció social de l’atenció sanitària
que, en part, visualitzen l’atenció sanitària com un bé de consum mentre es descura el manteniment
de comportaments saludables. La societat, malgrat que manté la seua confiança en el sistema de
salut, cada vegada està més preocupada per l’accessibilitat als serveis (llistes d’espera). En aquest
sentit, cal interpretar també l’increment notable de l’assegurament sanitari privat en els últims anys.

1219. El segle XXI també s’acompanya d’una revolució en els sistemes d’informació per a l’atenció clínica, la
gestió sanitària i la comunicació amb els pacients i amb la societat. També en la capacitat d’obtindre
informació per part dels pacients. Pacients més (i moltes vegades millor) informats que busquen una
atenció no-paternalista. És a dir, una societat cada vegada més informada i amb creixent interés a
participar (individualment i col·lectivament) en les decisions que els afecten.

1220. Els sistemes sanitaris públics i universals de tots els països estan carregats de deficiències estructurals que han d’abordar-se en la cerca del perfeccionament dels sistemes de salut. Només si s’aborden
els sistemes de salut seran capaces de respondre als enormes desafiaments que porta el segle XXI.

1221. En la Comunitat Valenciana es manté la insuficiència pressupostària crònica tradicional amb les dificultats específiques del sistema de salut derivades d’un sistema de finançament autonòmic discriminatori amb el poble valencià, obligant-nos a mantindre un esforç pressupostari superior per a
poder accedir a uns serveis públics sanitaris en les mateixes condicions i garanties que la resta de les
autonomies de l’Estat.

1222. Diversos estudis mostren ineficiències rellevants del sistema sanitari tant per sobreutilització com
per subutilització dels recursos. Entre elles, hospitalitzacions evitables, o proves innecessàries o redundants, entre altres. Al seu torn, els estudis de “variacions en la pràctica mèdica” realitzats al nostre país també mostren una preocupant variabilitat geogràfica (no sols entre comunitats autònomes,
sinó dins de cada autonomia) en l’accés i la utilització de molts serveis sanitaris, amb repercussió en
l’equitat.

1223. En els últims anys, s’han realitzat altes inversions en TIC en el sistema sanitari, però aquest encara
emmalalteix d’escassetat de recursos destinats a l’anàlisi de dades, de limitacions a l’accés i precarietat en la capacitat investigadora en ciències de dades, frenant el desenvolupament d’aquest camp
i els potencials beneficis sociosanitaris per a la població i el conjunt del sistema de salut públic.
Compromís amb la sanitat implica, necessàriament, un compromís inversor en tecnologia que ens
permeta avançar en qualitat, eficàcia i eficiència i en el desenvolupament efectiu del dret a la salut
com a pilar fonamental del nostre benestar.
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1224. Una sanitat per al segle XXI: innovadora, amb alta qualitat assistencial, inclusiva i
eficient

1225. La resposta dels països amb sistemes sanitaris públics als canvis socials, tecnològics i professionals
del segle XXI està sent molt diversa. Moltes reformes es presenten com a capaces de solucionar ràpidament un sistema que és extraordinàriament complex i que enfronta un context nou i, en alguns
casos, encara per definir. Algunes d’aqueixes reformes semblen afectar valors essencials dels sistemes sanitaris públics.

1226. En la Comunitat Valenciana no apostem ni per receptes màgiques per a enfrontar els desafiaments
del sistema de salut en el segle XXI, ni per solucions simples a problemes complexos que requeriran
d’una contínua innovació organitzativa. Tampoc creiem que un sumatori de solucions parcials, encara que algunes siguen necessàries, siguen una solució, ni que una reforma profunda del sistema de
salut siga possible en una legislatura. Però sí que el sistema de salut ha d’iniciar ja aquests canvis amb
visió estratègica i bon ritme si vol conservar els seus valors i la confiança de la societat valenciana.
Amb la veu de tots.

1227. En el sistema de salut, com en totes les grans organitzacions sanitàries, intervenen molts agents.
Professionals de molt diferents grups, sindicats, pacients, organitzacions professionals, ciutadans.
També la indústria farmacèutica, sanitària i electromèdica i aquelles indústries o serveis que suposen
riscos per a la salut (tabac, begudes ensucrades, aliments ultraprocessats, jocs d’atzar, begudes alcohòliques, etc.). Una ambiciosa reforma necessita escoltar totes aquestes sensibilitats i gestionar la
multiplicitat de mirades que es posen sobre el sistema sanitari si volem que nasca amb possibilitats
d’èxit .

1228. La sostenibilitat del sistema no és un problema transitori derivat de la “gran recessió” o la pandèmia,
encara que les crisis l’hagen agreujat i fet més visible. Tampoc és només un simple problema financer
que es resol amb majors dotacions pressupostàries. La nostra societat ha canviat notòriament i cal
augurar canvis encara majors, davant els quals els i les socialistes hem d’esforçar-nos a orientar el
sistema de salut en favor del conjunt de la ciutadania i no dels grups amb major capacitat de captura
i extracció.

1229. La sostenibilitat del sistema de salut deriva directament de la seua legitimitat davant la població.
De l’efectiva translació dels seus valors al seu funcionament. Es dirimeix diàriament en l’atenció als
pacients i a les poblacions, així com en la gestió dels canvis, en la renovació humana dels seus professionals i en la responsabilitat social de les organitzacions sanitàries. Mentre el sistema de salut
aporte valor als pacients i a les poblacions, serà sostenible. També serà sostenible si les reformes que
proposem es construeixen en col·laboració i diàleg amb professionals i pacients.

1230. Les necessitats més apressants d’un sistema de salut capaç de donar resposta als desafiaments actuals i esdevenidors passen per la sistematització d’una cultura d’avaluació de les accions i iniciatives
dels diferents actors participants i per la cerca d’una major atenció a les necessitats de la població,
amb l’actualització de criteris de recompensa/reconeixement. Passa també per la imperiosa necessitat de dotar-se d’institucions de govern del sistema amb participació efectiva dels seus usuaris i
usuàries, preferiblement articulades a partir del major actiu demostrat en aquesta crisi: la competència tècnica i professional. És a dir, la reinstitucionalització imprescindible de l’organització sanitària,
la “desprocedimentalització administrativa” del sistema, en un servei públic que separa les funcions
d’autoritat i de prestació, optimitzant la seua actuació en ambdues.

1231. Per a perfeccionar el sistema de salut i aconseguir que siga innovador, d’alta qualitat assistencial,
inclusiu i eficient, els i les socialistes proposem les següents palanques de transformació.
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1232. Reforç de les capacitats professionals, primera palanca per a la millora del sistema de
salut

1233. La millora del sistema de salut ha de comptar necessàriament amb la complicitat dels i les professionals; són el millor actiu de la nostra sanitat pública. La pandèmia ha posat de manifest que el sistema de salut disposa dels millors professionals als quals cal reconéixer un esforç i dedicació sense
límits, revalorar la seua condició de persones treballadores indispensables de la nostra societat i que
recuperen l’orgull de pertànyer al sistema sanitari valencià després d’anys de retallades durant els
governs de la dreta i de maltractaments sistemàtics. Els professionals sanitaris mereixen un reconeixement per part de les institucions que confirme el que la ciutadania ha percebut dia a dia des de
l’inici de la pandèmia.

1234. El sistema de salut és una organització basada en el coneixement i, com a tal, ha de captar el millor
talent. Està en joc amb això la seguretat dels pacients i la protecció de la salut de la població. La
formació és un dels pilars bàsics del sistema en un entorn cada vegada més exigent amb la cerca
del talent i l’excel·lència, per la qual cosa s’ha de començar a promocionar aqueixa cultura des de la
formació, en pregrau, en la formació MIR i en la formació contínua.

1235. Apostem per establir mecanismes d’identificació i aprenentatge continu de les millors pràctiques
“fent florir l’excel·lència clínica”. Els gestors sanitaris haurien de tindre a més de la seua formació de
base, una altra específicament sanitària. Quant als sanitaris i sanitàries, haurien de tindre formació
teòrica i ser competents en direcció d’equips.

1236. Es requereix polítiques actives d’igualtat i de conciliació de la vida laboral i familiar, sobretot en un
possible i previsible futur d’optimització del funcionament dels centres sanitaris durant tot el dia.
Cap organització de l’envergadura del sistema de salut es pot permetre el luxe de treballar quasi en
exclusiva en horari matinal, amb les llistes d’espera com a problema endèmic.

1237. El paper dels sindicats en tot això és fonamental. Apostem per una acció sindical centrada en la defensa de les condicions laborals dels treballadors i treballadores. En Recursos Humans, és necessari
un espai de diàleg per a determinar les necessitats de personal, tant actuals com de futur.

1238. Universalitat estesa i finançament just, per a aconseguir l’eficiència social del conjunt
del sistema

1239. El sistema de salut ha de continuar perfeccionant la cobertura universal per a la ciutadania, intentant
el reforç d’aquesta definició amb garanties legals i amb àmbit estatal.

1240. L’aposta dels i les socialistes és que tota la població estiga atesa pel sistema sanitari públic i per a això
és imprescindible canalitzar tots els recursos públics destinats a la salut cap al mateix sistema per
una major eficiència social. Aqueixa eficiència social incorpora beneficis de integralitat i universalitat
d’accés en condicions idèntiques, així com una indiscutida contribució del sistema públic de salut a
la cohesió social. L’accessibilitat efectiva, especialment la vinculada a condicions socioeconòmiques,
exigeix aprofundir en l’establiment d’exempcions i sostres d’aportació en les contribucions dels usuaris a les prestacions del sistema.

1241. El sistema de salut sempre ha estat infrafinançat. Però no tota la despesa aporta el mateix valor als
pacients i a la població i el finançament requereix una anàlisi prèvia de la seua efectivitat incremental
i els seus costos, de la seua eficiència. La crisi econòmica de 2008 es va traslladar al sistema de salut
com a retallades indiscriminades, sense més criteri que el de reduir la despesa. Aqueixa estratègia
no ha de tornar a repetir-se. El pressupost sanitari no ha de disminuir on estiga justificat el seu man-
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teniment, però només ha de créixer on millore la salut de la població més que en qualsevol altre ús
alternatiu.

1242. La pandèmia ha generat tensions i deixat al descobert febleses que obliguen a augmentar recursos
en Atenció Primària i Salut Pública. Cal atacar contundentment les tensions que ha generat la pandèmia en l’Atenció Primària i millorar l’accessibilitat al sistema. Per part seua, Salut Pública ha fet una
gran faena durant la pandèmia, però amb grans esforços, per la qual cosa caldrà incrementar els
recursos humans, els materials i els estructurals.

1243. Una atenció personalitzada basada en el coneixement científic i de les necessitats del
pacient, palanques per a l’enriquiment de l’Atenció Primària

1244. L’Atenció Primària, com a estructura més pròxima al ciutadà, ha de coordinar els recursos per a donar resposta a la diferent índole de problemes i, per a aconseguir-lo, ha de disposar dels suficients
mitjans i de mecanismes àgils i flexibles d’organització.

1245. El model d’atenció primària va seguir les directrius de la Conferència d’Ànima Lliga que pretenia fixar
unes característiques bàsiques de l’Assistència Primària en tots els països per a assegurar que ningú
quedara sense atenció. La declaració final, en forma de recomanacions, es va transvasar al nostre
país quasi de manera literal amb defectes que li dificulten complir amb el seu paper de primer nivell
assistencial. D’una banda, no cobreix completament totes les necessitats d’assistència primària dels
ciutadans i ciutadanes, té dificultats per a mantindre la longitudinalitat de l’atenció i oferir continuïtat
a l’atenció. D’altra banda, els Centres de Salut Pública tenen una crònica falta de personal, que serà
greu a curt termini per l’estructura d’edat dels seus professionals i de capacitats per a fer front als
reptes sanitaris del segle XXI.

1246. A aquestes deficiències d’origen se sumen canvis en l’estructura demogràfica de la societat i en el
patró de morbiditat, agreujats de manera inesperada per la pandèmia de la COVID-19, units a l’augment imparable dels recursos de l’assistència sanitària. Tot això ens obliga a apostar decididament,
i sense més demores, pel desenvolupament de l’Atenció Primària com a estratègia que garantisca la
sostenibilitat del sistema sanitari i oferisca cuidats d’alta qualitat a tota la població durant la major
part de la seua vida.

1247. Els objectius a aconseguir amb l’èmfasi en l’Atenció Personalitzada, que pivota sobre les estructures d’Atenció Primària han de ser: augmentar la capacitat de resolució de problemes de salut de
la població, adequar la cartera assistencial per a atendre de manera adequada, especialment a la
població més fràgil, incrementar la continuïtat de l’atenció, recuperar el treball en equip i incrementar l’autonomia dels professionals. En definitiva, es tracta de promoure un enriquiment de l’atenció
personalitzada immediata.

1248. Tot això passa necessàriament per un increment de personal d’acord amb les necessitats i que garantisca un correcte funcionament dels Equips d’Atenció Primària, eliminant tota la burocràcia possible, incrementant els horaris, bé amb els mateixos recursos o mitjançant incentius, i millorant estructuralment i funcionalment els Punts d’Atenció Continuada.

1249. És necessari ampliar la cartera de serveis dels EAP i reforçar-los de manera que puguen absorbir
l’atenció urgent, alleujant la sobrecàrrega actual dels serveis d’urgències hospitalàries que s’han convertit en una de les més importants.

1250. Per a una correcta continuïtat assistencial, s’ha de millorar la seua capacitat resolutiva dotant als EAP
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de mitjans per a realitzar tècniques bàsiques diagnòstiques i terapèutiques que actualment no es
realitzen, amb la consegüent derivació de pacients als serveis especialitzats i la massificació de les
consultes. També s’ha d’apostar decididament per dotar a l’atenció primària de sistemes d’informa-
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ció clínic-assistencials i la informatització de les consultes. Tot això des de la coordinació entre diferents àmbits de treball dels mateixos professionals que configuren el sistema i a través d’una aliança
entre la Salut Pública, els serveis sociosanitaris i la resta de sectors de la societat.

1251. L’autonomia dels EAP ha demostrat que millora el compromís dels professionals, la utilització dels
recursos i els resultats en salut. L’autonomia ha de ser una realitat ja, encara que la seua implementació pot ser gradual en funció de la responsabilitat que vulga assumir cada professional, des d’una
bàsica a una de major complexitat.

1252. En Atenció Primària han de millorar els mecanismes d’atenció i comunicació, i implantar adequadament la teleassistència i les noves tecnologies. És fonamental l’atenció presencial per a major seguretat de l’atenció sanitària, separant l’atenció en circuits amb la dotació adequada de material.

1253. El sistema de salut ha d’intensificar la seua dedicació a identificar i disseminar en la seua organització
les experiències més reeixides de gestió basada en processos, incorporant i potenciant cada vegada
més el paper de la infermeria, apostant per incorporar al pacient actiu a l’avaluació dels resultats
rellevants per a la seua experiència. Tot això facilitat per la integració del desenvolupament de les
TIC i la informatització intel·ligent i proactiva dels processos, que facilite la seua contínua avaluació.

1254. Creiem de manera conscienciosa que una ampliació de la participació dels pacients en la presa de les
decisions clíniques que els afecten ajuda a reforçar el sistema sanitari públic i contribueix de manera
decidida tant a dignificar la vida dels pacients i de les seues famílies com al desenvolupament de la
sanitat com a element cohesionador i bé d’interés públic per a tota la societat valenciana.

1255. Hem de valorar la posada en marxa dels processos deliberatius sobre diferents aspectes de la salut
de les persones, és a dir, guanyar la confiança de les i els ciutadans en el sistema democràtic mitjançant la seua participació deliberativa en les qüestions fonamentals, com la salut, que afecten de
manera directa a la qualitat de la seua vida i als seus drets socials consolidats. No podem permetre
que l’assignació de recursos assistencials i sanitaris quede monopolitzada per empreses del sector
que prevalen l’interés i el benefici econòmic a la salut de totes les persones. El model del Partit Popular és un ressò del passat i no té encaix en el model de societat en el qual creem el Partit Socialista.

1256. Un nou model d’hospital obert a la societat
1257. La disponibilitat de la tecnologia actual, la digitalització i la telemedicina, permet una nova organització hospitalària amb una major cooperació entre hospitals, forjant un funcionament en xarxa que incloga hospitals comarcals i de l’àmbit rural. També facilita el funcionament cooperatiu amb l’Atenció
Primària i Comunitària i la Salut Pública, per a assegurar l’atenció integral i la continuïtat de les cures.

1258. No tenim dubte que la Sanitat Pública Valenciana és hui més forta que fa quatre anys i que l’aposta
per la sanitat i els seus professionals va donant els seus fruits. Hem de continuar treballant perquè
cada vegada més Serveis i Unitats d’hospitals valencians siguen serveis de referència no sols en la
Comunitat, sinó en l’àmbit estatal com a Centres, Serveis o Unitats de Referència. Hem de continuar
apostant pels recursos públics com a factor que corregeix la desigualtat i evitar les derivacions i sobrecostos que no estiguen justificats, treballant amb el sector privat com a complement del sector
públic i no com a substitut.

1259. En la Comunitat Valenciana és necessari recapitalitzar tecnològicament l’Assistència Especialitzada
i convertir-la en referent. Així mateix, s’haurà de buscar la màxima rendibilitat de les instal·lacions
sanitàries de manera que siguen capaces d’assistir a la població assignada dins del termini i en la
forma escaient correcta.

1260. Cal treballar per l’excel·lència i la col·laboració amb el sistema de salut a través dels CSUR i les Unitats
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de Referència autonòmiques augmentant el seu número i capacitat, així com les xarxes de col·laboració i rutes assistencials que han millorat la coordinació entre els diferents nivells assistencials de
manera molt important.

1261. S’ha de millorar la participació amb la resta de les Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat per
a l’avaluació de noves tecnologies i productes per a ampliar la cartera de serveis i així millorar l’oferta
als ciutadans i ciutadanes.

1262. Fa falta completar la implantació del sistema informàtic a tots els centres hospitalaris d’aguts i crònics
i fer-ho en la versió que permet la comunicació i coordinació amb l’atenció ambulatòria i primària,
així com amb la resta de les Comunitats Autònomes perquè els valencians i valencianes que viatgen
compten amb la seua informació clínica allà on vagen.

1263. És imperatiu treballar en el descens de la llista d’espera en cirurgies no urgents, i en proves diagnòstiques, mitjançant l’aposta pels recursos propis i els equips dels centres públics, tant en l’ús racional
basat en criteris científics com l’eficiència i optimització en l’ús d’instal·lacions.

1264. És necessari impulsar una estreta coordinació en temps real entre els Centres de Salut i els hospitals.
Coordinar tots els recursos d’assistència urgent en cada Departament de Salut es converteix en la
tasca principal a la qual hem de donar una resposta per a fer més eficient socialment el nostre sistema d’urgències mèdiques.

1265. L’atenció a les malalties cròniques com a eix del sistema de salut
1266. Els canvis demogràfics i socials, el nou patró epidemiològic, els avanços tecnològics, la situació econòmica i fins a situacions com la pandèmia de la COVID-19, determinen una major exigència dels ciutadans respecte a la qualitat dels serveis públics.

1267. L’envelliment de la població i l’increment de malalties cròniques i degeneratives, suposen un repte per als sistemes sanitaris, havent d’orientar el sistema de l’agut al crònic; de l’atenció puntual
a l’atenció continuada; del desplegament tecnològic a l’enfortiment de les cures. Segons informes
epidemiològics, l’any 2050 el 44% de la població tindrà més de 60 anys, i el 32% dels majors de 65 i el
47% dels de més de 80 presentaran alguna discapacitat. Amb la finalitat de donar resposta a la nova
situació social, cal adaptar els recursos assistencials a les noves demandes.

1268. És necessari definir un model de coordinació entre la sanitat i els serveis socials, dissenyant un model en el marc de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència, fent coincidir els mapes socials
i sanitaris.

1269. Els malalts crònics, una vegada diagnosticats, necessiten sobretot seguiment i cures i tant l’un com
l’altre s’han de prestar pels serveis més pròxims a la ciutadania: l’Atenció Primària. L’atenció continuada en qualsevol moment i la longitudinalitat al llarg de la vida només pot ser prestada per l’Atenció Primària. La detecció i la cura de persones majors fràgils, de pacients enllitats o de malalts en fase
avançada és una tasca obligatòria a realitzar en Atenció Primària. Ara bé, perquè siga així, cal invertir
en ella, creant equips cohesionats i compromesos amb l’assistència, amb el temps i dedicació que
suposa. La majoria dels pacients que necessiten cures pal·liatives i les seues famílies, prefereixen rebre’ls en el seu propi domicili. Els EAP han de proporcionar cures en la fase final de la vida a la majoria
de pacients, coordinant-se amb els dispositius d’urgència i d’hospitalització domiciliària per a atendre
els pacients que no puguen o vulguen ser atesos en els seus domicilis.
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1270. Importància creixent de la Salut Mental per al benestar de la societat
1271. La pandèmia de COVID-19 està tenint un impacte sense precedents en la salut física i mental de les
persones, en l’àmbit global i en la Comunitat Valenciana; un impacte que no està sent igual per a
totes les persones.

1272. Des del mes de març de 2020, ha sigut necessari adoptar mesures absolutament excepcionals que
tenen un impacte extraordinari sobre el conjunt de la societat, però, d’una manera molt especial, sobre les persones que, per la seua edat, per viure soles, per estar subjectes a un fort estrés derivat de
la seua activitat laboral, o perquè estan afectades per problemes psiquiàtrics o somàtics, són especialment sensibles a l’efecte del distanciament social, de la crisi econòmica i de la incertesa respecte
al futur.

1273. La salut mental és un aspecte essencial de la salut i benestar d’una societat i la seua importància és
creixent. Les Nacions Unides han inclòs per primera vegada la salut mental entre els objectius de
desenvolupament sostenible i l’Organització Mundial de la Salut ha insistit en la necessitat d’incorporar-la a totes les polítiques com a única manera d’aconseguir els objectius de salut i benestar de les
poblacions. Més enllà d’un tema assistencial, es tracta d’una qüestió de drets.

1274. La Comunitat Valenciana ha avançat significativament en els últims anys en el desenvolupament
d’un model d’atenció integral a les persones amb problemes de salut mental, tant des del punt de
vista assistencial com des de la perspectiva de la prevenció i del suport i la integració social. Des de
2016 el Consell està desenvolupant instruments molt importants en aquest sentit, com l’Estratègia
Autonòmica de Salut Mental 2016-2020, l’I Pla Valencià d’Atenció Integral a les Persones amb Trastorn
Mental Greu 2018-2022, l’Estratègia Valenciana de Suport Social per a la Recuperació i Inclusió Social
de les Persones amb Trastorn Mental Greu 2018-2022, i la nova Llei valenciana de la Funció Pública
de 2021 que estipula una reserva mínima del 2% de l’oferta d’ocupació pública per a persones amb
malaltia mental que acrediten un grau de discapacitat igual o inferior al 33%. No obstant això, existeixen elements com la planificació, l’estructura de coordinació i de gestió, o la dotació de recursos,
on encara es plantegen necessitats de millora, com ha posat de manifest la Sindicatura de *Greuges
en els seus informes anuals i especials. Aquesta situació s’ha agreujat a conseqüència de la necessitat
de lluitar contra la pandèmia global de la COVID-19.

1275. L’evidència acumulada demostra les greus repercussions que la crisi econòmica, social i sanitària
ocasionada per la pandèmia està tenint sobre la problemàtica de la salut mental, conseqüència de
factors com l’impacte de les mesures d’aïllament i reducció de la mobilitat, les limitacions en la disponibilitat de serveis mèdics, les dificultats d’accés al suport comunitari i familiar, la pèrdua sobtada
i en soledat de éssers estimats, la pèrdua d’ocupació o la disminució d’ingressos i de qualitat de vida.

1276. La situació viscuda durant els mesos de pandèmia ha tret a la llum la necessitat de reforçar els recursos per a donar una atenció adequada a la salut mental. Per això, les experiències de la pandèmia
obliguen a reavaluar la concepció mateixa dels serveis de salut mental i a anticipar els canvis que han
de vindre en qüestions com l’organització de l’atenció primària, l’impuls de programes clínics basats
en la prevenció, la potenciació d’alternatives a l’hospitalització i la implantació de noves eines telemàtiques que permeten el desenvolupament de la telepsiquiatria. Per a traslladar aquestes línies de treball d’una manera efectiva a la complexa situació actual, resulta necessari incrementar els esforços
per a analitzar la situació des d’un punt de vista global, identificar les tendències i les necessitats, i
fer un treball de prospectiva que permeta a la Comunitat Valenciana continuar avançant i comptar
amb un model d’atenció integral a la salut mental més avançat i més eficaç, un model comunitari,
multidisciplinari, orientat pels valors i cap a les persones, territorialment equitatiu, sensible a la multiplicitat de determinants que afecten la salut mental i adequat per a afrontar les insuficiències i les
noves orientacions que la pandèmia està posant en relleu.

153

igualtat

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

1277. El PSPV-PSOE està disposat a exercir un lideratge que situe a la salut mental i el benestar emocional
de les persones en el centre de la recuperació en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i d’Espanya.
Hem d’impulsar processos deliberatius i espais de presa de decisions compartides per a crear una
estructura de governança compartida, una aliança estratègica potent i resolutiva per a trencar amb
els estereotips sobre les malalties mentals i articular una resposta social i política a l’altra gran epidèmia del segle XXI: la salut mental.

1278. La nostra proposta, el nostre espai de reflexió, és una gran Convenció Ciutadana sobre Salut Mental,
que ha de llegir-se com una innovació democràtica i un anhel de benestar i de felicitat. Una exigència
democràtica que ens allunya dels populismes i les “antiguitats explosives”. Quan els governants i polítics demanen als ciutadans que confien en ells i en les institucions democràtiques, és el moment de
correspondre amb la mateixa confiança: els governs i els partits polítics han de confiar en qualsevol
ciutadà per a abordar els problemes complexos com la salut mental o el canvi climàtic.

1279. La imprescindible acció en salut pública
1280. Poques vegades al llarg de la història de la humanitat, i a causa de la pandèmia de COVID-19, s’ha
posat de manifest la necessitat de comptar amb uns serveis de salut pública potents i correctament
dotats i dimensionats. Els serveis sanitaris assistencials són els que més s’han desenvolupat en detriment de la Salut Pública malgrat tindre encomanat en la Llei General de Sanitat (LGS) la promoció de
la salut i la prevenció de la malaltia.

1281. Hem d’abordar amb decisió una acció de salut pública intensa i perseverant que aconseguisca una
millor salut i reduïsca la necessitat d’atenció sanitària de la ciutadania. Per això, qualsevol problema
de salut evitable, qualsevol lesió que es puga previndre, qualsevol pèrdua de salut previsible hem
d’assumir-la com un fracàs. La salut és un bé en si mateix i la nostra política de salut ha de marcar-se
com a objectiu que les i els valencians tinguem el millor nivell de salut possible. Només d’aquesta
manera aconseguirem que el sistema de salut siga sostenible, ni la millor organització ni l’excel·lència
seran suficients si no es redueix el flux de persones amb malaltia que requereixen atenció sanitària.
Aquest ha de ser el nostre compromís, cada cas de càncer que prevenim, cada malaltia mental que
evitem, cada lesió que no succeeix serà un pas més en la millora de la salut i en la sostenibilitat del
sistema.

1282. És imprescindible que existisca una relació estreta entre la salut pública i els serveis de salut assistencials, fonamentalment amb l’Atenció Primària i Comunitària on es genera informació imprescindible
per a l’anàlisi i presa de decisions per part dels serveis de vigilància epidemiològica per a la prevenció
de la malaltia i la promoció de la salut.

1283. Els i les socialistes apostem per una xarxa valenciana de coneixement de salut pública capaç de
coordinar els esforços i recursos disponibles dels diferents acadèmics i investigadors distribuïts en
institucions sanitàries, docents o d’investigació que aporten la seua intel·ligència col·lectiva a guiar
les polítiques de salut de la Comunitat Valenciana, al mateix temps que s’integra, també en xarxa, en
l’Agència Estatal de Salut Pública de pròxima creació.

1284. A més, hauríem de dotar de personal i recursos als Centres de Salut Pública perquè puguen afrontar
els reptes de salut del segle XXI, en termes de millora de la gestió de la vigilància en salut pública,
la implantació de programes de salut, la vigilància en salut ambiental i en seguretat alimentària, la
coordinació dels programes de garbellat i de vacunació i en el desenvolupament d’intervencions innovadores en salut comunitària.

1285. Els socialistes considerem fonamental la planificació a llarg termini de les infraestructures sanitàries.
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contemplen no sols dotació/edificació, sinó també plans de reposició, renovació i adaptació. Les inversions han d’anar dirigides a tots els sectors: atenció hospitalària, atenció primària, investigació i
innovació, cronicitat, salut mental i salut pública.

1286. La política de salut s’inscriu així en l’agenda política al més alt nivell i en línia amb els objectius traçats
en l’Estratègia Nacional de Llarg Termini (Espanya 2050). El govern amb eines com les que ja ens hem
dotat, com les Avaluacions d’Impacte en Salut, haurà de disposar de nous procediments perquè el
conjunt de polítiques, mantenint els seus objectius primordials, maximitzen els seus resultats en
termes de salut, benestar i sostenibilitat.

1287. Focus en la governança: reforç de la planificació i eficàcia en la gestió
1288. La gestió del sistema de salut ha de ser professional, amb l’interés públic com a guia. La selecció dels
directius, el pressupost, la comptabilitat, els sistemes d’informació, les retribucions i la rendició de
comptes i resultats ha de ser la mateixa que tenen les millors institucions, públiques o privades.

1289. És necessari recuperar la capacitat planificadora, i per a això separar entre regulador centrat i prestador és imprescindible. Aquesta labor de planificació és fonamental i hauria d’estar centrada, entre
altres assumptes, en la creació de polítiques integrals de salut. És imprescindible que la planificació
es faça amb la participació constant de les gerències dels diferents departaments. Això és a més una
aposta per reforçar les estructures de “preparedness” i prevenció davant eventualitats previsibles,
probables i inopinades: desplegar formes de resposta davant eventualitats imprevisibles.

1290. Un dels instruments que donaran resposta a la nova realitat és un nou Servei de Salut, que lluny de
ser innovador sí que pot ser disruptiu en la seua organització, posant a la Comunitat Valenciana al
capdavant dels reptes sanitaris.

1291. La creació d’un Servei de Salut emmarca la gestió de l’assistència sanitària en el seu conjunt, garantint la gestió professional i aïllant-la del cicle polític. Apostem per deixar per a la gestió política la
planificació i avaluació de polítiques sanitàries, la investigació i altres qüestions fonamentals com les
infraestructures i la Salut Pública. I la gestió del dia a dia de la Sanitat pública, en una entitat gestora
que permet focalitzar, innovar i millorar l’atenció a la ciutadania. El Servei Valencià de Salut hauria de
perfeccionar el seu desenvolupament institucional i les seues competències en matèries com a participació de pacients i usuaris, i aplicació de criteris de transparència reforçada i comparació oberta i
avaluació continuada de pràctiques i executòries.

1292. D’altra banda, ha d’abandonar-se la gestió estamental i per categories, passant a una direcció per
àrees o divisions que fan una tasca definida i prioritzades per necessitats d’atenció a grups de pacients. Del que es tracta és de canviar el model de gestió per a passar a organitzar-la en funció del
que es fa per al pacient.

1293. Els models de gestió pública sanitària es potencien mitjançant l’efectiva i positiva atribució de competències i eines de gestió econòmica, contractual i de gestió de personal, d’acord amb les especificitats
del sanitari. Mentre es transforma el marc normatiu estatal, existeixen possibilitats d’organització
local des dels serveis de salut de les comunitats autònomes per a millorar la gestió i harmonitzar les
excessives i poc eficaces normes sanitàries que els encotilla innecessàriament.

1294. L’adaptació de l’organització assistencial a la naturalesa professional de l’activitat requereix la transformació sostinguda i inclusiva de tota la xarxa operativa assistencial facilitant que s’assumisca una
delegació responsable de funcions gestores, amb la flexibilitat suficient per a permetre la seua adaptació a les canviants necessitats i l’assumpció d’un paper organitzatiu funcionalment més adequat a
les atencions que ara es manegen de manera fragmentària i escassament integrada.
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1295. És necessari, a més, vincular les decisions de planificació i desplegament de l’oferta sanitària a una
cultura d’avaluació rigorosa de l’acompliment. L’avaluació com a base per a l’orientació i gestió del
sistema, capil·laritat de l’avaluació: des de l’assoliment d’objectius dels plans quinquennals de salut
– passant per la idoneïtat d’aquests i dels plans – fins a lligar les diferències retributives i d’altres formes d’incentivació a les millores en acompliment que es puga documentar.

1296. Nou enfocament en l’accessibilitat, interoperabilitat i qualitat de la dada per a planificació i gestió

1297. La transformació tecnològica és una de les palanques òbvies de redisseny organitzatiu que no podem rebutjar i que està al servei de les palanques prioritàries. Altes inversions en TIC han configurat
un sistema sanitari altament informatitzat. Les TIC han suposat, i ho faran més en els pròxims anys,
un canvi radical en la manera en què es realitzen les activitats en el sistema de salut.

1298. No obstant això, encara estem al principi del camí. Hi ha escassetat de recursos destinats a l’anàlisi de
dades, limitacions a l’accés i precarietat en la capacitat investigadora en ciències de dades. Existeix,
en conseqüència, una enorme distància entre dades disponibles, informació i presa de decisions de
millora. És necessari potenciar el processament de les dades perquè puguen estar disponibles per a
la gestió. Resulta imprescindible que els gestors i els professionals puguen tindre accés a les dades
de manera directa per a una correcta presa de decisions.

1299. Les i els socialistes valencians també apostem per un millor aprofitament de les tecnologies de la
informació i comunicació en la relació pacient-sanitaris. És necessari dotar tots els centres sanitaris
amb la tecnologia necessària per a fer possible que els professionals i els ciutadans exploten totes
les opcions que donen les TIC i modifiquen les pautes habituals d’actuació: menys visites presencials,
menys activitats rutinàries, menys repetició de proves innecessàries, més continuïtat en l’assistència
i més interacció amb pacients i familiars a través de la telemedicina.

1300. És important l’increment de les tecnologies en atenció primària amb la finalitat de millorar la capacitat diagnòstica i la implantació del nou model que es pretén. Per a identificar problemes i impulsar
millores, és imprescindible traure fora de l’àmbit exclusiu dels professionals sanitaris la renovació
tecnològica de la gestió sanitària i dels centres sanitaris.

1301. La inversió en tecnologia ha de suposar, a més d’una millora en l’eficàcia, una disminució en la bretxa
entre els qui poden accedir a les mateixes i els qui no, i així millorar la cohesió social. Aquestes noves
tecnologies suposaran la consecució d’una sanitat més moderna i d’avantguarda que els socialistes
valencians estem preparats per a impulsar i liderar; un referent per al conjunt de l’Estat, un dret per
a la ciutadania.

1302. La transformació del sistema de salut en una organització investigadora i innovadora
1303. És unànime el consens sobre la importància de la investigació biosanitària per a la ciutadania, tant
per a mantindre la seua salut com per a curar les seues malalties. La investigació biomèdica engloba
totes les facetes de la investigació sobre la salut i la malaltia, incloent-hi la investigació epidemiològica i en salut pública, la investigació bàsica i clínica sobre el coneixement de l’ésser humà en estat de
salut i malaltia, i la investigació en tecnologia i serveis de salut.

1304. La investigació sanitària i biomèdica no es realitza exclusivament en el sistema de salut i els seus
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s’atén els pacients i es desenvolupen els programes de protecció de salut.

1305. Aquesta part essencial de la investigació biomèdica ha vingut molt llastrada per l’infrafinançament
estructural públic, les limitacions burocràtiques per a desenvolupar estratègies d’“intensificació de
l’activitat investigadora” i de “mobilitat d’investigadors” entre el personal assistencial, un sistema en
què la pressió assistencial a penes permet temps per a investigar, una certa mentalitat de sitja, amb
limitada cooperació (i fins i tot competència) entre centres d’investigació, entre grups de la mateixa
àrea en diferents centres i fins i tot en el mateix centre, i altres factors que han acabat en una excessiva fragmentació dels grups d’investigació (amb dispersió de la massa crítica, de la capacitat
competitiva i una alta fragilitat dels grups), la dispersió de recursos i infraestructures, amb duplicació
d’equips (i els RH associats) i elevats costos de manteniment, estructures de gestió de la investigació
d’escassa grandària que no aprofiten les economies d’escala, estructures de suport a la investigació
febles i propietat de grups d’investigació abans que transversals. A això s’uneix, d’una banda, una
política de recursos humans en les fundacions d’investigació que manté sous per davall del sector,
absència de carrera investigadora i una temporalitat extrema; i per un altre, el forçat encaix de les
fundacions en l’arquitectura burocràtica del sector públic que dificulta enormement el desenvolupament d’activitats tan innovadores i plàstiques com la I+D+i, incloent-hi les capacitats per a donar
suport d’investigació clínica a la indústria innovadora del sector sanitari.

1306. Ens trobem davant una nova oportunitat per a revitalitzar i potenciar la investigació biomèdica, tant
bàsica com clínica, que ha de considerar-se com una prioritat per al PSPV-PSOE.

1307. Els objectius a abordar per a revitalitzar la investigació biomèdica en la nostra Comunitat haurien
d’estar centrats en els següents aspectes que considerem fonamentals: establir una política científica adequada i realista, escometre una adequada política respecte als recursos humans i afrontar la
necessària i urgent dotació de recursos econòmics i d’infraestructura.

1308. Un pla efectiu per a avançar en aquest camí implica incrementar i intensificar l’activitat investigadora:
reforços de plantilla en els serveis amb activitat investigadora per a cobrir les activitats assistencials;
la reagrupació i increment de la massa crítica dels grups d’investigació, impulsar la creació de grups
d’investigació altament competitius, reduint així el risc de l’excessiva atomització i dispersió del teixit
investigador, amb increment de la col·laboració entre grups amb línies comunes o complementàries,
i la cooperació amb altres grups nacionals i internacionals.

1309. La millora passa per una modificació substancial de les estratègies de recursos humans per a reduir
la temporalitat i desenvolupar la carrera professional, i per simplificar i agilitar la gestió de l’activitat
investigadora i enllaçar amb el sector biotecnològic. Escometre una adequada política respecte als
recursos humans suposa també elaborar l’Estatut del Personal Investigador i estimular la investigació per part dels professionals sanitaris a tots els nivells amb mesures com ara: possibilitat de
dedicació parcial a la investigació, programes d’any sabàtic, canvi en el barem per a la contractació
de professionals sanitaris valorant-se de manera correcta la labor investigadora, agilitat en els mecanismes de gestió administrativa.

1310. És important construir i reforçar les plataformes transversals d’equipaments i recursos: laboratoris,
equips d’imatge, big data, biobancs, informació, etc., així com les plataformes transversals de gestió i
suport de la investigació i la innovació: gestió de projectes, de la internacionalització, de la innovació
i similars.

1311. L’establiment d’una política científica adequada i realista, exigeix adoptar mesures com la creació
d’un pla estratègic d’investigació biomèdica no curtterminista, d’acord amb els plantejaments del
Govern d’Espanya i la Unió Europea.
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1312. L’educació que necessitem

1313. L’educació sempre ha estat en el nucli de les polítiques de l’estat del benestar, per ser històricament
una de les palanques més eficaces per a afavorir la mobilitat social, perquè no estiga escrita la història de cada persona des que naix.

1314. Per això, els i les socialistes sempre hem pensat que l’educació és la millor herència que els podem
deixar a les nostres filles i als nostres fills. Aquesta idea, cada vegada més generalitzada, encara és
més certa en la societat del coneixement. Una persona sense una formació sòlida té clars riscos d’exclusió social.

1315. No obstant això, dir educació sense més no garanteix en absolut que siga un generador eficaç d’igualtat d’oportunitats. Fa falta un model educatiu que tinga en compte la realitat amb la qual arriben els
xiquets i les xiquetes quan arriben el primer dia a l’aula, la desigualtat que porten en les seues motxilles. Desigualtat associada al seu origen, a la seua situació familiar, a les seues necessitats educatives
específiques.

1316. En això consisteix un model educatiu basat en l’equitat. L’abandó escolar, la repetició de curs, el fracàs escolar, en definitiva, guarden una correlació aclaparadora amb la pertinença a entorns vulnerables. Si considerem que reduir la taxa d’abandó i de repetició seria un indicador de millor qualitat de
la nostra educació, llavors necessitem una educació amb equitat.

1317. Molts dels països amb millors sistemes educatius són al mateix temps els que adopten més mesures
per a lluitar contra la segregació social, per a aconseguir una efectiva igualtat d’oportunitats. No hem
de triar entre una escola millor o una escola més justa: venen en el mateix pack.

1318. En aquesta línia es van adoptar les primeres mesures, com va ser la posada en marxa de XarxaLlibres, un programa per a garantir la gratuïtat dels llibres de text a tot l’alumnat de l’educació obligatòria de tots els centres sostinguts amb fons públics.

1319. Una altra de les línies d’intervenció per a avançar en equitat ha sigut l’increment de les beques de
menjador, passant de 87.461 beneficiaris en el curs 2014-15 als més de 140.000 en el curs 2021-22, la
qual cosa ha suposat incrementar la inversió en més d’un 75% en aquests anys. A més, des del primer
any es va procedir a l’obertura dels menjadors al juny i setembre.

1320. Des del PSPV-PSOE considerem que per a millorar l’atenció educativa de l’alumnat és necessari reduir
el nombre màxim d’alumnes per aula, com així hem fet des de 2015 en la Generalitat. Ja hem fet efectiva aquesta reducció de manera progressiva en Educació Infantil, Educació Secundària Obligatòria,
Batxillerat i Formació Professional. Per a finalitzar aquest procés falten els tres últims cursos d’Educació Primària. En el curs 2014-15 hi havia una ràtio mitjana de 25.2 alumnes per aula, i en el 2021-22
la ràtio mitjana és de 20.7 alumnes per aula.

1321. Però la ràtio més significativa de la inversió que fa una societat en educació es reflecteix en el nombre d’alumnes/as per cada professor/a. En el curs 2014-15 hi havia 65.945 professors i professores
en el conjunt dels centres sostinguts amb fons públics i en el curs 2021-22 la xifra ha augmentat fins
als 78.493. En el curs 2021-22 tenim 1 docent per cada 11.5 alumnes/as en els col·legis d’Infantil i
Primària i 1 docent per cada 10.2 alumnes/as en els centres de Secundària.

158

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

igualtat

1322. Un dels avanços estructurals més rellevants que hem aconseguit els i les socialistes en el procés
d’universalització de l’Educació Infantil de 0 a 3 anys. En 2015 només hi havia 33 escoles infantils de la
Generalitat Valenciana, les escoles infantils municipals i una àmplia xarxa d’escoles infantils privades.
Les famílies que portaven als seus fills a una escola infantil municipal o a una privada rebien un bo
lineal de 60 euros al mes per a les xiquetes i xiquets de 2 anys, 90 euros per als d’1 any i 150 per als
de 0 a 1 any.

1323. Des de 2015, no obstant això, hem posat en funcionament 7 noves escoles infantils públiques de la
Generalitat Valenciana, hem creat 411 aules per a xiquetes i xiquets de 2 anys en col·legis públics,
hem fet gratuïtes les aules de 2 a 3 anys en totes les escoles infantils municipals i hem modificat la
normativa que regula el bo infantil perquè les ajudes siguen proporcionals al nivell de renda de les
famílies.

1324. Així, el decret que regula l’admissió de l’alumnat en tots els centres sostinguts amb fons públics,
garanteix un accés equilibrat de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu; preval
l’existència de germanes o germans en el centre, la proximitat al centre (acabant amb el districte
únic), així com la renda de les famílies.

1325. Un altre aspecte fonamental que hem aconseguit les i els socialistes ha sigut l’aplicació de la Llei
de plurilingüisme en totes les etapes i nivells educatius, per a aconseguir un domini efectiu de les
nostres dues llengües oficials per part del conjunt de l’alumnat; el decret de reforç de la inspecció, i
l’aposta per la creació d’una potent xarxa de centres de formació permanent del professorat, creant
11 CEFIREs territorials i 7 CEFIREs específics de diferents àmbits del coneixement aconseguint una
oferta completa i innovadora.

1326. L’educació de qualitat del PSPV-PSOE es complementa amb unes instal·lacions dignes i, per a això, el
Pla Edificant -dotat amb 1000 milions d’euros- està aconseguint que els barracons i els vells edificis
educatius es transformen en centres educatius adaptats al segle XXI amb noves construccions, adequacions i ampliacions.

1327. Des de l’any 2015 s’han convocat 13.900 places en les oposicions dels diferents cossos i nivells educatius i la previsió per als dos pròxims cursos és convocar 4.000 places més. S’han millorat les condicions laborals del professorat i s’ha reduït l’horari lectiu, amb la finalitat de poder atendre millor les
tasques de coordinació, a 18 h en Secundària i a 23 h en Infantil i Primària, després d’un acord de la
Taula Sectorial d’educació.

1328. En aquest marc general d’actuacions, hem col·laborat intensament amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional en l’elaboració i desenvolupament actual de la LOMLOE, en la qual s’han recollit
nombroses mesures que ja s’estan aplicant en la Comunitat Valenciana.

1329. La LOMLOE posada en marxa per un govern socialista modernitza i renova l’ordenació educativa per
a impulsar un sistema més flexible, més orientat a l’èxit escolar i a un aprenentatge competencial
i contemporani, alineant-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, les recomanacions
de la Unesco, l’OCDE, la Unió Europea, l’Agenda 2030 i la Carta Social Europea. A més, impulsa un
enfocament competencial del currículum, més descentralitzat, més flexible i amb una major visió
prospectiva que permeta capacitar a l’alumnat per a afrontar els desafiaments contemporanis.

1330. Defensem, per tant, una educació personalitzada, coeducadora, per al desenvolupament sostenible i
digitalitzada, incorporant noves metodologies actives que fomenten les vocacions STEAM i la igualtat
d’oportunitats de tots els alumnes i alumnes amb independència del seu nivell de renda o origen.
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1331. Nous reptes de l’educació en la societat actual
1332. Avançar en la qualitat de l’educació és actualitzar el que aprenen a fer els nostres joves i preparar-los
per a aprendre durant tota la seua existència. Inclou, així mateix, ensenyar-los a ser en el temps i l’espai que els ha tocat viure. Suposa, en definitiva, introduir una dimensió nova en la nostra educació,
formar als joves per a emprendre, per a canviar, per a innovar.

1333. Les generacions que s’estan formant ara a les escoles i en els instituts hauran de canviar probablement de professió diverses vegades al llarg de la seua vida laboral i assistiran a nous i importants
avanços del coneixement científic i tecnològic, la qual cosa els exigirà implicar-se en nous processos
de formació.

1334. En la societat del coneixement, el coneixement és el motor del canvi i el factor que promou el progrés. Els canvis derivats de l’avanç de les noves tecnologies i de la globalització, es produeixen a tal
velocitat que una de les poques certeses que tenim hui dia és que el canvi és ja un element constant.

1335. D’ací es desprenen, almenys, tres conseqüències:
1336. El canvi tecnològic, juntament amb el progressiu avanç del sector terciari en les societats desenvolupades –i la paral·lela reculada dels sectors primari i secundari cap a altres mercats laborals perifèrics-, requereix que la majoria dels ciutadans tinguen accés a un nivell mitjà o avançat de formació
per a elevar la massa crítica de coneixement de la nostra societat en els seus nivells intermedis.

1337. Si el progrés en la societat industrial va estar associat a la generalització del nivell d’ensenyament primari, el progrés en la societat del coneixement s’assentisca sobre la generalització de l’ensenyament
secundari postobligatori.

1338. La predisposició cap a l’aprenentatge ha de ser una actitud permanent, perquè d’una altra manera
el coneixement pot quedar obsolet en poc temps. D’altra banda, l’aprenentatge continu i la capacitat
d’adaptació a noves circumstàncies seran cada vegada més necessaris en el context d’un mercat
laboral fluid i variable, a causa dels mateixos canvis generats pel desenvolupament tecnològic i la
globalització.

1339. Les institucions escolars s’han de convertir en llocs oberts, capaços d’entendre com és el món de hui
i acceptar els seus canvis, i capaços de transmetre la necessitat de convertir-se en ciutadans d’aqueix
món que és molt més obert del que ha sigut mai.

1340. Necessitem col·legis i instituts oberts a la comunitat a la qual serveixen, sensibles a les seues demandes i integrats plenament en ella. Centres oberts a l’entorn, escoles i instituts que facen entrar a les
seues aules, corredors, patis… la vida que els envolta, les associacions i organitzacions (esportives,
socials, culturals, veïnals…) que funcionen a prop, que estan compromeses amb la seua activitat en
la millora dels pobles i ciutats, que permeten, fins i tot, una vida més saludable, respectuosa i d’acord
amb els desitjos de la majoria de la població actual, amb el respecte i la tolerància, com a valors propis d’una societat democràtica del segle XXI.

1341. L’educació ha d’afavorir l’adquisició d’hàbits de convivència i de respecte mutu i desenvolupar en
l’alumnat actituds solidàries. El que hui la societat necessita és que l’escola s’enfronte a la difícil tasca
de formar persones que puguen conviure en un clima de respecte, de tolerància, de participació i de
llibertat. Persones capaces de construir una concepció de la realitat que integre el coneixement i la
valoració ètica i moral d’aquesta.
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1342. Igualtat d’oportunitats per a canviar el futur
1343. La condició econòmica d’una persona o d’una família no pot ser un obstacle per a aconseguir l’educació i formació que considere i les seues capacitats li permeten. Com a socialistes hem de reforçar i
ampliar les mesures adoptades a tal fi amb l’objectiu de poder donar respostes a les necessitats que
es presenten.

1344. Per a avançar en aquesta direcció, hem de continuar ampliant l’oferta gratuïta del primer cicle d’educació infantil, combinant la construcció de noves escoles infantils amb l’ampliació de les aules de 2-3
anys en els col·legis públics d’infantil i primària i l’increment del bo infantil.

1345. Continuar incrementant les aules hospitalàries per a poder atendre millor la població que requereix
aquest servei indispensable.

1346. Cada centre educatiu és diferent en les seues característiques i alumnat i resulta imprescindible que
tinga el seu propi Projecte Educatiu elaborat amb la participació de tota la comunitat educativa, amb
l’objectiu d’aconseguir que el seu alumnat aconseguisca les competències necessàries per al seu desenvolupament personal i professional.

1347. Cal continuar aprofundint en l’autonomia dels centres educatius, oferint la possibilitat d’elaborar i
desenvolupar els seus projectes d’innovació de manera eficient, fomentant el treball en equip del
professorat i millorant la competència digital del professorat, de l’alumnat i de les seues famílies.

1348. Avançar en el procés d’inclusió educativa de tot l’alumnat significa donar resposta tant a l’alumnat
amb majors dificultats d’aprenentatge com a l’alumnat amb major capacitat i motivació per a aprendre, desenvolupant programes específics que permeten que tot l’alumnat desenvolupe al màxim les
seues capacitats potencials. A més, apostem per utilitzar tot el procés de digitalització dels centres
per a disminuir de manera efectiva la burocràcia.

1349. L’escola rural i el seu alumnat és un gran repte que tenim en la Comunitat Valenciana i, per això, les i
els socialistes conjuminarem esforços i programes des de les diferents administracions per a portar
avant el Pla contra la Despoblació i una educació en les mateixes condicions, humanes i materials,
que en qualsevol altre centre.

1350. Hem de continuar amb l’increment de professorat en els diferents nivells i etapes educatives per a
millorar l’atenció educativa a l’alumnat, tant a través de desdoblegues, com de configuració de grups
flexibles o promovent la codocència, en funció de les necessitats específiques de cada centre per
l’alumnat que escolaritzen.

1351. El paper de les administracions locals
1352. Els serveis municipals són facilitadors de diferents gestions educatives com a matrícules, beques, ajudes a l’estudi, formació de persones adultes o promoció de l’educació infantil de 0 a 3 anys. Les i els
regidors d’educació són les persones interlocutores amb els centres educatius i ofereixen els serveis
i instal·lacions als equips directius per a integrar, innovar i adquirir competències de ciutadania activa
amb el seu entorn des dels seus primers anys d’escolarització.

1353. Per tot això, hem d’incrementar la coordinació entre les diferents administracions per a desenvolupar plans conjunts de millora de la qualitat de l’educació, amb la finalitat d’aconseguir:

1354. Major implicació i posada en marxa en el Programa d’Aules Compartides per a l’alumnat en
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risc de fracàs i abandó escolar.

1355. Col·laboració amb l’administració educativa per a la inclusió de suports interdisciplinaris
com a reforç al professorat: terapeutes ocupacionals, treballadors i educadors socials.

1356. Inclusió d’ajudes en tots els serveis educatius municipals a les víctimes de violència de gènere, les famílies monoparentals o en risc d’exclusió social en col·laboració amb l’àrea de
Benestar Social.

1357. Obertura dels centres escolars, fora de l’horari lectiu, per a la realització d’activitats relacionades amb l’esport, les arts, la salut, el medi ambient, les tecnologies.

1358. Foment del concepte de ciutat educadora mitjançant la implicació de tota la ciutadania. Els
barris, en els municipis i ciutats més grans, han de tindre com a referents els centres escolars pròxims que s’han de convertir en l’eix central de les activitats de grup i en una prolongació de la vida familiar.

1359. Potenciar i reforçar els centres de Formació de Persones Adultes oferint més cursos d’espanyol per a estrangers i de valencià.

1360. Reforç dels mecanismes de col·laboració amb els ajuntaments i altres entitats en la detecció
de necessitats i optimització de recursos per a la posada en marxa de plans i programes
(absentisme escolar, menors estrangers no acompanyats...)

1361. El professorat, com a pilar fonamental de l’acció educativa, ha de saber que la corporació municipal i
l’Ajuntament, així com tot el patrimoni cultural i artístic de cada localitat està a la seua disposició per
a dur a terme la seua labor educativa. Des del PSPV-PSOE promourem que compten amb el suport
municipal per a la realització dels seus projectes educatius i d’innovació.

1362. Un projecte per a la recuperació social. Un nou contracte social

1363. Desigualtats, precarietat i nova pobresa
1364. La riquesa s’hereta i la pobresa també. L’obligació de les i els socialistes és fer de la reducció de les
desigualtats un objectiu polític per a aquesta dècada, així com aconseguir que la recuperació siga
també una realitat per a les i els més vulnerables. Una altra prioritat és evitar que els grups de menys
ingressos tinguen la percepció que han quedat exclosos del sistema en l’actual context de creixent
desigualtat. És urgent impulsar un nou Contracte Social per a aquesta nova època.

1365. Els informes més recents reflecteixen dues tendències que cal revertir. D’una banda, l’augment de
les desigualtats, procés accentuat des de la recessió de 2008 i que s’ha mantingut estable durant la
dècada i s’ha incrementat a conseqüència de la COVID-19. I, en segon lloc, l’existència de nivells de
pobresa severa molt elevats. L’última xarxa de seguretat ha de ser més resistent, més espessa i més
àmplia.
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cialistes tenim el desig d’atendre els processos de nova pobresa i exclusió social, així com revertir
l’augment de les desigualtats en les nostres societats. Entre els nostres grans reptes per a aquesta
dècada estaran la pobresa infantil, la precarietat, la desocupació, la temporalitat laboral i la “pobresa
en habitatge”.

1367. Des del primer moment, el Govern del Botànic ha sigut conscient de la necessitat d’activar i mobilitzar tots els recursos disponibles per a fer efectiva la recuperació social i econòmica de la Comunitat
Valenciana.

1368. Una tasca en la qual es va implicar els agents socials i que va permetre el juliol de 2020 aprovar
l’Acord Social Alcem-nos, que recull les línies estratègiques en les quals es basa l’Estratègia Valenciana de Recuperació (EVR).

1369. En concret, l’“Eix estratègic IV: Cura de les Persones i Inclusió Social”, destaca la importància de:
1370. La lluita contra la desigualtat
1371. La perspectiva transversal de gènere
1372. L’atenció a les persones majors i dependents
1373. Reforçar el sistema sociosanitari
1374. La investigació i innovació mèdic-sanitària
1375. L’habitatge social
1376. Per a aconseguir el nostre objectiu d’una societat més cohesionada i inclusiva, les i els socialistes hem
de continuar treballant en la lluita contra les conseqüències dels riscos que representa la malaltia,
l’envelliment, la desocupació duradora i la pobresa.

1377. Cap al Futur, Nous horitzons i Compromisos
1378. En aquesta aposta és imprescindible continuar amb la revisió integral del model d’atenció residencial
i d’atenció diürna o ambulatòria en tots els sectors: majors, diversitat funcional, atenció a dones víctimes de violència de gènere i infància i adolescència.

1379. Amb la mirada posada en la persona, des del PSPV-PSOE adaptarem les prestacions o serveis a les
seues necessitats específiques, comptant amb la seua implicació i facilitant l’accés al qui són drets
subjectius.

1380. Per a aconseguir-ho, és necessària una planificació de l’increment del nombre de places públiques
amb l’objectiu d’aconseguir la ràtio de la Llei de Serveis Socials Inclusius, mitjançant l’execució del Pla
d’Infraestructures aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana. Però no sols és important impulsar la gestió directa, sinó també fomentar la col·laboració públic-privada en el marc de la citada llei,
amb l’objectiu d’aconseguir una atenció òptima en tots els recursos de la nostra cartera de serveis.

1381. Cada vegada és més potent la incorporació, a totes les esferes de la nostra vida, de la digitalització, la
robòtica i la intel·ligència artificial, que han de tindre reflex en la millora del nostre sistema públic de
protecció social, garantint també, com a instrument d’igualtat, l’alfabetització digital universal.

1382. L’evolució de les TIC permet desenvolupar nous models d’avaluació i seguiment que hem de ser capaços d’aprofitar per a modernitzar el sistema i guanyar en eficiència.
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1383. Cura de les Persones i Inclusió Social
1384. Continuar treballant en la implantació de polítiques que restauren els equilibris i compensen la pèrdua de rendes, més enllà de les contingències i col·lectius coberts per la Seguretat Social, a través de
l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Valenciana d’Inclusió.

1385. Les i els socialistes hem de prioritzar la transició cap a una organització social de les cures on aquests
no recaiguen de manera natural en les dones, millorant les condicions laborals i la remuneració de
les professions vinculades a les cures, així com la seua formació per a augmentar la professionalització del sector i blindar la seua inclusió en el règim de la seguretat social, un dret recuperat pel govern
socialista de Pedro Sánchez.

1386. El creixement quantitatiu i qualitatiu de la nostra comunitat requereix un pacte intergeneracional
que done confiança als i les joves i majors sobre el futur del sistema públic de serveis socials.

1387. Continuarem incrementant el finançament en el marc dels Fons Next Generation EU i del mecanisme
de Recuperació i Resiliència per a fer de la reconstrucció social després de la pandèmia l’oportunitat
per a reduir la crisi social i afermar l’organització social de les cures.

1388. Així mateix, ens comprometem a progressar en la implementació de la LSSI mitjançant els pressupostos anuals de la Generalitat i a perfeccionar el nostre sistema de cogovernança, coordinació i
col·laboració amb totes les institucions implicades, atesa l’estructura competencial, per a garantir la
sostenibilitat de la cartera de serveis i drets de la ciutadania.

1389. Des del PSPV-PSOE impulsarem la Targeta Sociosanitària, un sistema integrat i eficaç d’informació
per a perfeccionar les estratègies d’intervenció compartides que redunden en la qualitat de vida de
les persones i amplien el seu horitzó de vida autònoma.

1390. El model de creixement inclusiu que defensem des del projecte socialista aposta per la lluita contra
la pobresa i la desigualtat, actuant sempre sota els principis d’universalitat, el respecte a la diversitat,
la solidaritat i la personalització de l’atenció social, prestant especial atenció a col·lectius vulnerables
com les persones amb diversitat funcional, persones sense llar, migrants, infància o víctimes de la
violència de gènere.

1391. El sistema de la Dependència atén actualment més de 114.000 persones en la Comunitat Valenciana.
El nostre objectiu és augmentar la nostra eficàcia en la gestió, eliminant la llista d’espera social i garantint la prestació que necessita la persona dependent o recurs alternatiu amb immediatesa.

1392. A conseqüència de la pandèmia COVID-19 que ha afectat aquest llarg període és necessari un “Pla
de Xoc” per a revisar la situació de les persones ateses en recursos assistencials o que reben atenció
domiciliària i verificar la idoneïtat del servei o prestació assignada.

1393. Urgeix l’ampliació dels serveis de prevenció de la dependència i promoció de l’autonomia personal,
acompanyada de l’enfortiment del sistema sociosanitari.

1394. Els serveis per a facilitar la conciliació familiar i sociolaboral de familiars i cuidadors o cuidadores són
primordials en la xarxa de recursos per a l’atenció de persones dependents o amb malalties greus.
Des del PSPV-PSOE considerem que hem de planificar nous “centres o programes de respir familiar”
que servisquen de suport temporal davant circumstàncies sobrevingudes o períodes de descans.

1395. Hem d’aconseguir, així mateix, una implantació del servei de Teleassistència amb equitat territorial
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1396. La pandèmia ha posat de manifest la realitat de les residències de persones majors, gestionades en
gran part pel sector privat i s’ha evidenciat la necessitat d’un examen exhaustiu sobre la ràtio de personal necessària, la formació dels i les professionals i la urgència en el disseny de plans i protocols
específics de preparació dels centres davant possibles emergències sanitàries.

1397. És vital crear estructures estables de coordinació amb el sistema sanitari que establisquen el vincle
amb atenció primària, hospitalària i salut pública per a garantir la millor atenció de les persones que
viuen, tenen la seua casa en una residència.

1398. Així, considerem que és necessari un canvi en el model residencial, centrat en la persona, centres
pròxims a la comunitat on resideixen, llars amables que garantisquen una atenció de qualitat i una
vida digna, modernitzant els nostres serveis mitjançant l’aplicació de tècniques innovadores.

1399. És imprescindible desenvolupar l’Estratègia Valenciana d’Envelliment Actiu i Lluita contra la Soledat
no Desitjada, que atenga els diferents àmbits de les necessitats que són pròpies de les persones en
funció de la seua edat.

1400. Les i els socialistes creiem que l’edat avançada no implica dependència i per això hem de fomentar
les capacitats intel·lectuals i físiques de les persones majors, la capacitat de viure en la seua pròpia
llar i comunitat, cuidant el seu entorn amb tecnologia de suport i protegint-los de l’aïllament social.

1401. Estem convençuts d’això i per això adquirim el compromís de posar en marxa mesures encaminades
a resoldre el problema residencial de les persones majors.

1402. En col·laboració amb els ajuntaments oferirem un nou recurs de prevenció de la dependència i estímul de l’autonomia personal, impulsant la construcció o rehabilitació d’habitatges col·laboratius
en règim de lloguer per a persones majors de 60 anys o persones amb discapacitat amb bon nivell
d’autonomia que decidisquen viure de manera conjunta (cohousing).

1403. Elaborem la Llei Integral de Persones Majors, instrument aglutinador de totes les necessitats en matèria sociosanitària, precursor dels drets i que establirà els llits per a la promoció de l’educació i participació social, accés a la cultura, oci, turisme i noves formes de convivència.

1404. En definitiva, aquesta llei ha de garantir una acció pública integral dirigida a fomentar el benestar de
les persones majors.

1405. Infància i adolescència
1406. Des del PSPV-PSOE advoquem per aconseguir l’Objectiu Pobresa Infantil Zero. I, per a això, disposem
de les eines legals i pressupostàries per a erradicar la pobresa severa que pateixen els xiquets i xiquetes en la Comunitat Valenciana.

1407. El projecte socialista valencià insisteix a impulsar la creació de la “Casa dels Xiquets i les Xiquetes”, un
dels nostres compromisos electorals, un model d’atenció integral dotat d’un equip multidisciplinari
especialitzat que intervenen en casos de maltractaments o abús sexual infantil.

1408. Malgrat comptar amb recursos molt valuosos, com les unitats hospitalàries especialitzades en el
diagnòstic de l’abús sexual, les Oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte i els Equips d’Assessorament Tècnic Penal, el procés pel qual ha de passar un o una menor que ha patit abús sexual ha d’assegurar el benestar i la ràpida recuperació, evitant una victimització secundària del menor que ha de
repetir moltes vegades la seua història a diferents professionals.

1409. Tenint tots els recursos sota el mateix sostre, creiem que la “Casa dels Xiquets i les Xiquetes” evita
que la menor haja de reviure l’abús sexual a través de múltiples declaracions i, al seu torn, ofereixen
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un entorn amigable i respectuós amb les seues necessitats.

1410. Hem passat per diferents etapes en el que ha sigut el sistema de protecció en la Comunitat Valenciana i hem avançat molt durant els anys de Govern del Botànic en l’impuls de l’acolliment familiar
davant l’acolliment residencial. Dels més de tres mil xiquets i xiquetes que estan en acolliment, més
de 2.600, és a dir, un 70%, estan en un sistema d’acolliment familiar, bé en família extensa o en famílies educadores.

1411. És fonamental continuar avançant en aquesta direcció per a aconseguir que els xiquets i xiquetes
que encara estan en centres residencials i que no són acollits per les famílies, puguen ser, en un futur, membres d’una unitat familiar normalitzada.

1412. L’acolliment en família educadora professionalitzada, amb una llarga tradició en alguns països europeus, però d’escassa implantació al nostre país, és una opció que hem d’analitzar amb decisió per a
poder completar el nostre sistema de protecció, que pretén que la via de la institucionalització siga
residual, només per a atendre determinades situacions.

1413. Els i les menors migrants no acompanyats són, abans de res, menors d’edat. És a dir, persones que
gaudeixen de la protecció especial establida en l’article 39.4 de la Constitució Espanyola, i en diferents normes internacionals de protecció a la infància com la Convenció de les Nacions Unides sobre
els Drets del Xiquet de 1989 o la Carta Europea dels Drets del Xiquet, aprovada en 1992 per resolució
del Parlament Europeu i la Resolució del Consell d’Europa de 28 de juny de 1997, relativa als menors
no acompanyats nacionals de tercers països.

1414. Per primera vegada, en la Llei de Drets i Garanties de la Infància i Adolescència, es reconeix als xiquets i xiquetes com a ciutadania activa i es promou la seua participació en la presa de decisions
que els afecten, amb la pretensió d’aconseguir aquesta aliança intergeneracional necessària per a la
cohesió social en la nostra societat.

1415. Aquest canvi de model exigeix afermar els Consells de la infància que a poc a poc s’estan creant als
Ajuntaments. Des del PSPV-PSOE creiem necessari saber quines són les seues necessitats, i ells i elles
necessiten ser escoltats.

1416. Dins de la protecció integral a la infància i adolescència, cal posar l’accent principalment en el control
de la publicitat dirigida a xiquets, xiquetes i adolescents, de manera que es prohibisca l’emissió de
publicitat d’aliments o begudes insanes, begudes alcohòliques, tabac, armes, jocs d’atzar o apostes
de qualsevol mena, espectacles violents o que implique maltracte animal, ni de caràcter pornogràfic, així com publicitat indirecta, no diferenciada, subliminal o encoberta, en l’horari de programació
infantil ni en les publicacions o pàgines destinades a xiquets, xiquetes o adolescents, ni durant la
celebració o retransmissió d’esdeveniments esportius.

1417. Quan la publicitat siga protagonitzada per xiquets, xiquetes o adolescents, caldrà assegurar-se que
aquesta respecta la seua dignitat i drets, evitant missatges que inciten al consum compulsiu i difonent una imatge ajustada i positiva cap a la diversitat funcional o discapacitat i respecte a la pluralitat
religiosa, identitat sexual o de gènere, entre altres.

1418. Hem d’impulsar programes de conscienciació sobre el ciberassetjament i articular mecanismes de
protecció contra aquest, atenent especialment menors vulnerables.

1419. Persones amb Discapacitat
1420. La lluita contra la discriminació, la inclusió, la participació plena sense restriccions, el respecte a
l’evolució de les facultats dels xiquets i les xiquetes amb discapacitat i del seu dret a preservar la
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seua identitat, així com el reconeixement de nous drets de les persones amb diversitat funcional que
tenen a veure amb els suports i ajustos raonables, són alguns dels enfocaments que ocupen el nucli
central del nou Estatut.

1421. Les i els socialistes volem reafirmar el nostre compromís a proveir els recursos necessaris per a aconseguir la universalitat de principis com, el respecte a la dignitat o la llibertat de cada persona per a
prendre les seues pròpies decisions, a l’autonomia individual i la promoció de la vida independent,
afavorint la permanència en el seu entorn habitual de convivència, amb l’assistència necessària i tenint en compte les barreres específiques dels qui viuen en zones rurals.

1422. Apostem per fer efectiu el dret a la protecció legal i accés a la justícia, al reconeixement de la seua
personalitat i capacitat jurídica, i per tant a realitzar tots aquells ajustos raonables que siguen necessaris.

1423. Per això, el projecte socialista considera urgent coordinar l’esforç inversor de les diferents administracions implicades i, sobretot, establir una regulació que conjumine i delimite les competències del
govern central, autonòmic i local i incloga els protocols de col·laboració entre els diferents àmbits, el
sanitari, educatiu i social, que participaran en l’atenció dels xiquets i xiquetes amb discapacitat.

1424. Considerem que cal dur a terme les actuacions necessàries tendents a garantir a les persones amb
diversitat funcional o discapacitat l’habilitació i la rehabilitació integral necessàries per a millorar,
mantindre o compensar el seu estat físic, psíquic o sensorial, perquè puguen aconseguir i mantindre
la màxima independència i la inclusió i la participació plena en tots els aspectes de la vida.

1425. No podem oblidar tampoc que l’alumnat amb necessitats educatives especials ha estat exposat a
una major vulnerabilitat i desigualtat en l’accés a la seua educació a conseqüència de la pandèmia
COVID-19, per la suspensió de la presencialitat a les aules en el període de confinament.

1426. I per això des del PSPV-PSOE volem promoure polítiques d’inserció i inclusió de les persones amb
diversitat funcional, prioritàriament en el sistema ordinari o, en defecte d’això, en el sistema productiu, mitjançant la fórmula de l’ocupació protegida, és una prioritat. La finalitat és augmentar les taxes
d’activitat i d’ocupació i inserció laboral, però també millorar la qualitat de l’ocupació i dignificar les
seues condicions de treball.

1427. Igualment, apostem per dedicar una especial atenció a l’orientació i suport per a l’educació universitària o formació professional. Aquesta última alternativa compta cada vegada amb més adeptes i
adeptes, ja que ofereix una important varietat de títols oficials i possibilita obtindre una qualificació
professional en 1 o 2 anys.

1428. Continuarem complint amb la reserva del 7% i procurant l’efectiva cobertura de places en les ofertes
d’ocupació pública.

1429. Els i les socialistes hem de parar esment en les persones amb malalties mentals. L’ampliació de recursos, l’aprovació d’estratègies de coordinació per al seu tractament, rehabilitació i inserció són imprescindibles per a avançar en la continuïtat assistencial que necessiten aquestes persones, i també
les seues famílies.

1430. És un repte d’indiscutible transcendència, ja que la malaltia mental no sols és un problema de salut,
ja que a més del sofriment de les persones que la pateixen, interfereix de manera notable en les
relacions familiars i socials.

1431. Des del PSPV-PSOE ens comprometem, en definitiva, a adoptar les iniciatives i mesures necessàries
per a avançar en el reconeixement efectiu dels drets de les persones amb discapacitat reconeguts
en la Convenció de l’ONU, de la mà de les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat.
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1432. Justícia Social. Un Nou Contracte Social
1433. La inversió econòmica i l’esforç en la reconstrucció han de ser coherents i conseqüents amb els danys
produïts per a donar una resposta proporcional a la fractura ocasionada. Els i les socialistes sabem
que el mal no ha sigut homogeni, ni tampoc democràtic, ja que hi ha col·lectius que són molt més
vulnerables que uns altres.

1434. Creiem que la forma més efectiva de combatre la vulnerabilitat social i trencar el caràcter hereditari
de la pobresa és el reconeixement de més drets socials.

1435. L’últim informe d’EAPN conclou que, segons l’experiència d’atenció directa de les entitats, es produirà
un augment important tant pel que fa al nombre de persones que es troben en aquesta situació com
en les seues necessitats.

1436. La taxa de pobresa, en un avanç de resultats de juliol de 2021, s’ha incrementat, sent més preocupant
el nombre de persones en situació de manca material severa.

1437. En aquest sentit, algunes de les noves mesures com ara els ERTO, la pujada del SMI, l’Ingrés Mínim
Vital, la limitació de desnonaments i corts de serveis bàsics i, per descomptat, totes aquelles mesures
impulsades des de les comunitats autònomes, poden reduir l’impacte de la pandèmia.

1438. L’estudi de l’Associació de directores i gerents de serveis socials, que analitza el període 2009/2020,
afirma que la Comunitat Valenciana ha aconseguit, en termes absoluts, el major augment en inversió
en polítiques socials (educació, sanitat, serveis socials).

1439. La despesa autonòmica en polítiques socials se situa sobre el pressupost total de la Generalitat en el
57,68%, amb una despesa per habitant de 2.663,90 €, import per damunt de la mitjana estatal. Sense
lloc a dubte, aquesta dada és fruit de la ferma voluntat del Govern del Botànic de reforçar les àrees
socials i del benestar.

1440. Encara així, sabem que els nivells de pobresa actuals són inacceptables, sobretot si tenim en compte
que la infància i l’adolescència són el grup d’edat que pateix un major risc de pobresa durant l’última
dècada, malgrat totes les accions i mesures implantades.

1441. Per això els i les socialistes advoquem per la reducció dels retards i augment de la coordinació en els
tràmits de la Renda Valenciana d’Inclusió i l’Ingrés mínim Vital. Des del PSPV-PSOE volem abordar la
lluita contra la pobresa amb diverses actuacions:

1442. Agilitar les ajudes familiars existents i suports d’inclusió, modificant tràmits administratius lents que
alenteixen un procés que ha de ser instantani. La transició digital de l’administració pública ha d’ajudar en aquest procés.

1443. Per a això, al costat de les prestacions ha d’assegurar-se l’accés a itineraris d’inclusió sociolaboral. Les
persones que reben aquestes prestacions desitgen tornar a l’autosuficiència d’ingressos, la dependència econòmica ha de ser un trànsit temporal.

1444. És fonamental evitar que les persones que reben una prestació temen incorporar-se al mercat de
treball per por de quedar-se sense ingressos en intervals entre la pèrdua d’ocupació i renovació de
la renda d’inclusió.

1445. Devem també avançar en el dret a un habitatge digne, essencial en la vida de les persones perquè les
polítiques d’habitatge són encara insuficients. Les dificultats d’accés a l’habitatge és un dels problemes estructurals que acompanya a la pobresa i a la vulnerabilitat.
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funció del resultat d’una planificació estratègica i integral a mitjà i llarg termini, evitant el curtterminisme i els enfocaments exclusivament pal·liatius, la prevenció és una peça clau en matèria d’inclusió
social.

1447. En definitiva, els i les socialistes reafirmem el nostre compromís amb els Objectius de l’Agenda 2030,
especialment amb aquells vinculats amb la finalitat de la pobresa i la reducció de les desigualtats.

1448. Sistema integrat de garantia assistencial
1449. Des del PSPV-PSOE apostem per la innovació social com un eix vertebrador de les polítiques públiques, per la generació d’oportunitats i suport a les iniciatives d’autoajuda.

1450. El rombe de la protecció social passa per aquests quatre processos: Planificació, Municipalisme, Desmercantilització, i Avaluació. Quatre elements crucials sense els quals no es poden entendre les polítiques públiques.

1451. Des de la proximitat podem aprofitar millor la capacitat d’identificació de riscos i necessitats, d’ací
la transcendència de consolidar la xarxa de serveis socials municipals per a garantir una atenció
primària i comunitària de caràcter potent i resolutiu.

1452. Des del projecte socialista creiem clau garantir l’accés a la formació permanent dels i les professionals dels diferents sistemes contribuirà a optimitzar el nostre sistema públic. Dissenyar una fórmula
similar a la que realitzen els Metges Interns i Residents, que aprofundisca en la capacitació i resiliència, d’aplicació en el sistema de serveis socials.

1453. El PSPV-PSOE vol avançar en la justícia social, en el desenvolupament inclusiu, en la igualtat i en la
solidaritat, per això impulsarem un nou contracte social per a obrir un espai de progrés en el qual
tots els valencians i valencianes tinguen cabuda.

1454. Les polítiques del benestar generen rendiments socials i econòmics que moltes vegades són invisibles. Són una font d’ocupació, propicien el desenvolupament del talent i la innovació, prevenen
l’exclusió i reforcen les capacitats de les persones.

1455. Per això, necessitem un contracte social renovat, inclusiu i fort, adaptat als nous riscos i necessitats
d’un món canviant.

1456. És el moment de promoure les accions necessàries perquè el treball de cures deixe de recaure majoritàriament en les dones, i per a això, hem de posar l’economia de les cures en el centre de l’agenda
econòmica, política i social.

1457. Finalment, els i les socialistes apostem per un nou contracte social per a enfortir, blindar l’Estat del
Benestar, un repte que competeix al conjunt de la societat.

1458. La participació del tercer sector, l’economia social i els agents socials i econòmics són clau per a escometre la transformació que volem. Tots ells són aliats estratègics per a aconseguir la inclusió laboral
de col·lectius vulnerables, per a lluitar contra la pobresa o la bretxa de gènere, per a aconseguir la
sostenibilitat del sistema en el seu conjunt, per a avançar en drets i llibertats. En definitiva, per a
aconseguir la societat que desitgem i la justícia social.
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1459. Caminant cap al blindatge
de l’habitatge com un dret
inqüestionable
1460. L’habitatge és la clau de volta que bloqueja el futur de la majoria de quasi 1.400.000 joves valencians i
valencianes que ara tenen edats compreses entre 18 i 40 anys. Afecta les taxes d’emancipació i natalitat i és l’àmbit en el qual amb major seguretat es pot millorar el nivell d’ingressos de les llars de menor renda. Davant els persistents nivells de precarietat, en gran manera explicats per la classe social
i la família en la qual s’ha nascut, cal impulsar polítiques públiques sòlides entre les quals la política
d’habitatge públic - una autèntica emergència social-, ha de tindre un gran protagonisme. Aquesta
serà una dècada decisiva per a acomplir un mandat constitucional, el dret a l’habitatge, que en bona
part segueix pendent i els i les socialistes volem contribuir a la seua solució.

1461. Així, és urgent que impulsem ambicioses iniciatives legislatives en matèria d’habitatge públic i de
lloguer. Explorant totes les possibilitats i formes de regulació. Combinant de manera flexible i equilibrada mesures reparadores de curt termini amb altres més estructurals mitjançant plans pluriennals
d’habitatge públic i de lloguer. Hem de fer ús de tots els instruments i modalitats disponibles. Totes
aquestes accions han d’anar dirigides a situar la Comunitat Valenciana durant aquesta dècada fora
del grup de regions en les quals majors dificultats han d’afrontar els joves per a incorporar-se a la
vida activa i traçar-se un projecte de vida i aconseguir situar-la com una de les regions que majors
facilitats garanteix a la joventut i a la ciutadania en general per a accedir a un habitatge digne.

1462. Context
1463. El dret constitucional a l’habitatge ve recollit en l’article 47 de la Constitució espanyola de 1978 i incumbeix a tots els poders públics sense excepció. Completant la Constitució, el primer Govern del
Botànic va aprovar la Llei 2/2017 de Funció Social de l’Habitatge que reitera el dret a l’habitatge digne, adequada i assequible com a dret fonamental; estableix la “funció social de l’habitatge” com un
principi legal; i dissenya tota una sèrie de mecanismes i polítiques públiques noves per a garantir-lo.

1464. Els i les socialistes som conscients que hui dia, les polítiques públiques en matèria d’habitatge que
s’han impulsat per totes les administracions públiques són insuficients per a atendre la demanda
social i resoldre el problema del mercat existent. Els poders públics tenen el deure de promoure les
condicions necessàries per a fer efectiu aquest dret i la funció social de la propietat.

1465. Aquesta situació ha cobrat més importància si cap amb la crisi sanitària i econòmica provocada per
la COVID-19, que ha dibuixat un nou escenari amb l’habitatge com a protagonista. Hem vist com les
nostres llars han sigut l’epicentre de la nostra vida durant molts mesos. Davant aquesta situació, el
dret a l’habitatge és, més que mai, una necessitat urgent per a la protecció individual, de la família i
de la resta de la comunitat, i el continuarà sent per a sobreviure a l’impacte de la crisi econòmica a
conseqüència de la pandèmia.

1466. El compromís de les i els socialistes valencians en matèria d’habitatge s’ha vist reflectit en les políti-
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ques que s’han aplicat des de totes les administracions on s’ha governat. I aquest ha sigut el cas de
la Generalitat Valenciana, amb un augment gradual de la despesa pública en matèria d’habitatge i
arquitectura bioclimàtica amb la finalitat de crear un escut social que atenga les desigualtats, contribuïsca a aconseguir una societat més igualitària i justa respectuosa amb el medi ambient i cons-
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cienciada en la lluita contra el canvi climàtic. Així, entre 2015 i 2020 el pressupost autonòmic destinat
a habitatge es va multiplicar per 5, fixant un camí a seguir durant els pròxims anys perquè, a la fi,
en la Comunitat Valenciana el dret a un habitatge digne i adequat siga un dret universalitzat i no un
privilegi d’uns pocs.

1467. Però per a avançar en aquest objectiu compartit la coordinació entre administracions és fonamental. Tant l’administració estatal com la local són actors necessaris i fonamentals per a implementar
les polítiques d’habitatge públiques de la Generalitat Valenciana. A més, per a les i els socialistes
valencians, els ajuntaments són vertaders protagonistes i per això considerem essencial reforçar el
seu paper en tots aquells programes d’impuls a la rehabilitació, mobilització d’habitatge, atenció a
l’emergència residencial, arquitectura bioclimàtica i innovació.

1468. Des del PSPV-PSOE reafirmem el nostre compromís amb els Objectius de l’Agenda 2030 així com
els de l’Agenda Urbana espanyola que aposta per uns assentaments humans que siguen inclusius,
segurs, resilients i sostenibles, vinculats amb la finalitat de la pobresa, la reducció de les desigualtats,
la intensificació dels processos de rehabilitació i regeneració urbana que milloren la qualitat dels
habitatges existents. Cinc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) plantejats per l’ONU
recullen aspectes vinculats directament a l’habitatge.

1469. Avançar en els processos normatius que ens permeten aconseguir els objectius marcats en matèria
d’habitatge és el compromís dels i les socialistes tant a través del govern d’Espanya amb l’impuls de
la qual serà la primera Llei Estatal pel Dret a l’Habitatge com a través del Govern de la Generalitat
Valenciana amb l’aprovació en 2017 de l’esmentada Llei 2/2017 de 3 de febrer de la Funció Social de
l’Habitatge de la Comunitat Valenciana.

1470. Apostem per l’habitatge des d’una perspectiva generacional: garantint l’accés per als joves alhora que
atenem el repte de l’envelliment per als majors

1471. Ningú dubte que un dels col·lectius que més s’estan veient afectats per les successives crisis, la precarietat laboral i l’escalada de preus del lloguer són els joves. Segons dades de l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya la taxa d’emancipació en la Comunitat Valenciana és del
24,2% en dones i del 14,1% en homes i els joves han de destinar més d’un 30% del seu sou per a llogar
un pis compartit.

1472. Per tant, la nostra prioritat és afavorir l’emancipació de les persones joves d’edats compreses entre
els 18 i els 35 anys amb estratègies que contemplen:

1473. La concessió d’ajudes directes per a l’abonament de part de la renda de lloguer de l’habitatge
habitual

1474. Impuls a la compra d’habitatges per a joves a través de mecanismes financers innovadors
que permeten als joves poder afrontar el pagament de l’entrada per a un pis. Així, l’administració ha de participar en la cerca de solucions a través d’avals, finançament o models de
copropietat que ajuden aquest sector a emancipar-se i desenvolupar el seu projecte de vida

1475. Augmentar el percentatge d’habitatges del parc públic destinat a joves
1476. Impulsar línies d’ajudes per a fixar residents joves en zones despoblades
1477. Un pla de col·laboració públic-privada de cessió d’ús d’habitatges en règim de lloguer assequible per a joves després de la seua rehabilitació per part de l’administració.

1478. La societat valenciana sense persones joves emancipades i desenvolupant els seus projectes
vitals i productius, està condemnada a la seua extinció.

1479. Un altre dels grans reptes que la societat valenciana ha de fer front i que requereix un nou abordatge
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és l’envelliment de la població. Som una societat que envelleix amb passes de gegant i que continua
mantenint, malgrat les millores recents, seriosos problemes d’accessibilitat en els seus habitatges
i edificis. Només un 4,8% dels edificis construïts en la Comunitat Valenciana després de 2011 són
totalment accessibles a pesar que ja degueren construir-se conforme al marcat per Llei sobre accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

1480. Els i les socialistes vam mostrar el nostre ferm compromís amb què les persones majors han de
poder comptar amb habitatges i edificis accessibles que els permeten desenvolupar una vida autònoma plena fins que puguen i vulguen. En aquest sentit, les mesures de foment de l’accessibilitat,
que les i els socialistes valencians vam posar en marxa en l’anterior legislatura han de ser reforçades
i incrementades, afegint també un reforç addicional de les polítiques destinades a afavorir l’accés a
l’habitatge o a la seua adaptació, a les persones amb discapacitat física o sensorial o persones amb
mobilitat reduïda en termes també de biohabitabilitat (qualitat de l’espai per a ser habitat des del
punt de vista del benestar i la salut).

1481. Per a això, apostem per polítiques d’habitatge que exploren la construcció d’edificis de lloguer públic
intergeneracionals, sostenibles, amb espais comuns compartits, on es convisca donant solució a les
dificultats d’accés dels joves i a les necessitats d’acompanyament dels majors.

1482. Habitatge més assequible per a tots
1483. Per a resoldre el problema estructural de l’accés a l’habitatge és necessari comptar amb un parc
públic d’habitatge realment significatiu que done resposta a les persones que tenen dificultats per a
accedir al mercat lliure de l’habitatge. Per a això, és necessari continuar ampliant el parc públic, però
també apostar per aquelles polítiques que ajuden a mobilitzar el parc d’habitatges buits.

1484. Com a mecanismes necessaris entenem que cal implementar polítiques de promoció d’habitatges
de protecció pública, ja siga de construcció directament per l’administració o de promoció privada,
mitjançant incentius econòmics. A més, aquests habitatges de protecció pública han de tindre aqueix
règim de protecció garantit, almenys per 30 anys.

1485. D’igual forma és necessari mobilitzar el sòl públic de les diferents administracions per a, a través de
mecanismes de col·laboració públic-privada, promoure la construcció d’habitatge assequible i habitatge cooperatiu en règim de co-housing.

1486. Paral·lelament a la promoció d’habitatge assequible, la mobilització d’habitatges buits i pendents de
rehabilitar de xicotets propietaris particulars és un altre dels reptes que afrontar. Per a això s’aplicaran mesures que mitjançant la millora del marc fiscal, pressupostari i regulador faciliten la incorporació al mercat de més habitatges amb incentius fiscals i altres garanties públiques que servisquen
d’estímul als propietaris per a aconseguir així mobilitzar els seus habitatges i ampliar l’oferta de
lloguer, tal com recull la Llei 2/2017 de Funció Social de l’Habitatge i l’avantprojecte de Llei Estatal pel
Dret a l’Habitatge.

1487. Oferint als propietaris beneficis de caràcter urbanístic o fiscal per a fomentar així el lloguer
amb preus reduïts.

1488. Impulsant noves bosses de lloguer que permeten incrementar l’oferta d’habitatge a preus
assequibles per a nous contractes a través de les reduccions en l’IRPF.

1489. Fomentant el lloguer per a joves en àrees tensionades a través d’incentius fiscals com la
reducció en l’IRPF.
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incentiu a la mobilització d’habitatge buit per a xicotets propietaris. Millorant els mecanismes de seguretat jurídica per a facilitar la intermediació entre propietaris i inquilins i promoure més habitatges en lloguer.

1491. Promovent subvencions i altres marcs reguladors que permeten la reconversió d’edificis
propietat de l’administració i fins i tot privats amb altres usos (fàbriques, edificis administratius, locals, etc.) per a la seua reconversió en edificis d’habitatge amb lloguer assequible.

1492. Igualment, des del PSPV-PSOE considerem necessari mobilitzar l’elevat nombre d’habitatges buits en
mans de grans forquetes, ja siguen entitats bancàries o fons d’inversió. Així, existeixen diverses fórmules per a això: de tipus col·laboratiu (com els convenis de cessió d’habitatge entre grans forquetes
a administracions públiques) o de tipus sancionador, per a grans forquetes que estiguen realitzant
un ús especulatiu de l’habitatge i contrari a la seua funció social que estableix la Llei 2/2017 valenciana. En aquest últim cas, els ajuntaments podran aplicar un recàrrec de l’IBI a aquells habitatges buits.

1493. Habitatge protegit a preu assequible
1494. Les conseqüències negatives de la crisi econòmica de 2008 i l’urbanisme descontrolat en territori
valencià ens han ensenyat que no existeix política d’habitatge sense política de sòl. És per això que
es fa necessari que tant la ciutat consolidada com el desenvolupament de nous barris de les ciutats i
pobles valencians es facen des d’una perspectiva d’urbs compacta, sostenible, inclusiva de minories
i gènere i, a més, amb una reserva de sòl per a habitatge protegit d’almenys un 30% del total d’edificabilitat, de la qual la meitat es destinarà per a lloguer assequible.

1495. Aquest sòl s’ha de convertir, ja siga a través de la construcció pública o de la promoció privada, en habitatge protegit a preu assequible per a joves i col·lectius vulnerables, prioritzant i generant incentius
al seu destí com a habitatge en lloguer.

1496. Conjuntament a les actuacions de construcció i mobilització d’habitatge, es fa necessari que articulem també regulacions i polítiques que milloren l’accés a l’habitatge. Així, en primer lloc, considerem
important establir un registre de demandants, un inventari del parc públic d’habitatge i de sòl públic
disponible, així com d’oferta d’habitatge privat que estiga en contínua actualització per a conéixer les
necessitats socials i poder coordinar les seues respostes de manera eficaç.

1497. Al mateix temps, en segon lloc, aquest registre ha de permetre supervisar que el caràcter de “protecció” d’aquests habitatges es troba blindat de manera permanent i irreversible. I, en tercer lloc, sobre
la base del registre i garantia de protecció, que l’administració competent puga exercir els drets de
tanteig i retracte que permet “recomprar” i recuperar habitatges protegits de construcció pública i
promoció privada perquè continuen atenent necessitats com a habitatges en lloguer assequible.

1498. Limitar els preus del lloguer per a facilitar l’accés a joves i col·lectius no propietaris
1499. En aquest sentit, la conjuntura actual en el territori valencià, on el preu de l’habitatge especialment de
lloguer s’ha multiplicat per dos des de 2014, dificulta el seu accés a dos sectors de la societat: joves
i col·lectius vulnerables en tant no propietaris d’habitatge. La desigualtat creixent entre ingressos i
treball precari, d’una banda, i preu del lloguer en augment, per un altre, obliga a considerar mecanismes excepcionals i temporals com la regulació del preu del lloguer en zones de mercat tensionades,
buscant un equilibri més just entre el propietari que lloga i l’inquilí.

1500. Per a això, les i els socialistes apostem perquè les administracions competents puguen declarar Zona
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de Mercat Residencial Tensionat aquells àmbits territorials en els quals existisca una oferta insuficient d’habitatge. A través d’aquesta delimitació de zones tensionades es podran aplicar mesures
per a evitar els increments abusius de preus i incentivar les baixades del lloguer amb un tractament
fiscalment favorable al propietari.

1501. La limitació dels preus de lloguer es podrà aplicar en els nous contractes que se subscriguen en zones tensionades i quan es tracte d’una persona jurídica o ‘gran forqueta’.

1502. Aquesta política pública, temporal i zonificada, requereix al seu torn una dotació pressupostària i
de recursos humans suficients que permeten supervisar i evitar els seus possibles efectes negatius
(mercat negre, retirada d’habitatge del mercat, etc.).

1503. Per al projecte socialista, una societat moderna és aquella que garanteix, a través del paper protector
de les seues administracions públiques, el dret a un habitatge que permeta desenvolupar un projecte de vida digne sense cap mena de discriminació. No obstant això, l’emergència residencial que pateixen els col·lectius més vulnerables és una realitat persistent que es reflecteix en els més de 54.000
desnonaments que van tindre lloc a Espanya en 2019 segons el Consell General del Poder Judicial.

1504. Per a abordar aquestes situacions d’extrema complexitat és necessari enfortir tots aquells mecanismes de col·laboració entre les diferents administracions públiques. Així, les i els socialistes valencians
pensem que és necessari adoptar tota una bateria de polítiques públiques que permeten previndre
i atendre aquestes situacions i que es tradueixen en:

1505. Millorar el procediment de desnonament de llars vulnerables assegurant una comunicació
efectiva i ràpida entre l’òrgan judicial i els serveis socials per a garantir així una intervenció
immediata i evitar situacions de desemparament.

1506. Establir unitats d’atenció d’emergències residencials dotades amb un equip multidisciplinari
dedicat específicament al seguiment i la resposta de les situacions d’emergència residencial
que es donen en la Comunitat Valenciana

1507. Dotar d’ajudes econòmiques directes a les famílies vulnerables i atendre els casos extrems
a través de solucions residencials d’emergència (habitatges en lloguer; residències; etc.) i
habitatges socials.

1508. És per això que l’ampliació del parc públic d’habitatge és clau per a abordar l’emergència residencial i
poder oferir a aquests col·lectius una alternativa, però també és molt necessari enfortir els processos
d’acompanyament i assistència personalitzada que els ajuden i garantisquen una vida en igualtat de
condicions.

1509. Arquitectura sostenible i eficiència energètica
1510. Apostar per desenvolupar iniciatives que prevalguen la rehabilitació, millora i reutilització de l’entorn
construït en la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania
i ampliar el parc d’habitatge en lloguer assequible, és la via prioritària per als socialistes valencians.
S’estima que en la Comunitat Valenciana hi ha més de 420.000 edificis amb més de 50 anys.

1511. Les experiències viscudes durant la crisi provocada per la pandèmia sanitària del COVID-19 han fet
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més latent, si cap, la importància i urgent necessitat d’adaptació de l’actual parc edificat amb seriosos
problemes de sostenibilitat, accessibilitat i eficiència energètica. Són necessaris estímuls que aposten
per la rehabilitació i adequació de l’actual parc d’habitatge, en la mesura en què la reutilització és
l’estratègia que millor respon a la reducció del consum d’energia i matèries primeres i està en la línia
que ens marca la Unió Europea.
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1512. Sobre aquest tema, la col·laboració i coordinació entre les diverses administracions serà clau per a
la gestió i l’impuls que tant el Govern d’Espanya com la Unió Europea a través dels Fons Next Generation està oferint a les Comunitats Autònomes i entitats locals. Els i les socialistes valencians ens
comprometem a aprofitar al màxim l’impuls que ens arriba d’Europa per a no deixar passar aquesta
gran oportunitat que suposa dignificar, optimitzar i ampliar el parc d’habitatge, així com els entorns
urbans i rurals.

1513. Però a més considerem imprescindible mantindre el nostre full de ruta amb plans propis i pioners
com el pla Renhata, que l’executiu socialista de la Generalitat Valenciana va posar en marxa en 2017
i que des de llavors subvenciona la rehabilitació i millora de l’interior dels habitatges apostant per la
sostenibilitat, l’accessibilitat, la domòtica i l’eficiència energètica.

1514. Les i els socialistes valencians assumim el compromís d’actuar sobre el parc edificat d’habitatge que
permeta la millora de l’habitabilitat, reduint l’impacte mediambiental, generant ocupació i riquesa i
abordant qüestions com la perspectiva de gènere; les noves maneres d’habitar que han de donar
resposta als diferents models de família i modalitats residencials intergeneracionals; cooperatives de
cessió d’ús, co-housing incloent també aspectes que fomenten un entorn construït segur, saludable,
accessible, funcional, resilient, integrat, inclusiu, que es mantinga i interactiu. Sobre aquest tema
serà clau l’aprovació per part del Govern d’Espanya de la Llei d’Arquitectura i entorn construït per a
fixar les bases del projecte de renovació en tots els nivells i en sintonia amb les estratègies de la Unió
Europea i la Nova Bauhaus Europea.

1515. L’habitatge és un factor d’inclusió fonamental que transcendeix els límits de l’espai construït i afecta
també a esferes com el manteniment de la nostra vida i la cura de les persones. Des de l’àmbit públic
hem d’impulsar polítiques que donen suport a la conservació, democratització i millora de la convivència com a eixos vertebradors de les nostres existències. Dins d’aquesta tasca entra la necessitat
d’implementar polítiques d’habitatge que tinguen en consideració la perspectiva de gènere apostant
per construccions i rehabilitacions no jeràrquiques acabant amb la tradicional distribució de rols que
continuen ocasionant desigualtats de gènere en el si dels habitatges.

1516. Les i els socialistes prioritzarem la millora del parc públic d’habitatge a través de polítiques de rehabilitació transversals que també aborden la lluita contra la pobresa energètica, la perspectiva de gènere, la cohesió social, la convivència i la igualtat amb especial atenció a col·lectius vulnerables, però
que també aposten per incorporar solucions innovadores en els processos de rehabilitació i incorporen criteris de sostenibilitat, economia circular, biohabitabilitat, eficiència energètica i accessibilitat.

1517. En aquest procés de renovació, el factor de l’eficiència energètica és un pilar essencial en matèria
d’habitatge. Els i les socialistes considerem que no hi ha millor política energètica que la de l’estalvi i
per a això apostem per incentivar la construcció amb criteris bioclimàtics, la transformació de barris
bioclimàtics amb espais urbans més verds, sostenibles, per fomentar les comunitats energètiques,
així com la formació verda acompanyades en tot moment de la canalització de campanyes de sensibilització per a la ciutadania.

1518. Estem convençuts que una potent estratègia de rehabilitació de l’entorn construït permetrà ampliar
el parc d’habitatge millorant la qualitat de vida, la convivència i contribuirà en la lluita contra el canvi
climàtic.

1519. Innovació ecològica en la construcció
1520. Així, a fi de promoure la resiliència territorial en la Comunitat Valenciana els i les socialistes valencians apostem per polítiques que possibiliten un canvi de paradigma cap a un model sostenible on
prevalga la circularitat i l’ús eficient dels recursos. Per a això considerem imprescindible el desenvolupament d’estratègies que perseguisquen el foment de la transició ecològica de l’entorn construït i
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la base del qual radique en la innovació com a mecanisme fonamental per a abordar els reptes als
quals ens enfrontem, garantint el respecte al medi ambient, el benestar social i un creixement equilibrat.

1521. Els i les socialistes al capdavant de l’executiu valencià som conscients del greu impacte que el canvi
climàtic està provocant en el planeta i el nostre compromís s’ha plasmat amb l’aprovació, el 6 de
setembre de 2019, de la Declaració Institucional d’Emergència Climàtica així com l’elaboració de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i energia 2030 alineat amb els objectius de l’Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

1522. És clau potenciar aquelles actuacions que contribuïsquen a una necessària transició ecològica en el
sector de la construcció apuntant la descarbonització com a eix fonamental sobre el qual s’articulen
les estratègies en matèria arquitectura per a garantir una societat justa i pròspera amb una economia moderna i sòlida, eficient en l’ús dels seus recursos i que mantinga el compromís d’aconseguir
la neutralitat climàtica en 2050.

1523. Des del PSPV-PSOE considerem imprescindible enfortir la col·laboració públic-privada que ens permeta una major modernització, agilitació i flexibilització en la gestió a través de mecanismes com els
concursos públics, apostant per un marc regulador facilitador, desenvolupant mecanismes innovadors de finançament, adaptant els processos formatius a les noves necessitats de creació d’ocupació
verda qualificada.

1524. Impulsar l’economia circular i la bioconstrucció és un altre dels grans reptes que assumim. La Comunitat Valenciana és bressol de la innovació, tenim grans referents a més d’una potent xarxa de
centres tecnològics capdavanters en el disseny i desenvolupament de productes i noves tecnologies
que contribueixen a incrementar la resiliència de l’entorn i a impulsar la transició ecològica. Secundar i enfortir les capacitats d’aquest teixit innovador vinculat amb el sector és clau per a modernitzar
l’administració i aprofundir en el seu paper exemplaritzant.

1525. Per a aconseguir aquest objectiu és necessari una estratègia de formació en ocupacions verdes en el
sector de la construcció. El sector ja demanda mà d’obra qualificada en sectors com les renovables,
la bioconstrucció, prefabricació, economia circular, etc. i l’administració ha de respondre a aquesta
gran oportunitat per a la generació de nous nínxols d’ocupació.

1526. La innovació ecològica aplicada als processos de construcció, rehabilitació, digitalització i modernització de l’entorn construït impregnada de l’esperit de la Nova Bauhaus Europea és l’aposta dels socialistes valencians per a afrontar el repte del canvi climàtic i plantejar solucions reals que permeten
dissenyar mecanismes necessaris per a fer front al greu problema de la falta de solució residencial
que viuen moltes famílies.

1527. Col·laboració, cocreació, cooperació
1528. L’aposta socialista és desenvolupar governs regionals i locals potents i creatius, que saben identificar els reptes més sentits per la ciutadania i aconsegueixen articular un projecte estratègic
compartit amb els principals actors econòmics i socials. Vincular objectius i metes mundials amb
inquietuds locals i solucions pràctiques, només pot aconseguir-se “adaptant-se” per a abordar la
problemàtica local.

1529. L’actual moment disruptiu que vivim en la societat valenciana, provocat per una situació de crisi
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global, reafirma la idea que els programes de desenvolupament i polítiques públiques amb resultats més eficaços han sigut les que sustenten la seua execució a partir de la base de promoure els
processos participatius en totes les seues etapes, aconseguint pel manteniment local, sostindre
accions a més llarg temps en la mesura que la política pública satisfà necessitats i expectatives de
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la ciutadania.

1530. L’esquema substantiu és la promoció de la col·laboració, la cocreació i la cooperació dins d’un model innovador i efectiu de participació activa de la societat civil i tot l’ecosistema valencià vinculat
a les polítiques públiques d’habitatge i al desenvolupament d’un entorn construït amb garanties
de sostenibilitat entesa en el seu més ampli aspecte: social, econòmica, de gènere, d’inclusió, etc.

1531. El feminisme com a eix
transversal del nostre partit

1532. Sense feminisme no hi ha socialisme.
1533. Com quan es va amb bicicleta, si no pedales, no et parisques, simplement caus. El feminisme ens
permet avançar sabent que la llibertat és una de les rodes, l’altra, imprescindible, és la igualtat. És
necessari l’equilibri entre ambdues, però per al 50% de la població que som les dones, sense igualtat
no es pot aconseguir la llibertat. Els avanços que ha fet la societat valenciana en aquests últims anys
no han de confondre’ns amb el miratge d’una meta aconseguida. Queden reptes molt importants i
diferències estructurals molt serioses per a aconseguir una igualtat real i efectiva d’homes i dones.

1534. Per a evitar reculades necessitem continuar pedalant. És necessari plantejar una agenda política que
incloga no sols la defensa de les posicions aconseguides en matèria d’igualtat i de desenvolupament
dels drets i oportunitats de dones i homes, sinó la reivindicació de la igualtat d’oportunitats com un
senyal d’identitat d’un projecte progressista que planteja un model de benestar social i creixement
econòmic construït per a i per les persones.

1535. Al llarg de la nostra història, el Partit Socialista acumula un immens capital en el terreny de la igualtat.
El millor aval del nostre compromís feminista són les decisions preses, tant en les normes internes de
la nostra organització política, com en les lleis i polítiques que hem construït en els últims anys per
a fer d’Espanya i de la Comunitat Valenciana un referent de la igualtat. Un bagatge que ens atorga
credibilitat, però la confiança en el futur ens l’hem de guanyar, no sols pel que hem fet sinó pel que
estem disposats a fer per a erradicar la desigualtat estructural que pateixen les dones i que aquestes
gaudisquen del respecte, els drets i les oportunitats que mereixen com a ciutadanes.

1536. El nostre projecte ha de perseguir nous objectius d’igualtat en tots els ordres i esferes de la vida. Incorporarem a l’Estatut d’Autonomia la igualtat de dones i homes com a element nuclear de progrés
i modernitat, modificarem la Llei de Règim Electoral per a garantir una representació igual d’homes i dones, així com l’aprovació d’una nova llei valenciana per a la igualtat real de dones i homes.
Traslladarem aquest enfocament igualitari als grans debats: l’ocupació, la política fiscal, les relacions
laborals, la conciliació de la vida laboral i personal o familiar, i per descomptat, portarem el nostre
compromís feminista als grans reptes del nostre model de benestar. Finalment, sense llibertat individual el desenvolupament de la ciutadania serà merament formal. En aquest aspecte, el dret a una
vida lliure de violència, el respecte a la llibertat sexual, el dret a decidir sobre el mateix cos i a no ser
considerada una mercaderia sexual són drets inalienables de les dones.
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1537. Més feminisme, millor democràcia
1538. La democràcia ha anat evolucionant al llarg del temps. La incorporació de les dones com a subjectes
de drets ha portat al fet que diferents organismes internacionals parlen de la paritat com un dels
signes inherents a la democràcia, de tal forma que la democràcia o és paritària o no és democràcia,
i no es pot limitar a repartiment de llocs en les llistes; requereix també el reconeixement i consolidació dels drets civils, polítics, econòmics, socials, sexuals i culturals de les dones. És necessari prendre
consciència que, si bé en una època recent els esforços socials semblaven haver donat els seus fruits,
aquests han resultat frèvols i ens trobem amb haver de protegir i reclamar, novament, els punts bàsics conquistats amb anterioritat, la qual cosa, és una reculada en si mateix, on la inacció és còmplice
per omissió.

1539. És precisa una renovació ideològica del socialisme valencià que enfortisca i impulse el principi d’igualtat a través del diàleg i la interpel·lació constant amb el feminisme i els moviments de dones de la
nostra comunitat. El reforç de la igualtat de dones i homes, més enllà de l’àmbit d’actuació de l’estrictament específic, ha de dur-se a terme a través de l’aplicació de la perspectiva de gènere o mirada
crítica de la construcció social i cultural de la feminitat i la masculinitat i fer-ho d’una forma efectiva i
visible en totes les accions i propostes socialistes.

1540. Aquest procés ha de tindre el seu reflex també en l’estructura del Partit Socialista, hem de ser garants
de la igualtat de dones i homes, no sols en les llistes i composicions dels òrgans executius, sinó en
les activitats i accions que es realitzen. Iguals en drets, iguals en oportunitats, iguals en la presa de
decisions.

1541. No existeix democràcia plena si no es garanteix la seguretat de les dones. Per a això hem de disposar
de tots els instruments legals que ens permet l’Estat de Dret i aprovar una nova Llei Valenciana contra
la violència de gènere que done respostes eficaces i eficients contra totes les violències que pateixen
les dones.

1542. Una llei que ha de regular la finestreta única per a facilitar la informació, assessorament,
acompanyament i tràmits a les dones víctimes.

1543. Creació de les oficines especialitzades per a les denúncies de violència de gènere, com a
mínim en cadascuna de les províncies, i amb l’objectiu, a mitjà termini, perquè es creuen en
cada partit judicial, integrades en les seus judicials.

1544. Mesures per a erradicar la violència vicària, aquella que s’exerceix contra els fills i filles per
a danyar a les mares. És una violència doblement cruel, ja que afecta menors i/a les dones i
ha de ser objecte de regulació específica.

1545. Reforçar i incrementar les unitats de valoració forense, amb la deguda especialització i sensibilització.

1546. Crear un torn d’ofici especialitzat que atenga exclusivament les víctimes de maltractaments.
1547. Els xiquets i les xiquetes també són víctimes de la violència de gènere. La llei ha de contemplar aquesta dolorosa realitat i adoptar mesures per a protegir la vida i la integritat
d’aquests. Les i els menors han d’estar protegits en la mateixa actuació que protegisca les
seues mares.

1548. Coordinació amb les associacions de víctimes
1549. És necessari entendre la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Són moltes les me-
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d’aconseguir-se. Al voltant del 70% de les víctimes no denuncien la seua situació, ni acudeixen a cap dels recursos d’atenció o informació i és crucial fer-los arribar l’ajuda per a poder eixir del circuit de la violència, restaurar el seu dret a una vida sense violència i, amb això,
protegir la vida dels seus fills i filles. Per a això, és necessari aprovar un pla de detecció precoç que, entre les seues mesures, reforce el garbellat en l’atenció primària o es comprometa
una campanya permanent de sensibilització i informació. Aquest pla ha d’estar implementat
i coordinat en els centres sanitaris, institucions educatives, forces i cossos de seguretat, policia autonòmica i local… Hem de fer que les dones confien que els poders públics estan de
la seua part i compliran el compromís de protegir-les.

1550. El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha de ser un instrument vertebrador de tots els actors que intervenen per a previndre i erradicar la violència i una eina estratègica en continu canvi i
adaptació en la lluita contra la violència masclista. Cal reactivar-ho, actualitzar-ho i, a més, avaluar el
resultat de les mesures adoptades, ja que és imprescindible. El pacte ha de ser àgil i, per això, implementarem comissions d’expertes en la matèria.

1551. La violència contra les dones és un dels majors desafiaments que tenim com a país i societat. El moviment Me Too als EUA o la sentència del Ramat a Espanya van suposar un despertar col·lectiu davant
la realitat de la violència sexual que pateixen les dones, especialment les més joves. Una violació
denunciada cada cinc hores no és una realitat assumible per una societat digna. Una violència de la
qual no escapa la infància; en la Comunitat Valenciana cada dia onze menors són víctimes d’alguna
mena de delicte contra la seua llibertat sexual, la majoria són xiquetes i en molt pocs casos es presenta denúncia.

1552. Aprovar l’estratègia valenciana contra les agressions sexuals és un pas necessari, però ha de comptar
amb un ampli acord de les i els agents implicats.

1553. El partit socialista està fermament compromés amb l’abolició de la prostitució i la lluita contra el tràfic
i explotació sexual de dones i xiquetes perquè són dues cares d’una mateixa realitat; el tràfic existeix
perquè hi ha demanda de dones i xiquetes per a la prostitució.

1554. El PSOE es declara un partit abolicionista de la prostitució i la pornografia. Anhelem una societat on
les dones i les xiquetes no siguen prostituïdes, volem construir una societat on els cossos de les dones i xiquetes no siguen objectes de consum.

1555. Espanya és un dels països on més dones i xiquetes són prostituïdes i la realitat en la Comunitat Valenciana també és molt preocupant. Es calcula que tots els dies 8.500 homes paguen per sexe amb
algunes de les més de 10.000 dones prostituïdes en la Comunitat. Les i els socialistes volem dotar al
nostre país d’un marc legal que acabe amb la prostitució, que articule una resposta integral per a les
dones que han sigut víctimes d’aquesta esclavitud del segle XXI i sancione a prostituidores i proxenetes; una llei que perseguisca totes les formes de proxenetisme i siga el primer i fonamental pas per a
acabar amb la major expressió de vulneració dels drets humans de les dones i les xiquetes en el món.

1556. La Comunitat Valenciana, a través del fòrum contra la prostitució, està treballant, juntament amb
tots els sectors implicats, per a dotar-nos d’un marc legal i un pla d’acció contra l’explotació sexual de
les dones i per l’abolició de la prostitució, però per a ser més eficaces és necessari l’aprovació d’una
llei integral per a l’abolició de la prostitució a la qual s’ha compromés el Partit Socialista en el seu 40
congrés.

1557. Cap a una economia feminista que compte amb les dones
1558. L’economia presenta encara una construcció desigual i jeràrquica que limita enormement el desenvolupament de les capacitats de les dones. Hem de ser conscients que partim d’una construcció mas-
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culina dels mercats de treball, dissenyats perquè participen en ell persones lliures de responsabilitats
de cures i imbuïts d’una cultura *presentista o de connectivitat contínua.

1559. Enfront dels qui parlen d’“economia de les cures” (criar, curar, cuidar) que pot portar-nos a naturalitzar i justificar les cures com una ocupació femenina, els i les socialistes volem plantejar l’“economia
feminista” per a parlar d’apoderament, emprenedoria, ocupació de qualitat i corresponsabilitat, perquè les cures ens competeixen a totes les persones com a societat i hem d’avançar cap a un model on
aquests no continuen recaient sobre l’esquena de les dones. Cal acabar amb l’expropiació del temps
de les dones i això passa per la corresponsabilitat en la cura, per un canvi en el funcionament dels
mercats laborals on cal abordar la jornada laboral i els temps de treball, juntament amb mesures de
flexibilitat. I, per descomptat, cal reforçar l’Estat del Benestar; és necessari un gran acord que permeta emprendre el camí cap a uns usos racionals del temps.

1560. La segregació ocupacional continua sent la principal desigualtat de dones i homes en el mercat de
treball, ja que és una de les principals causants de la bretxa salarial. (Desigualtat, bretxa salarial i de
gènere en la Comunitat Valenciana 2018. Impacte de la COVID-19)

1561. Les dones treballadores de la Comunitat Valenciana cobren, de mitjana i per hora, un 10,31% menys
que els homes. Aquesta bretxa salarial en termes de salari/hora en la Comunitat Valenciana és similar a la mitjana nacional (10,30%).

1562. La bretxa salarial en termes de salari anual no sols sintetitza les diferències en termes de salari hora
entre homes i dones, sinó que també incorpora la major presència de dones ocupades a temps parcial i, per tant, el menor nombre d’hores anuals que, en el seu conjunt, laboren amb remuneració monetària les treballadores. Aquest fet de major presència de dones en ocupacions a temps parcial, unit
al menor salari mitjà per hora, comporta inexorablement un salari mitjà anual disponible relativament menor i, per tant, una major bretxa salarial en termes de salari anual que la mesura en termes
de salari hora: la bretxa salarial calculada sobre el salari anual en la Comunitat Valenciana (21,61%)
se situa pràcticament en la mitjana de la bretxa salarial anual del conjunt d’Espanya (21,42%).

1563. La divisió sexual del treball i la desigual distribució del temps de treball a Espanya fa impossible la
corresponsabilitat entre homes i dones i situa a les dones en el centre de les cures.

1564. Les i els socialistes, de nou, hem de ser valents per a acabar amb estructures patriarcals que perpetuen a les dones en posicions inferiors i les situen com a responsables últimes de les cures. És hora
de posar en marxa vertaderes polítiques de corresponsabilitat.

1565. En aquesta línia, la universalització de la gratuïtat 0-3 anys es fa imprescindible. Un compromís que,
en el cas de la Comunitat Valenciana, el nostre govern està a punt de fer realitat. De la mateixa manera, garantir la universalització del dret subjectiu de les persones dependents es fa indispensable.

1566. Avançar en la consolidació de l’Estat del Benestar i establir polítiques públiques que prioritzen les
infraestructures i els serveis de cura. El govern valencià ha fet un gran esforç en el reconeixement
dels drets que recull la Llei de Dependència, un esforç que ens ha permés deixar de ser una de les
comunitats que menys invertia en l’atenció a la dependència i liderar l’increment en els últims anys
per a ser una comunitat líder en l’atenció a les persones dependents, un esforç que ha sigut possible
gràcies també a l’impuls del govern d’Espanya.

1567. La regulació de les relacions laborals en els mercats i les empreses per a avançar en igualtat de dones
i homes és clau en aquest canvi de paradigma. En aquest sentit i per a posar fi a la doble discriminació, bretxa salarial i segregació en el mercat laboral, i afavorir la incorporació de la dona en les
ocupacions i sectors econòmics en condicions d’igualtat és necessari establir auditories de gènere
i impulsar els plans d’igualtat en les empreses, requisits que han de ser obligatoris per a contractar
amb les administracions públiques.
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des, partint del recorregut en experiències impulsades en la Comunitat Valenciana.

1569. Les dones no podem estar absents del procés de transformació digital. Hem de ser presents en la
investigació, el disseny i la gestió d’aquestes tecnologies disruptives com la intel·ligència artificial, la
robòtica i tot el que implica l’ús del big data. No sols perquè en aqueixos àmbits es generaran les ocupacions millors i més ben remunerats, sinó també perquè en ells s’estan dissenyant els algorismes
que definiran el futur. La presència de dones, així com la integració de la perspectiva de gènere o
enfocament crític del gènere són essencials per a deixar de produir i reproduir les desigualtats entre
dones i homes.

1570. Per a exercir la ciutadania digital és necessària la formació en capacitats TIC de les dones, la qual cosa
els permet optar a treballs més ben qualificats, mantindre’s actives en l’àmbit laboral de la e-economia i per a exercir els drets digitals polítics i socials (la tramitació digital de les administracions
públiques i l’ús obligat de la banca en línia està marginant a moltes dones de major edat, incapaces
de seguir els processos).

1571. Educació: una eina per a la igualtat
1572. L’educació és un element clau per a la igualtat. L’escola ha de tornar a ser l’ascensor social que iguala
a la ciutadania espanyola.

1573. És, per tant, aquesta funció transformadora la que hem de posar al servei de la igualtat, tenint en
compte que la desigualtat entre els sexes s’ha reproduït històricament mitjançant aquesta transferència. Si el procés d’ensenyament-aprenentatge és el que ha permés la continuïtat de la desigualtat, el mateix intercanvi és l’únic mig eficaç per a frenar-la i per a construir una societat igualitària.

1574. La coeducació no és habitar el mateix espai educatiu, això ho garanteix l’escola mixta, la coeducació
permet en la pràctica pedagògica aplicar un enjudiciament crític de la categoria gènere a la transmissió del coneixement, dels valors i els costums en els espais educatius a través de la formació i l’aprenentatge, eliminant estereotips i idees preconcebudes sobre els patrons de masculinitat i feminitat
pels quals les ideologies, normes i estereotips sexuals mantenen visca la desigualtat estructural de
les dones.

1575. Això suposa revisar els fonaments del sistema educatiu tradicional i integrar els criteris coeducatius,
de manera que es produïsca una transformació integral en aquest. Per això, des de les nostres institucions educatives s’ha aprovat el Pla Director de Coeducació, que proposa objectius de llarg abast i
accions concretes en matèria de formació inicial i permanent del professorat, currículum coeducatiu,
materials pedagògics, plans d’igualtat i revisió de documents en els centres educatius, drets humans
i valors democràtics cap a una cultura de pau amb perspectiva de gènere i transversalitat, implicant
a totes les administracions públiques i a tota la comunitat educativa.

1576. La implementació d’aquest Pla Director de Coeducació està aconseguint velocitat de creuer gràcies
a les múltiples accions que es duen a terme des de la institució educativa, com la implantació de la
figura CIC (Coordinadora/or d’Igualtat i Convivència), la creació de l’àmbit de coeducació en el CEFIRE,
o la implementació del programa pilot COEDUCACENTRES, que enguany amplia el seu abast, passant
de 15 a 70 centres educatius de pràcticament tota l’oferta educativa no universitària: Educació infantil, Educació primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Escoles
Oficials d’Idiomes, Formació de Persones Adultes, i Col·legis Rurals Agrupats. Tot un repte que implica
a tota la comunitat educativa, ocupa tot el curs escolar i consta de tres potents nivells formatius. El
seu impacte abasta a tota la comunitat educativa, ja que, a través de la intensa activitat formativa i
participativa dels grups de treball i equips motors, es treballa per a avançar cap a una cultura de pau
amb perspectiva de gènere, detectant el sexisme i proposant la superació dels gèneres que potencia
el sistema patriarcal. També aconsegueix al sistema vertebral dels centres educatius, dotant-los de
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formació i eines tècniques per a la incorporació dels criteris coeducatius en els documents de centre,
inclòs el Pla d’Igualtat i el seu diagnòstic.

1577. La LOMLOE és una llei carregada de futur, amb la coeducació com a principi rector i que aposta per
la qualitat i l’equitat en el marc d’un sistema educatiu basat en l’enfortiment dels valors ètics i democràtics. Una llei que, sens dubte, és el marc adequat per a impulsar en la Comunitat Valenciana el pla
director de coeducació.

1578. La presència de dones en els estudis STEAM, tant en Secundària, Formació Professional com en estudis superiors és molt limitada i a penes avança. S’estan realitzant diferents iniciatives i esforços per a
corregir-ho En la Comunitat Valenciana, la creació de la Conselleria de Ciència i Innovació està donant
un impuls significatiu amb programes concrets.

1579. En l’àmbit universitari haurem de continuar impulsant els estudis feministes, blindant el seu reconeixement i avançant cap a la transversalitat en tots els graus. Comptar amb tres rectores al capdavant de tres de les cinc universitats públiques de la Comunitat és una fita mai aconseguida, un símbol
d’un temps nou en el qual les dones van aconseguint el lloc que els correspon i una oportunitat per a
fer avançar la presència de les dones en l’ensenyament universitari, on les catedràtiques només són
el 28% i les investigadores al voltant del 25%.

1580. Transversalitat per a garantir la igualtat real de dones i homes
1581. La igualtat constitueix l’eix prioritari del projecte socialista, en el qual la transversalitat és un element
essencial que ha d’impregnar tots els àmbits de l’acció política i institucional. Totes les nostres polítiques i tot el seu cicle polític han d’estar entrellaçades per a l’objectiu estratègic que suposa la igualtat
de dones i homes per al progrés del nostre país.

1582. La transversalitat és l’eina més potent que comptem per a fer real i efectiu el principi de la igualtat
de dones i homes, però requereix compromís, pressupostos i infraestructures institucionals que la
puguen desenvolupar. Amb la finalitat de garantir el principi de transversalitat, tenint en compte que
les dones són més de la meitat de la població i que aquesta desigualtat és estructural és necessari
que el disseny i desenvolupament de les polítiques públiques d’igualtat transcendisquen a una àrea
concreta i se situen dins de l’estructura del Consell al més alt nivell que garantisca l’efectivitat de la
transversalitat i la coordinació dels seus diferents departaments.

1583. És fonamental que l’Institut Valencià de les Dones siga un organisme de referència en matèria d’igualtat, recupere la seua autonomia i es veja acompanyada de noves estructures que reforcen el nostre
compromís polític d’aconseguir la radical igualtat de dones i homes.

1584. Totes les lluites que les dones han liderat històricament apareixen en el relat oficial com a fets aïllats,
es compten com a assoliments de dones individuals i no d’una lluita col·lectiva. Les i els socialistes
tenim la responsabilitat de fer una recuperació de les dones amb perspectiva de gènere; això reivindicaria a les dones com a subjectes polítics perquè les xiquetes del futur puguen tindre referents de
totes aquelles dones predecessores i que se senten orgulloses d’aquelles que encara no apareixen
en el relat oficial.

1585. Moltes dones han sigut silenciades al llarg de la història i la seua creació o expressió cultural s’ha
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conegut segles o dècades després. Per això és necessari aplicar l’enfocament crític de gènere al simbolisme cultural, per a entendre quins són els mecanismes pels quals es produeix l’apropiació de
la creació, la intel·ligència, el cos de les dones i com es configura la violència contra les dones en
cada context cultural o temps històric. És necessària la recuperació de la memòria històrica, de les
escriptores, les creadores, les intel·lectuals silenciades pels seus contemporanis i la d’aquelles que,
sí que van ser reconegudes i que, no obstant això, han arribat als llibres de text amb una xicoteta
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representació.

1586. És necessari que la cultura compte també amb la meitat de la població que són les dones. Per a aconseguir-ho, s’ha d’impulsar la presència de les dones en totes les manifestacions culturals i en llocs de
responsabilitat, en totes les professions i disciplines de l’àmbit cultural, per la qual cosa s’ha d’aplicar
de manera efectiva la perspectiva de gènere en aquest àmbit implementant mesures d’acció positiva.

1587. Les estadístiques culturals i el desglossament per sexe són essencials per a objectivar la desigualtat i
invisibilitat que pateixen les dones en el sector. Conéixer la realitat, encara que no siga amable, sempre és molt millor que romandre en la ignorància.

1588. El PSOE, que es vertebra en el municipalisme, no pot obviar la situació de les dones en les zones rurals, on el risc de despoblament és major i les bretxes de desigualtat s’engrandeixen, especialment
la digital i la de l’ocupació.

1589. Les dones rurals tenen poques oportunitats d’accedir a una ocupació, sostenint en major mesura el
pes de les cures i del treball agrari no remunerat. Així mateix, compten amb menys oportunitats per
a emprendre o desenvolupar projectes innovadors. És evident que només enfortint l’Estat del Benestar, les dones tindran oportunitats d’ocupació en el món rural, però, al mateix temps, cap política
pública dissenyada per a parar l’envelliment i el despoblament de les zones rurals tindrà èxit si no es
compta amb les dones.

1590. Aquesta pandèmia ha subratllat la importància del sector primari al nostre país, el manteniment de
l’activitat agrària és garant de riquesa, ocupació i sostenibilitat dels territoris. Garantir l’efectivitat de
la Llei de Titularitat compartida de les Explotacions Agràries, així com impulsar projectes innovadors,
especialment els duts a terme per dones. El paper de les dones rurals és essencial per a la cohesió
social i territorial. Les dones, i concretament les dones rurals, han d’estar en el centre de la transformació cap a una economia digital i verd que faça possible una transició justa.

1591. Les polítiques públiques també han d’incloure la perspectiva de gènere en l’Agenda Urbana, com a
element innovador que ha de tindre en compte aqueixa perspectiva de les dones com a habitants
de la ciutat per a fer créixer i ordenar les ciutats i municipis garantint la llibertat i la seguretat de les
dones.

1592. Al voltant del 40% dels delictes contra la llibertat sexual de les dones es produeix en l’espai públic,
uns espais que les dones han de sentir també com a propis i poder usar-los amb seguretat. És inadmissible que les dones i, especialment les més joves, renuncien a transitar o estar en determinats
llocs o a determinades hores perquè no s’asseguen segures. Per aquest motiu és imprescindible que
les nostres ciutats i municipis incorporaren en l’agenda urbana mesures per a garantir la seguretat
en els espais públics; és el mapa de les ciutats segures.

1593. Vam ser els i les socialistes els qui universalitzem la sanitat pública a Espanya, universalitat que vam
retornar al nostre sistema amb l’arribada del partit socialista al govern de la Comunitat Valenciana i
després al govern d’Espanya. Als desafiaments que el sistema sanitari públic té, com la seua sostenibilitat i innovació, hem d’incorporar-li la necessària aplicació de la perspectiva de gènere per a eliminar bretxes invisibles i donar una resposta eficaç i igualitària, que elimine estereotips i rols sexuals.
Hem d’enfortir un sistema sanitari públic que no minimitze les malalties de les dones i aposte per una
investigació sensible a les diferències de sexe.

1594. Per al partit socialista valencià és fonamental que el nostre sistema públic de salut garantisca el dret
a l’avortament en els casos que la legislació el reconeix i així ocorre en la Comunitat Valenciana. No
obstant això, el percentatge en el sistema públic continua sent mínim i insuficient, ens preocupa que
hi haja comunitats autònomes on les dones que decideixen avortar es vegen proscrites i obligades
a acudir a altres comunitats per a poder interrompre el seu embaràs i plantegem la necessitat que
el Govern d’Espanya garantisca el compliment de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció
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Voluntària de l’Embaràs a totes les dones amb independència del lloc de residència.

1595. El sistema públic de salut, tant l’atenció primària com les urgències, són crucials en la detecció dels
maltractaments. El seu potencial a penes comencem a entreveure’l amb alguns dels programes i
protocols adoptats, però podem fer més. Podem previndre, detectar i atendre amb més eficàcia i per
a això és necessari incrementar la formació dels i les professionals i millorar les mesures i polítiques
que es realitzen.

1596. La constatable desigualtat que pateixen les dones pel fet de ser-ho pot solapar-se amb altres variables discriminatòries, com la procedència cultural o geogràfica, l’edat, l’orientació sexual o la discapacitat, per la qual cosa es fa necessari sumar a la desigualtat estructural la dimensió interseccional.
El Partit Socialista sempre ha sigut conscient de la doble i triple discriminació que pateixen moltes
dones. Atendre aquesta realitat, lluitar contra l’exclusió i la pobresa, esborrar els estigmes i impulsar
accions positives per als col·lectius de dones més vulnerables és una obligació per al Partit Socialista,
que fa de la justícia social i la igualtat pilars centrals del nostre compromís polític.

1597. Reptes i desafiaments de l’agenda feminista
1598. Els desafiaments de l’agenda feminista combinen lluites històriques amb nous o renovats reptes que
hui romanen vius, com són la feminització de la pobresa, conseqüència de la divisió sexual del treball,
la precarietat laboral i salarial, la segregació ocupacional, la concepció generalitzada de la dona com
sostenidora universal de les cures i les dobles càrregues de treball. La falta de polítiques públiques
de conciliació i corresponsabilitat. La reïficació de les dones en els mitjans de comunicació, els sostres
de cristall, els sòls enganxosos. La invisibilització de les dones de la cultura i les seues creacions o la
ignorància del paper transcendental de la dona en el medi rural i la seua capacitat innovadora.

1599. Els reptes pendents ens obliguen, com a partit feminista, a aprofundir i a lluitar contra la violència
de gènere, a posicionar-nos a favor dels drets sexuals i reproductius de les dones, a avançar en una
conciliació corresponsable, incorporant la igualtat en l’ocupació com a factor clau, o, en definitiva,
combatent la discriminació contra les dones en tots els àmbits de la societat.

1600. Els reptes de l’agenda feminista internacional ens espenten a adaptar-nos als nous contextos socials
i de polítiques internacionals i a no ignorar la precària situació de les dones en moltes parts del món,
on són vulnerats els seus drets fonamentals a cada moment. Cada vegada que el món es torna insegur, els drets de les dones es trontollen. Cada crisi, guerra, conflicte que es produeix té efectes devastadors sobre els drets i llibertats de les dones. El feminisme és un moviment internacionalista, com
també ho és el socialisme; la lluita pels drets de les dones és global, perquè cap dret serà ple mentre
en el món existisquen dones als qui es nega els drets humans. Hui no podem deixar de denunciar el
perill que estan corrent les dones a l’Afganistan.

1601. No podem conformar-nos quan estem encara tan lluny d’una igualtat real i efectiva en tots els ordres
de la vida o quan comprovem que la discriminació cap a les dones continua limitant les oportunitats de més de la meitat de la població i dificultant un desenvolupament polític, democràtic, social i
econòmic ple i inclusiu.

1602. És el moment d’avançar per a abordar la discriminació en cadascun dels àmbits d’intervenció política,
treballant de manera transversal per la igualtat entre dones i homes, aprofundint en els canvis estructurals necessaris perquè els avanços en matèria d’igualtat a Espanya es consoliden. Aquesta serà,
sens dubte, la millor resposta que les i els socialistes podem donar a la ultradreta que, des de les
institucions, objecta de la igualtat entre dones i homes com un valor consubstancial a la democràcia
i negant la desigualtat i la violència de gènere.
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1603. Els reptes i desafiaments de l’agenda feminista impliquen avançar en igualtat i justícia social, garan-
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tint que cadascuna de les persones són un fi en si mateixes i no un mitjà per als fins d’uns altres,
incloent-hi la mercantilització dels nostres cossos i garantint que totes les dones puguem establir
projectes vitals dignes i propis. Només d’aquesta manera podrem aconseguir una autèntica agenda
feminista i un futur emancipador.

1604. La defensa de la igualtat de dones i homes ha de ser un principi rector del funcionament institucional
de tots els poders públics i també ha de ser un principi rector del funcionament de la nostra organització. Gràcies a la lluita incansable que al llarg dels anys han donat moltes militants socialistes i
feministes, el PSOE ha avançat des de l’històric assoliment del 31 Congrés de la quota del 25% fins a
arribar a les llistes paritàries i cremallera en l’actualitat.

1605. L’avanç ha sigut extraordinari però lent. I necessita continuar sent enfortit des de la base fins als
màxims càrrecs de responsabilitat orgànica, avançant cap a quotes de poder que situen a les dones
socialistes en una igualtat real en la presa de decisions internes. Alguna cosa que hem de fer promovent, de manera àgil, a través de totes les estructures polítiques, des de les locals al federal, una
major participació i assegurar la formació en igualtat de gènere dins del partit. Avançar en igualtat és
avançar en democràcia.

1606. Les dones en la política s’enfronten a formes de masclisme que qüestiona les seues capacitats i habilitats per a estar en política per dret propi; afecta a tots els nivells de la representació pública: des de
militants i regidores dels municipis més xicotets fins als més alts nivells de poder. Quan es produeix,
l’objectiu d’aquesta violència és expulsar a les dones, dificultar les seues carreres polítiques i/o limitar
la seua participació, perquè aquesta violència i assetjament té caràcter disciplinador i correctiu per a
totes les dones, atés que permetre i normalitzar aquesta violència és assumir que el cost de la participació política de les dones és haver de suportar assetjament sexual i masclisme.

1607. Hem de protegir els i les menors de l’accés a la pornografia. Segons els últims estudis, quasi set de
cada deu adolescents consumeixen pornografia de forma regular al nostre país. A més, resulta especialment preocupant que els xiquets i xiquetes accedeixen a continguts pornogràfics a edats molt
primerenques: més de la meitat, afirma haver vist pornografia per primera vegada entre els sis i els
dotze anys.

1608. És evident que Internet representa un nou paradigma que també planteja desafiaments en l’àmbit de
la igualtat entre dones i homes. A la llum de les dades, la pornografia és una font important en la concepció de la sexualitat, del plaer, del poder, de la masculinitat i de la feminitat en els i les joves. A més,
la xarxa ha contribuït a l’augment de càrrega sexual en les dones i xiquetes, apuntalant estereotips i
creant noves vies alternatives de mercantilització del sexe. Internet i les xarxes socials suposen una
oportunitat de desenvolupament personal, social i cultural, no obstant això, aquesta realitat exigeix
ser tinguda en compte en la nostra acció política des de la reflexió feminista i, especialment, des de
la protecció dels i les menors.

1609. El desenvolupament d’Internet i de les xarxes socials ha contribuït a la difusió de les idees feministes
i ha afavorit l’èxit de convocatòries com el Tren de la Llibertat, la manifestació contra la sentència en
el judici del Ramat o les Vagues Feministes. Les xarxes socials són un espai de trobada, aprenentatge
i oportunitat per al feminisme.

1610. Però és necessari tindre en compte que Internet i les xarxes socials són també un espai on s’exerceix
la violència contra les dones, a més d’una eina de comunicació i control usada pels agressors. La difusió de contingut sexual sense consentiment o l’amenaça de fer-ho, l’assetjament sexual o per raó
de sexe en xarxes són actes de violència que afecten de manera terrible a les dones, especialment a
les més joves. Els i les socialistes hem de posar tot el nostre esforç per a fer d’internet un espai segur.

1611. Per al Partit Socialista la igualtat és l’horitzó, el feminisme és el camí, perquè sense feminisme no hi
ha socialisme.
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1612. LGTBI

1613. El Partit Socialista i els avanços de drets LGTBI+
1614. Els i les socialistes hem sigut presents en les reivindicacions i la lluita pels drets del col·lectiu LGBTI+ i
el continuem estant, ara més que mai. I cosa que és més important, ho continuarem estant, perquè
aquest partit té un compromís ferm i contundent amb aquest col·lectiu. Una qüestió que no hem
d’oblidar és que lluitar pels drets LGBTI+, és lluitar pels drets humans, per tant, va en el nostre ADN
com a partit. Com va afirmar el president Zapatero, quan es va reformar el Codi Civil per a reconéixer
el matrimoni entre persones del mateix sexe, “una societat decent és aquella que no humilia als seus
membres” i els avanços que hem impulsat des del PSPV i el PSOE han aconseguit que la vida de milers
de ciutadanes i ciutadans (l’orientació sexual dels quals o identitat de gènere no s’enquadren en les
de la majoria) haja guanyat en dignitat i drets i, d’aquesta manera, la societat (valenciana i espanyola)
siga hui millor, més respectuosa amb la diversitat i, en definitiva, més justa i lliure.

1615. Tots els avanços reeixits durant la democràcia en drets de les persones LGTBI ha sigut quan el Partit
Socialista ha estat governant: el primer registre autonòmic de parelles de fet que va permetre reconéixer a les parelles de lesbianes i gais es va crear quan la Generalitat Valenciana estava presidida
per Joan Lerma, Espanya va ser pionera a escala mundial en aprovar la llei del Matrimoni igualitari en
2005, permetent a les persones del mateix sexe casar-se i adoptar en les mateixes condicions que les
parelles heterosexuals i en 2007 la llei per a dur a terme la rectificació del sexe registral va suposar
un primer gran pas per a les persones trans. Aquella legislatura, amb l’impuls del govern de José Luis
Rodríguez, va marcar un abans i després en la història de les reivindicacions de les persones LGTBI+.
Ací, en la Comunitat Valenciana, la gran fita en la protecció al col·lectiu LGTBI, arriba de la mà de la
llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI. A més, hem de
recordar que un any i mig abans, les Corts ja havien aprovat la Llei 8/2017 integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana, que ens va situar
com a avantguarda a Espanya en la protecció d’un col·lectiu de persones especialment marcat per la
discriminació, l’estigma i la marginalitat. El PSPV-PSOE pot estar especialment orgullós de tot aquest
bagatge legislatiu.

1616. Aquest compendi legislatiu i la seua traducció en mesures efectives en tots els àmbits de la vida de
les persones LGTBI (salut, ocupació, educació, cultura, esport, persones migrants...), ens fa una societat millor, una societat on cap persona pot ser discriminada per la seua orientació o identitat de
gènere, ja que ens iguala a totes les persones. Aquests valors, sens dubte, són present en el nostre
partit, són els que hem de defensar i hem d’estar orgullosos i orgulloses. Com deia el nostre estimat
i malmés company Pedro Zerolo, “els drets de conquisten, es gaudeixen i es defensen”. I les i els socialistes estem compromesos en aquesta defensa.

1617. Cohesionar una majoria que condemne la LGTBIfòbia i els discursos d’odi
1618. No obstant això, aquests avanços reeixits en drets de les persones LGTBI+, s’estan posant en qüestió
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assistint a un augment de les agressions el que ha generat que la taxa de delictes d’odi per cada
100.000 habitants se situe en el 3% en la Comunitat Valenciana, el mateix percentatge que la mitjana
nacional. És necessari que s’apliquen els protocols que es van definint en l’àmbit estatal o autonòmic
perquè els cossos policials, també els locals, estiguen preparats per a fer front a aquest fenomen. I,
a més, la judicatura hauria de poder accedir a la formació necessària per a poder fer la seua tasca
amb un coneixement precís de la realitat LGTBI i dels mecanismes legals consolidats en l’ordenament
legal europeu per a combatre la LGTBIfòbia com, per exemple, la inversió de la càrrega de la prova
en casos de discriminació.

1619. La conquesta d’espais públics, la major visibilitat i l’apoderament de les persones LGTBI està fent
aflorar la LGTBIfòbia de sectors minoritaris de la societat però capaces de generar violència de tota
mena (insults, agressions… fins i tot assassinats) és per això que com a socialistes hem de treballar
en l’aïllament social i polític de qui propugna o justifica la LGTBIfòbia i promoure un ampli acord per a
combatre-la, aquest Pacte valencià contra la LGTBIfòbia ha d’incloure al màxim possible de l’espectre
polític i social. Serà difícil erradicar la violència LGTBfòbica però cal cohesionar a una immensa majoria de la ciutadania entorn d’aquesta lluita com ja hem fet contra la violència de gènere.

1620. D’altra banda, des del PSPV-PSOE apostem per cultivar el diàleg sincer i positiu amb el conjunt del
feminisme i amb l’activisme LGTBI per a superar les polèmiques que han envoltat l’elaboració del
projecte de Llei estatal per a la Igualtat Real i Efectiva de les persones Trans i per a la Garantia dels
Drets de les Persones LGTBI perquè tenim la convicció que el masclisme ataca per igual a dones, a
gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals en la mesura que desafien, amb les seues reivindicacions i la
seua visibilitat, el domini que ha exercit al llarg dels segles. La regressió cultural i social que implica
l’emergència de la ultradreta a tot el món, també en la Comunitat Valenciana i a Espanya, hauria
d’obligar als feminismes i als activismes LGTBI a dialogar des de la seua pluralitat, però sense extravagàncies i entendre’s per a plantar cara a aquesta amenaça certa. La ultradreta i els seus acòlits de
la dreta no distingiran matisos ni enfocaments teòrics a l’hora de derogar drets i frenar avanços. El
PSPV-PSOE, com a organització política i des de les seues responsabilitats de govern, contribuirà a
fomentar el diàleg i l’entesa entre moviments socials per a fer front a la involució i les amenaces del
masclisme i de l’heteropatriarcat.

1621. Com a socialistes, no permetrem ni un pas arrere en aquests drets que, recordem, són drets humans.
No hem d’oblidar que les persones LGTBI continuen sent perseguides amb penes de presó en més
de 70 països, i fins i tot, amb pena de mort en sis d’ells. Les dades demostren que la igualtat real no
està garantida, ni al nostre país ni en la resta del món i que hem de continuar treballant per a aconseguir-la. I ho farem com a partit que és present en totes les institucions i governant moltes administracions públiques. Enfront de la LGTBIfòbia, el nostre partit demostra el seu respecte i compromís
amb la diversitat sexual i els drets humans.

1622. La importància de lluitar contra el PIN parental
1623. Resulta especialment important fer esment a les aules. No podem tolerar que l’extrema dreta impose el veto parental a les aules, impedint la formació integral de tot l’alumnat. Abordar en el sistema
educatiu la diversitat sexual i de gènere és una eina imprescindible perquè la joventut valenciana
conega la diversitat i comprenga que el respecte a la diferència és una clau de la convivència en
la societat, de la mateixa manera que des de l’educació combatem la violència contra les dones, el
masclisme i el patriarcat. I som conscients que actuar en el sistema d’ensenyament és una condició
necessària però no suficient, però sí que ha de ser el principi d’un ardu procés de conscienciació al
qual no podem renunciar, ni pel “pin” parental ni per censures o comoditat. El paper de la Conselleria
d’Educació en aquesta qüestió i la implantació de la reforma educativa que suposa la Llei Celáa són
d’una importància vital.
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1624. Joves LGBTI+
1625. Enguany i mitjà, marcat per la pandèmia de la COVID-19, ha afectat de manera especial als col·lectius
més vulnerables, també al col·lectiu LGTBI. Hem vist com el confinament ha agreujat problemàtiques
ja existents del col·lectiu. Situacions molt conflictives, sobretot entre les persones més joves, dins
de les seues llars quan no respecten la seua orientació sexual, augment de la violència intragènere,
augment del sentiment de soledat no desitjada en un col·lectiu que viu ja per si mateix en soledat de
manera considerable. Per tot això els plans de cura i millora de la salut mental de joves i adolescents
que ja està dissenyant la Generalitat Valenciana a través del Pla Ariadna s’han d’accelerar perquè
siguen intervencions efectives per a una població en situació de risc.

1626. Dones LGTBI+
1627. Dins del col·lectiu LGTBI les dones continuen estant invisibilitzades i en alguns casos, fins oblidades.
Però com a partit feminista que som, no ens resignem i hem de continuar treballant exemple d’això
és que en els últims mesos de l’anterior legislatura el govern del PSOE va incorporar a la cartera de
serveis bàsic del Servei Nacional de Salut el dret fonamental d’igualtat de tracte a les dones lesbianes en matèria de reproducció humana assistida. Assegurant així que la inscripció dels fills i filles
d’aquestes parelles es produïra sense cap discriminació. Així mateix, la legislació aprovada pel govern
central garanteix la filiació no matrimonial dels fills i filles de les dones lesbianes, és a dir, encara
sense estar casades. Posant fi a una discriminació indirecta flagrant.

1628. Majors: benestar i dignitat en la vellesa
1629. El sistema d’atenció a la dependència, d’atenció sanitària i hospitalària, les residències de persones
majors… són espais que encara necessiten incorporar el respecte a la diversitat sexual entre les
variables dels seus models assistencials. Suposaria un retrocés que les persones que ja han viscut
lliurement, fent-se visibles, en les últimes dècades la seua orientació sexual i la seua identitat de
gènere o el seu estat serològic patisquen incomprensió o discriminació en el moment d’entrar en
la seua etapa d’edat avançada. Per això és molt important que la Generalitat Valenciana es dote de
protocols concrets tal com està previst en el decret que desenvolupa la Llei 23/2018 d’igualtat de les
persones LGTBI.

1630. Memòria Històrica de l’activisme LGTBI
1631. Existeix un risc real de pèrdua i oblit de la Memòria Històrica de l’activisme LGTBI i per aquest motiu
s’han de posar en marxa els mecanismes establits en la Llei 23/2018 per a documentar i conservar
tots els elements documentals i testimonials que ens permetran conéixer la història i projectar-la sobre el nostre present i cap al futur i tot això ha de fer-se prestant especial atenció a aquells sectors de
l’activisme LGTBI que hagueren pogut ser invisibilitzats, significativament dones lesbianes i bisexuals,
homes i dones transsexuals i persones Trans, persones que viuen o van viure amb VIH i que durant
tant de temps van lluitar mà a mà amb els seus companys per a aconseguir una societat en la qual
totes les persones LGTBI tingueren drets i igualtat real.
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1632. Les polítiques culturals com a espais per a la diversitat
1633. La cultura ha sigut sempre un espai sensible a la diversitat sexual i una avançada dels discursos que
han permés al col·lectiu LGTBI reconéixer-se, empoderar-se i actuar per a aconseguir drets i dignitat.
Les polítiques culturals, tant les que s’articulen des de la Generalitat Valenciana, les universitats, les
diputacions o els ajuntaments són una manera més de treballar per sensibilitzar a la ciutadania valenciana en el necessari respecte a la diversitat sexual i mostrar la complexitat de la nostra societat.

1634. A més, l’aposta per convocatòries o esdeveniments culturals, acadèmics, esportius, recreatius… centrats en el col·lectiu LGTBI i associats a la Comunitat Valenciana són una magnífica oportunitat per
a posicionar-nos com una referència de solidaritat i cooperació internacional i la visibilitat LGTBI en
el context europeu, mediterrani o mundial. El respecte a la diversitat sexual pot i deu ser un senyal
d’identitat de la Comunitat Valenciana i continuarem treballant per a aconseguir-ho.

1635. Diversitat familiar i envelliment: polítiques per a la no
discriminació
1636. Les persones trobem en les famílies una forma de reconeixement: la de rebre l’afecte dels seus membres. La relació afectiva resulta indispensable fins i tot per a la formació primerenca de la identitat
personal i es prolonga en els períodes vitals de criança, educació i formació cultural i moral. Aquesta,
la d’oferir un entorn afectiu, és la seua funció principal.

1637. L’existència de famílies amb parelles LGTBI o parelles heterosexuals, les famílies monoparentals,
nombroses, les relacions a distància, les formes d’amor “líquid” fan que estiguem convençuts que
ja no existisca el concepte de “família tradicional” amb una única fórmula de configuració, sinó que
existeixen diverses formes d’organització del model de família amb un denominador comú: els llaços
afectius que uneixen als seus membres. I tots aquests models han de protegir-se i defensar-se en
igualtat de condicions.

1638. Per a les i els socialistes el fet que una família complisca efectivament el paper primordial de proporcionar aquest entorn afectiu resulta indiferent de la forma que adopte. Per al PSPV-PSOE, igual
que per a la gran part de la societat, ja no existeix “la” família, com determinats sectors conservadors
volen fer creure. Ara només existeix el plural “famílies”, una diversitat familiar de la qual la societat
ha de sentir-se orgullosa.

1639. Aquesta conclusió, la inexistència d’un model ni tan sols estadísticament “tradicional” de família, queda ratificada en les enquestes sobre tipus de llars. Segons les últimes dades, el 63,8% de les llars,
pràcticament dues de cada tres, estan habitats només per persones adultes. Les unitats familiars
formades per dos adults amb xicotets o xicotetes a càrrec seu només representa el 26,3%. I un fet
tradicional com la convivència d’una parella només després del matrimoni representa únicament el
51% d’aquestes famílies de dos adults, una xifra molt llunyana a la de fa 30 anys.

1640. Els principals problemes que enfronten les famílies actualment són d’índole econòmica. En aquest
sentit, moltes parelles no poden conviure, malgrat desitjar-ho. La decisió de fer-ho així per qüestions
com la joventut o el temps de relació s’addueix en una proporció molt de menor que els imperatius
de tipus econòmic-social, que se situen al capdavant de les preocupacions i impediments per al desenvolupament d’un futur en comú. Així, el 28,6% confessa no poder iniciar una vida en comú per falta
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de diners, el 10,0% per motiu de treball o estudis, als quals cal afegir un 2,7% que no pot accedir a un
habitatge. Tenint en compte que la convivència ofereix el reconeixement afectiu, urgeix l’ajuda de les
administracions perquè es puguen superar aquestes dificultats.

1641. Per aquest motiu, és necessari que les i els socialistes impulsem des de la Generalitat l’elaboració
–juntament amb els actors socials corresponents- d’un nou Pla integral de les Famílies i la Infància
de la Comunitat Valenciana. Un pla que incloga mesures que solucionen tots els problemes als quals
s’enfronta una família des del seu inici fins als últims anys dels seus membres, inclòs l’accés a un
habitatge digne a preus assequibles que permeta el desenvolupament dels projectes vitals dels seus
membres.

1642. Els models familiars habituals a l’Europa meridional han demostrat, a més, ser una xarxa protectora
en situacions de necessitat com la crisi econòmica desencadenada en el 2008 o després dels efectes
de la pandèmia. Aquesta fraternitat bàsica, espontània i desinteressada, és un germen de la igualtat
i la solidaritat social que pretenem.

1643. Les famílies, més enllà de crisis, són també la primera caixa de ressonància dels problemes econòmics i socials. Cal no oblidar que quasi un milió i mig de llars a Espanya té en l’atur almenys a una
persona de referència. És imperatiu que la superació de la crisi provocada per la pandèmia es traduïsca en la reducció de l’atur fins als límits friccionals i no produïsca un creixement de la inflació
que determine un empobriment en termes reals dels més desfavorits, al mateix temps que hem de
lluitar contra la pobresa energètica en les llars més desfavorides i afectats per la crisi i per la pobresa
infantil, germen de desigualtat des de les etapes més primerenques de la vida.

1644. La societat espanyola en general i la valenciana en particular han reaccionat amb contundència enfront de la violència de gènere. A saber, a la trista constatació que per a moltes dones la família no
és o era l’entorn de reconeixement i afecte esperat, sinó un escenari dramàtic, on patien la violència
masclista, física o no física. Davant aquesta xacra, la política ha de protegir incondicionalment les
dones que pateixen i als xiquets i xiquetes que la pateixen, deixant caure tot el pes de la llei sobre els
causants de la violència. És necessari que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i les instàncies
judicials s’especialitzen en l’atenció a les víctimes, que la política social oferisca tota la protecció necessària i que la societat civil es convertisca en agent vigilant per a impedir que els maltractadors es
beneficien de la por de denunciar de les seues víctimes.

1645. Les famílies: desenvolupament personal i social dels fills i cures dels nostres majors
1646. El manteniment de les baixes taxes de natalitat (en part degudes a la postergació de la maternitat per
les dificultats de conciliar la vida familiar i laboral) representa un dels problemes més apressants per
a la nostra societat. Però és el deure de les i els socialistes convertir aquest problema en un repte.
La societat considera que el principal factor que retrau la fecunditat actualment és la falta de mitjans
econòmics (opinió del 89,5%). Devem, per tant, assumir aquest desafiament promovent des de les
administracions entorns favorables a la procreació o a l’adopció, la qual cosa permetria diluir aquesta
representació d’efectes demogràfics adversos.

1647. Igualment, cal destacar l’existència d’un 3,8% de llars amb una persona adulta i xiquets o xiquetes a
càrrec seu. Encara que el percentatge semble baix, i ho és en comparació amb la majoria de països
europeus, suposa un volum de més de 700.000 llars monoparentals a Espanya que també suposa un
repte social que hem d’abordar. La criança en solitari comporta molts problemes que han de trobar
l’ajuda i el suport de les administracions públiques per a la seua resolució, de la mateixa forma en la
qual tradicionalment s’ha secundat -i ha de continuar secundant-se- a les famílies nombroses.

1648. Les dades permeten entreveure altres línies de conflicte i les bretxes de desigualtat que s’apunten.
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blemes més urgents de l’agenda política: la soledat, i les seues seqüeles patològiques. Encara que no
es tracta només de persones majors, aquest fenomen els afecta de manera prioritària, per la qual
cosa l’envelliment actiu i la promoció de teixits relacionals entre elles es converteixen hui en accions
ineludibles en el compromís polític de les i els socialistes.

1649. A més, els avis i les àvies duen a terme sovint les tasques de cura dels més xicotets de la casa. Una
quarta part dels pares o les mares (24,7%) reconeix que recorre a ells per a la cura dels menors durant els seus tres primers anys.

1650. Des del PSPV-PSOE treballem per evitar que els majors siguen els grans oblidats de la societat. Una
vegada aconseguida la jubilació, el seu valor no pot residir únicament en la seua capacitat de descarregar a la seua descendència de les seues obligacions de cura, així com a ser un mer suport monetari en els casos de greu necessitat econòmica.

1651. En els últims anys, a més, ha eixit a la superfície una realitat fins ara invisible per a gran part de la societat: el tracte discriminatori que pateixen moltes persones majors, sobretot aquelles que no tenen
recursos econòmics o xarxes familiars sòlides que les secunden.

1652. Una societat com la nostra, que manté com a principis essencials del seu contracte social els drets
fonamentals i la protecció dels grups més vulnerables, té l’obligació de lluitar contra aqueixa discriminació, i ha de plantejar-se, a més, una reflexió en profunditat sobre l’envelliment de la població, que
es convertirà en un dels grans reptes del segle XXI.

1653. L’envelliment de la societat és un repte —i tot repte tanca una oportunitat— econòmic, social i cultural que concerneix a totes les esferes de la societat, i que exigeix per això una resposta ambiciosa,
que les integre a totes.

1654. D’aquesta manera, en primer lloc, les i els socialistes recolzem un canvi cultural que rebutge els estereotips que perjudiquen les persones majors, a les quals ha de veure’s com a ciutadanes i ciutadans
en el ple exercici dels seus drets i obligacions, i no com a individus amb necessitats, fràgils i improductius.

1655. Així, els i les socialistes advoquem per prendre totes les mesures necessàries, legals i de polítiques
públiques per a evitar les situacions discriminatòries que pateixen les persones d’edat avançada. Cal
revisar les normes que els afecten, per a allunyar tractes desiguals arbitraris i per a garantir que els
seus drets no es veuen afectats. Hem d’impulsar, d’altra banda, polítiques ambicioses, sostingudes
en dades fiables i actualitzades, dirigides a millorar les seues condicions de vida i a remoure els obstacles que els impedisquen portar una vida digna.

1656. És imprescindible també impulsar un nou model de cures, en el qual el model centrat en la persona
i la seua autonomia substituïsca a la institucionalització rígida i uniformadora actual. Aquest canvi ha
d’implicar la configuració pública d’uns serveis integrats d’atenció en domicilis, una defensa del ‘viure
a casa’, així com una profunda transformació (estructural i organitzativa) del model de residències i
altres allotjaments per a majors. Professionalització, coordinació de responsables públics i privats, i
fiscalització, són unes altres de les exigències que des del PSPV-PSOE considerem que han d’incorporar-se o millorar-se en aquest nou model de cures.

1657. La lluita contra la soledat no desitjada és, potser, una de les obstinacions que amb més interés hem
d’abordar des del projecte socialista. Perquè es tracta, sens dubte, del problema més apressant que
pateixen les persones majors, amb totes les conseqüències derivades sobre la seua cura, la seua
seguretat, la seua salut mental, la seua autonomia i benestar. Urgeix que, sobre la base de dades
fiables s’elaboren i implementen polítiques que revertisquen la soledat no desitjada dels majors.

1658. Resulta imprescindible, finalment, entendre que arribar a una edat avançada, en l’actualitat, no significa entrar en un grup humà uniforme, ni per feblesa ni dependència, ni per gustos, aspiracions o
projectes de vida. Això significa que, en el marc d’un diàleg i acord intergeneracional, s’ha de reflexio-
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nar seriosament i abordar els canvis legislatius necessaris sobre les capacitats de les persones majors i la seua utilitat social, sobre el reforç de les polítiques d’envelliment actiu i sobre les maneres de
participació i contribució a la comunitat d’un número tan important de ciutadans. Reflexionar sobre
això i adoptar mesures intel·ligents que incorporen la perspectiva d’edat a la investigació biomèdica
i al turisme, a l’ocupació i a la innovació, a les noves tecnologies i a l’urbanisme.

1659. El nostre horitzó immediat ha de ser, per tant, introduir de manera central i integrada el repte de
l’envelliment i els drets de les persones majors en les agendes dels governs.

1660. Qualitat democràtica

1661. La història del socialisme valencià és també la història de la lluita per l’extensió de la Qualitat Democràtica. Un dels nostres eixos de treball fonamentals ha sigut i és construir vincles de confiança entre
la ciutadania i les institucions, millorant la reputació i la legitimitat social d’aquestes. En aquest camí,
i després dels anys de corrupció del Partit Popular, el socialisme valencià s’ha situat com un referent:
estava en joc la reputació del nostre territori, de les nostres institucions. Estava en joc el nostre present i futur com a societat. I no podem fer passos cap endarrere.

1662. Per a això ha sigut fonamental crear un marc d’integritat en l’administració pública valenciana dirigit
a reforçar l’ètica institucional. Un marc que, mitjançant els fets i l’exemple, transmeta una bona reputació, prioritzant els valors ètics en el funcionament de les institucions. I per a això, el compromís
amb la transparència, el bon govern i la participació ciutadana són fonamentals

1663. Des del PSPV-PSOE apostem per una política cada vegada més deliberativa. Considerem que ampliar
i enfortir els espais i mecanismes de debat i participació, ajuda a gestionar el pluralisme, a dissenyar
i corregir polítiques públiques i a codecidir el futur polític de la nostra societat.

1664. Creiem en un espai públic amb més debat, més diàleg i més política, enfront dels qui, des de posicions conservadores, consideren que menys política i menys diàleg és la solució.

1665. Potenciar la cultura de la transparència
1666. El socialisme valencià ha realitzat una aposta notable per la transparència com a pilar fonamental de
la qualitat democràtica en les institucions i organismes públics. I de manera especial en la nostra Comunitat, tenint en compte el dilatat historial de corrupció, balafiament i opacitat que van marcar els
governs del Partit Popular en la Generalitat Valenciana, diputacions i ajuntaments. Aquesta situació
va fer més necessària i urgent la posada en marxa de lleis i normes que ajudaren a erradicar la hipoteca reputacional que patíem i els greus perjudicis econòmics i socials per a les nostres institucions
i sector privat.

1667. L’impuls de la cultura de la transparència en la societat i en les administracions públiques és per al
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1668. Evidentment, en la Comunitat Valenciana, i gràcies a l’impuls del Govern del Botànic, no partim de
zero. En aquest sentit, podem dir que som una autonomia capdavantera en polítiques a favor de la
transparència i el bon govern, però hem de continuar avançant.

1669. En aquest temps s’han posat en marxa importants iniciatives que han posat de manifest la rellevància de la transparència com a base de les nostres polítiques. Així, hem generat eines com l’Estratègia Valenciana de Dades Obertes; el Codi de Bon Govern per als alts càrrecs de la Generalitat;
normes d’incompatibilitats d’alts càrrecs o la creació de l’oficina de control de conflictes d’interessos;
la creació de l’Agència Valenciana Antifrau; regulació i posada en marxa del sistema d’alertes per a la
prevenció de les irregularitats i males pràctiques, així com la regulació per Llei del marc de la transparència de l’activitat de lobby. I, com s’ha assenyalat, en l’actualitat es debat en les Corts Valencianes
la proposició de Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

1670. L’esforç realitzat ha sigut intens, però, així i tot, considerem fonamental no abaixar la guàrdia en la
defensa de la transparència, com a principi bàsic de qualitat democràtica i de credibilitat de les institucions davant la ciutadania.

1671. Per això, des del socialisme valencià vam mostrar la nostra determinació per a enfortir les estructures i eines posades en marxa per a enrobustir la cultura de la transparència a tots els nivells. De la
mateixa manera, i des de la nostra aportació directa, contribuirem al desplegament efectiu de totes
les mesures aprovades, o en camí d’aprovar-se, en matèria de transparència i bon govern en la nostra Comunitat.

1672. En aquesta línia d’avançar cap a l’avantguarda de la transparència i bon govern, creiem rellevant
avançar en els sistemes de traçabilitat i petjada normativa al nostre procés legislatiu, tal com està
impulsant el Parlament Europeu. És la nostra voluntat que els ciutadans i ciutadanes puguen saber
el treball i trobades dels responsables governamentals i parlamentaris a l’hora d’aprovar una norma,
quins interessos s’han analitzat per a la seua redacció i el desenvolupament de cada projecte.

1673. També volem ampliar les eines perquè les administracions compten amb recursos suficients per
al compliment de les seues obligacions en matèria de transparència. Especialment ens referim a
l’Administració Local que, amb menys funcionaris, es troben amb grans dificultats per a atendre els
creixents requeriments per a portar avant una gestió transparent i que precisen, per tant, un augment dels mitjans posats a aquesta gestió.

1674. És important que tot aquest cabal d’iniciatives per a estendre la confiança en les institucions i promoure el bon govern, es convertisca en un dels pilars fonamentals per a l’avanç cap a una societat
en la qual la cultura de la transparència s’estenga entre el conjunt de la societat. D’aquesta manera,
contribuirem a la constitució d’una societat més justa, equitativa i participativa, amb capacitat i instruments per a una participació pública plena, alhora que s’enforteix als ciutadans i ciutadans davant
les polítiques regressives de la dreta, limitadores de la transparència i la participació ciutadana.

1675. Per això, des de les administracions públiques han de realitzar-se campanyes de coneixement i promoció dels drets a la transparència i la participació dels ciutadans i ciutadanes. Perquè això siga
possible, és vital difondre la cultura de la transparència i el bon govern a través de la xarxa educativa
i social de la Comunitat Valenciana, amb especial atenció als i les joves.

1676. Més participació per al bon govern
1677. D’aquesta manera, insistirem en la participació ciutadana com a pedra angular del bon govern i el
govern obert. Continuem situant com a repte assentar la cultura de la participació ciutadana perquè
aquesta siga cada dia més accessible, comunicativa, comprensible, global, des dels principis de fiscalització i defensa del públic. La transparència i el dret d’accés a la informació i la participació en la
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presa de decisions són uns dels millors antídots de lluita contra la corrupció i la millora dels índexs
de confiança en les institucions i la política.

1678. Per a això, les i els socialistes considerem fonamental articular eines que amplien a la ciutadania i organitzacions la capacitat de poder participar activament en la presa de decisions, reforçant el diàleg
amb les diferents administracions amb la finalitat d’aprofitar els beneficis del coneixement col·lectiu.
Per això, creiem en governs cada vegada més col·laboratius a través d’eines, mètodes i sistemes
innovadors. Només així aconseguirem involucrar a tota la societat civil en el treball de les administracions, convertint a ciutadans, sector privat, organitzacions no lucratives i comunitat acadèmica en
font d’idees i feedback per a les accions públiques.

1679. Creiem, a més, que aquest treball per a estendre el govern transparent i la participació ciutadana ha
de caminar a l’una que es reforça i modernitza l’Administració Pública, amb la finalitat de continuar
mantenint la seua necessària i imprescindible labor de regulació, protecció i prestació de béns i serveis a la ciutadania.

1680. El govern obert proporciona als i les dirigents públiques, les Administracions i el conjunt de la nostra
societat oportunitats per a contribuir a l’eficiència en l’ús de tot el talent de la ciutadania. Hem de
fer-ho implicant a totes les Administracions, promovent polítiques de govern obert i transparència
en la cultura administrativa que facen de la funció i els serveis públics espais oberts al diàleg i la
col·laboració.

1681. Des de l’arribada dels partits del Botànic al Consell de la Comunitat Valenciana, l’aposta pel bon govern i la participació democràtica és més que evident. No en va, no és fins a juny de 2015 quan es
crea en el si del govern valencià la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació
i Cooperació, la qual cosa va suposar un avanç il·lusionant i que obria una nova etapa després dels
anys d’escàndols, corrupcions i opacitat dels governs del Partit Popular. Amb el nou Consell eixit de
les urnes el juny de 2019, aquesta prioritat ha sigut reforçada.

1682. De fet, l’eix 5 de l’Acord del Botànic 2, referit a la Qualitat Democràtica i Bon Govern, es compromet
a impulsar la participació ciutadana a través d’una Llei que òbriga les portes de l’Administració a la
ciutadania i es fomente la participació en la presa de decisions.

1683. Així, i com una de les principals fites d’aquesta etapa, es troba la posada en marxa aquest any del procés de desenvolupament dels primers pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana en tota
la seua història. En ells s’han destinat 125 milions d’euros dels comptes autonòmics a les propostes
que van plantejar els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat.

1684. Sens dubte, es tracta d’un projecte pioner a Espanya, que situa a la Comunitat a l’avantguarda de la
participació i que ha mostrat el clar compromís del Govern valencià amb la ciutadania, amb la qual
es compta perquè s’implique en la proposta i aprovació de projectes distribuïts per tot el territori
valencià.

1685. Continuarem innovant i ampliant els espais de participació ciutadana. I el desenvolupament de les
tecnologies digitals es presenta com un accelerador d’aquest procés participatiu: desenvolupant el
Govern Electrònic en tots els seus àmbits, aprofundint en la Carta dels Drets Digitals de 2021 i la
potenciació del big data per al desenvolupament de les polítiques públiques. Per això és important
establir polítiques per a continuar reduint la bretxa digital i fer front als reptes que la societat digital
ens planteja, apostant per una transformació digital sostenible on ningú quede arrere, tampoc en
matèria de participació ciutadana.
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1686. L’impuls cultural que necessita la nostra Comunitat

1687. Cultura com a dret universal
1688. La societat no roman quieta. Avança i retrocedeix, sotmesa a canvis vertiginosos en tots els àmbits
de la vida: econòmics, socials, ambientals, tecnològics i, en els últims temps, sanitaris. La defensa
dels drets fonamentals dels éssers humans també està supeditada a aquests canvis. En moments
de gran dificultat sembla que és més fàcil avançar deixant caure al feble i és el nostre deure enfortir
aquesta defensa perquè ningú es quede arrere. Aquest enfortiment significa adaptar les eines de les
quals disposem per a ajudar a la ciutadania i contribuir al fet que no es menyscabe cap dels drets de
l’ésser humà.

1689. Per al socialisme, la cultura és un valor en si mateixa que contribueix a la creació de l’esperit crític
de la humanitat. És essencial perquè aconseguim la nostra plenitud i és una indústria i una font de
riquesa, que ha de ser preservada, augmentada i distribuïda amb justícia. La cultura és un dret i és un
valor de l’economia d’un país, d’una comunitat, d’un poble, d’una família, d’una persona. En definitiva,
la cultura és motor de creixement del nostre territori.

1690. No podem oblidar que la cultura, que viu en permanent crisi, té rang de dret fonamental segons l’article 27 de la Declaració Universal de Drets Humans. I l’article 44 de la Constitució Espanyola estableix
que “els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual tots tenen dret”. Igual que
l’article 8 del Títol II de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que fa seua la protecció internacional per als drets dels valencians i valencianes, inclosos els drets culturals, i assumeix la tutela
per a garantir el seu compliment.

1691. Aquest dret de “participació cultural” amb la qual els i les socialistes estem completament d’acord es
concreta segons l’“Observació General número 21” de les Nacions Unides en tres nivells d’acció relacionats entre si: accés, participació com a compromís i també el dret a treballar en ella amb les mateixes garanties que s’han aconseguit al llarg de la lluita socialista per a la resta de sectors productius.

1692. Cultura com a canvi de paradigma
1693. En aquest present hereu de canvis coronats per la crisi sanitària causada per la COVID-19, és necessari un canvi de paradigma des d’i cap a la cultura. No es pot garantir el dret a la cultura utilitzant
les mateixes eines que en el segle passat. Des del PSPV-PSOE considerem que els nous problemes
s’afronten amb noves solucions o, almenys, nous enfocaments per a aconseguir la seua solució.

1694. Les i els socialistes hem de liderar aquest canvi de paradigma perquè arribe de manera clara a totes i tots els valencians. Hem de millorar un ecosistema cultural que demanda canvis estructurals,
sobretot si pensem en una societat que majoritàriament no sols consumeix, sinó que participa de
la cultura com un espai de trobada en la diversitat. Així, la cultura ha d’entendre’s com un element
transversal, generador d’ocupació, capaç de fomentar la participació ciutadana i, sobretot, com un
motor de canvi social.
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1695. Hem d’avaluar la gestió de les institucions a través del mesurament sistemàtic dels plans, programes
i projectes en matèria cultural, comparant els seus resultats amb aquells desitjats per a millorar els
estàndards d’acompliment de les institucions i agents implicats.

1696. Des de la nostra acció de govern en matèria cultural hem de ser el motor que accione i possibilite
aqueixos canvis. És la nostra responsabilitat acompanyar a tots els agents de l’ecosistema cultural de
la nostra comunitat cap a un nou model que reculla el realitzat fins ara en matèria de drets culturals
i l’amplifique i millore.

1697. El nostre compromís polític ha d’estar enfocat també cap als processos de creació més enllà de l’impuls al final del seu treball, en la producció i en l’oferta de les seues propostes. Hem de crear eines
que ajuden en àmbits tan diversos com són el disseny, la il·lustració, la pintura, la música, l’escriptura,
la pintura les arts escèniques o l’audiovisual perquè puguen viure dignament de la seua professió
perquè l’ecosistema cultural valencià puga assumir els reptes que té al davant. Tenim la capacitat,
com així ha demostrat la nostra indústria cultural, de ser líders en molts dels sectors i el reconeixement, per exemple, de València com a Capital Mundial del Disseny en 2022 així ho testifica.

1698. Cultura com a valor de desenvolupament del territori valencià
1699. Es tendeix a donar valor a la cultura apel·lant a la seua aportació anual al PIB (un 3%). No obstant
això, tal com va dir Machado, i abans que ell, Quevedo, “només els necis confonen valor i preu”. El PIB
comptabilitza tot allò que tinga un valor quantificable. Per contra, gran part del que valorem com a
éssers humans no és tangible: seguretat física i laboral, felicitat, confiança en les institucions, igualtat,
salut mental. Cultura. D’ací deriven la major part dels problemes d’aquest indicador, enfocat en la
producció i el consum indistintament del seu cost social i mediambiental, de la qualitat del produït o
de com es reparteix entre la població.

1700. L’impacte de la cultura no és només econòmic, per la qual cosa deixar de mesurar altres dimensions
redueix la visió sobre la seua capacitat potencial de transformació i la instrumentalitza en funció de
les circumstàncies i interessos del mercat.

1701. Per a parlar del pes econòmic de la cultura, les i els socialistes volem apel·lar al seu efecte multiplicador: quan una persona, un govern o una empresa actua d’una manera que influeix en l’economia,
es produeix un efecte sobre altres persones i empreses que té una influència molt major que la que
provoca directament l’acció inicial. Això és el que ocorre quan s’organitza una exposició, un concert,
una representació o quan es prepara una activitat entorn d’un monument. L’economia es mou a partir de la cultura. Cada euro invertit suposa un retorn econòmic i social que creix exponencialment pel
seu efecte multiplicador en l’economia a causa de la seua naturalesa transversal.

1702. Així, els i les socialistes valencians considerem fonamental que avancem entre tots els agents de l’administració local i autonòmica i al costat de la ciutadania i el sector cultural emprenedor, cap a aquest
canvi de paradigma del model cultural que possibilite ampliar el concepte de desenvolupament en el
nostre territori i el vincule a la creació de riquesa transversal a partir de la política cultural que desenvolupem i a la consecució de les llibertats fonamentals per a la garantia dels drets humans, entre
ells els drets culturals.

1703. L’impuls donat pels i les socialistes en aquests sis primers anys de govern progressista han fet possible un canvi en la tendència en la qual la planificació cultural i la inversió en cultura brillava per la
seua absència.

1704. En 2014, la despesa pública executada en cultura a la Comunitat Valenciana no arribava als huitanta
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milions d’euros i en 2019, aquesta quantitat se situava en més de cent dotze milions d’euros (incloent-hi béns i serveis culturals, arts plàstiques, escèniques i musicals, llibre, audiovisuals, i altres
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partides interdisciplinàries). A aquestes quantitats cal sumar les aportacions extraordinàries realitzades per a reactivar l’economia durant la pandèmia dins del Pla *Reactivem amb una inversió de
quatre milions d’euros.

1705. A més, hem creat una estratègia cultural a través del document Fes Cultura; s’ha aplicat el codi de
bones pràctiques en els llocs de direcció, que fins fa poc no sempre s’ocupaven ni amb transparència
ni atenent mèrits i projectes, i s’han posat en agenda les reunions amb els representants dels sectors
culturals amb la voluntat de mantindre un diàleg sòlid i d’escoltar les seues demandes. També hem
creat noves línies d’ajudes que han permés als ajuntaments fer valdre i preservar el seu patrimoni;
s’ha desenvolupat el Primer Pla de Foment del Llibre i la Lectura de la Generalitat Valenciana; s’han
obert els espais com mai abans s’havia fet, com l’adquisició del Teatre Principal d’Alacant, l´Espai
d´Art de Castelló, el Centre del Carme o el Monestir de Sant Miquel dels Reis a València, per a convertir-los en vertaders centres de participació cultural ciutadana.

1706. Des del PSPV-PSOE considerem que les polítiques han de desenvolupar-se a través dels pressupostos i així ho hem demostrat en els últims anys amb els increments que hem generat en matèria
de política cultural, però estem convençuts que és necessari disposar d’un major pressupost per a
aconseguir millors dotacions, més gestors públics vinculats a la cultura i millorar la seua formació en
tots els nivells de l’administració (autonòmica, provincial i local). És necessari enfrontar-se a la tercera
legislatura assumint que queda molt per fer. I els i les socialistes estem convençuts que ho farem
junts: diferents administracions i diferents departaments de la mateixa administració. No podem
deixar que la cultura camine sola, en últim lloc, sent -com considerem que és- transversal en la vida.
Cultura és indústria, és economia, és salut, és igualtat, és integració. Cultura és origen i història. No
és l’última baula de la cadena ni l’últim vagó del tren. I els i les socialistes valencians volem donar-li
el valor que mereix.

1707. Des del PSPV-PSOE s’ha col·locat a la cultura en el centre de la vida política i s’han posat els fonaments
perquè també ho estiga en el centre de la vida ciutadana, fugint dels vells paternalismes elitistes
d’anteriors etapes. La captació de nous públics implica oferir productes de la millor qualitat, per la itinerància de les activitats, per les campanyes de difusió. I, sobretot, per la col·laboració indispensable
entre la cultura i l’educació des de principis concordes amb les necessitats contemporànies.

1708. La col·laboració entre educació i cultura és fonamental. És la nostra responsabilitat en l’acció política dels pròxims anys generar eines que identifiquen, promoguen i visibilitzen les experiències més
innovadores i de bones pràctiques en el desenvolupament de l’educació i l’art tant en els entorns
educatius formals com no formals que s’estan produint en la nostra comunitat. Hem d’avançar en
una estratègia transversal entre els departaments d’educació i cultura que faça valdre aquests recursos per a ampliar les capacitats creatives i artístiques de les xiquetes i xiquets de hui i que enfortisca
l’educació en valors i la competència social i ciutadana de les dones i homes del demà.

1709. Per a això, hem de promoure els nous enfocaments teòrics i metodològics en els projectes i processos d’aprenentatge a través de l’art i la cultura en els quals siga substantiva la creativitat com
a motor del desenvolupament humà juntament amb la presència d’artistes-creadors en aquestes
experiències. En definitiva, seguir el camí marcat en la meta 4.7 dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de Nacions Unides que ens indica la necessitat que l’educació promoga una cultura
de pau i no violència i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible. En aquesta línia, el nostre objectiu és fomentar una ciutadania valenciana
global des de les institucions educatives, culturals i socials i que, des de les polítiques públiques, té un
aliat essencial en el foment d’un patrimoni cultural reinterpretat amb mirada ODS que per primera
vegada inclouen a la cultura com a part del seu programa mundial.

1710. La fragilitat dels sectors culturals ha quedat demostrada pels efectes devastadors de l’aturada de l’activitat motivada per la crisi sanitària de la COVID-19. Ara, i sense tot just temps per a recuperar-se, la
cultura ha d’afrontar un dels majors reptes transicionals: digitalitzar-se per a afrontar el nou escenari
econòmic i social que es dibuixa en l’horitzó.
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1711. Probablement ens enfrontem al major canvi des de la revolució industrial: digitalitzar-se o desaparéixer. El desafiament és obtindre un model intel·ligent i connectat entre nosaltres, en el nostre territori i amb el món. Les institucions públiques han de donar a aquesta transformació la importància
que mereix.

1712. Com a socialistes el nostre deure és analitzar com s’està produint l’accés a la cultura en el món digital
perquè aqueixa nova mirada complementarà els nostres plans perquè tots els àmbits de la creació
valenciana troben també espais de creixement més enllà de les nostres fronteres. Per això és important desenvolupar un pla que visibilitze a la creació valenciana en l’exterior i dotar de mecanismes
legals perquè les empreses del sector puguen participar i contribuir de la cultura planificant els seus
projectes amb ajudes pluriennals que els permeten, a més, trobar altres vies de finançament que
s’unisquen a la participació pública i els facen fortes i competitives en el mercat cultural global.

1713. Els i les socialistes considerem necessari activar l’enorme potencial dels béns patrimonials en qualitat de vectors productius de primer nivell en el nou model de desenvolupament econòmic. La conseqüència més directa és la consolidació i creixement de totes i cadascuna de les professions associades: tècnics experts en patrimoni, els seus homònims de difusió i turisme cultural, professions
especialitzades en les noves tecnologies aplicades al patrimoni. Els béns patrimonials formen un
capital de caràcter permanent i han de quedar protegits a través de la Llei de Patrimoni, de pròxima
aprovació.

1714. Apostem també per fomentar el turisme cultural a través de plataformes en línia amb continguts a la
carta per a tots els públics, però especialment per a diversos col·lectius als quals els és difícil accedir
a l’experiència presencial que suposa un concert o peça escènica. Exemple d’això seria habilitar una
finestra virtual a l’art rupestre en la Comunitat Valenciana, una estratègia d’investigació que busca
aprofundir en la documentació, la visualització i la difusió mundial de l’Art Rupestre Llevantí localitzat
en el nostre territori, però de difícil accés per a molta població.

1715. Així mateix, apostem per crear la Xarxa de Museus, per a facilitar l’accés i el coneixement d’aquests
centres per part dels ciutadans i ciutadanes, tant de la Comunitat Valenciana com visitants. En aquesta línia, s’ha de treballar per a aconseguir el canvi de configuració legal del Museu de Belles arts de
València, la segona pinacoteca del país que en aquests moments manté la configuració inicial: titularitat estatal i gestió autonòmica de manera que el Museu no és un ens autònom, sinó un servei
de la Direcció General de Cultura i Patrimoni el que limita la seua gestió diària i ho condemna a una
permanent falta de personal i recursos.

1716. En 2017 amb l’impuls del PSPV-PSOE, el govern del Botànic va posar en marxa el primer Pla de foment
del llibre i la lectura de la Generalitat Valenciana. Aquests primers cinc anys han suposat un avanç
significatiu per al sector i per als nivells de lectura. Des de l’administració s’han invertit 19.907.144’86
euros en aquest pla, tant a través del conveni amb la *Fundació *Full *pel *Foment del *Llibre i la
Lectura com amb inversions directes, subvencions i altres convenis. En aquesta segona etapa del pla,
es pretén involucrar a tot el sector i a la ciutadania a través del Pacte per la Lectura, del qual formaran
part Diputacions, Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Universitats, Ajuntaments i tots els
col·lectius que es vulguen sumar. L’objectiu és avançar en el foment lector, enfortir al sector i contribuir al creixement personal.

1717. En aquesta mateixa línia, el Pla de Foment del Llibre i la Lectura treballa amb i per a les biblioteques,
autèntics centres de cultura, així com amb les llibreries i editorials, sectors fonamentals en la transmissió del coneixement. I, per descomptat, braç a braç amb les escoles.

1718. Els establiments dedicats a les activitats culturals, com a galeries o llibreries, ja compten amb ajudes
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adaptades als nous temps que se sumen a les subvencions tradicionals, com el Pla Incentiu de Patrimoni Artístic per a la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat o les ajudes per a la modernització. Però a més cal avançar en la col·laboració amb la resta dels departaments de l’administració,
com a Economia o Hisenda, per a treballar conjuntament en la cerca d’al·licients que reconeguen
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l’especificitat d’aquesta mena de locals.

1719. Creadores i creadors compten amb el suport de l’administració a través d’aquest pla de compres, del
Pla de Foment del Llibre i la Lectura i del programa de Residències Artístiques, iniciatives ja consolidades que convé cuidar i incrementar.

1720. La diversitat que conforma l’ecosistema de les arts escèniques valencianes requereix canvis i avanços
estructurals per a afrontar els reptes relacionats amb la creació, producció i visibilitat de les propostes coreogràfiques, musicals, circenses i teatrals en un espai d’oferta i demanda cada vegada més
complex. És la nostra responsabilitat consolidar els increments que hem aconseguit els últims anys
en les ajudes al sector apostant per ajudar projectes a mitjà i llarg termini. D’aquesta manera assegurarem que tots els agents de les arts escèniques, no sols els autors, coreògrafes i actors i actrius,
sinó també les gestores i distribuïdors i els tècnics de servei a l’espectacle podran participar del dret
a la creació cultural amb plenes garanties.

1721. El teatre, la dansa, el circ, les arts vives i les arts de carrer i totes les expressions que s’emmarquen en
les arts escèniques valencianes requereixen una especial atenció que implique millorar la circulació
de propostes entre espais públics i privats, des de l’àmbit municipal a les grans urbs, amb un compromís cap a l’àmbit rural que vaja més enllà del fet fins ara en les zones més denses de població del
nostre territori. Aquesta nova dinàmica ens exigeix a les i els socialistes repensar i reordenar el sector
al voltant de xarxes i nodes de creació per a determinar aquest ecosistema complex que fomente
els nous models de creació escènica contemporània; visibilitze amb garanties el treball dels creadors
més joves que indaguen en altres models d’expressió no convencional; done suport a la creació de
nous espais d’exhibició, i s’adapte als ja existents enfront d’aquestes noves necessitats.

1722. No podem oblidar-nos, no obstant això, de les bandes de música de la Comunitat Valenciana. Les Societats Musicals són estructures de grups humans que s’articulen de manera complexa, però sempre
al voltant de l’element central que constitueix la pràctica i la difusió d’expressions musicals. Estem,
per tant, davant una de les interaccions més complexes i sofisticades entre els éssers humans i el
seu univers simbòlic i sensorial que, especialment en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, des del
PSPV-PSOE volem fomentar.

1723. Malgrat l’augment de la presència de les dones en els últims trenta anys, la igualtat efectiva entre
homes i dones requereix per al seu avanç mesures concretes que poden afavorir-se des de governs
progressistes com a establiment de quotes mínimes de dones en les juntes directives per a poder accedir a determinades subvencions públiques; l’accés de la dona a la direcció de bandes i orquestres,
actualment minoritària; la interpretació d’obres musicals de compositores o la paritat en els orgues
docents de les escoles de música.

1724. Els socialistes també proposem la creació d’una comissió permanent de coordinació entre els centres
directius i organismes de la Generalitat que executen aquestes polítiques i la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana, de caràcter polític, però especialment tècnic. Els poders públics
progressistes estem impulsant en tots els àmbits territorials aquestes mesures que convertiran la
xarxa d’escoles de les societats musicals en el més potent instrument de difusió i accés a la cultura.
Sense anar més lluny, el Consell ja ha aprovat l’avantprojecte de la Llei de Mesures Fiscals per a l’any
2022, en el qual es regula la possibilitat que els conservatoris de música i dansa de titularitat local
s’integren progressivament en la Xarxa Valenciana de Conservatoris de Música i Dansa en l’àmbit de
l’ensenyament de règim especial, perquè compten amb el suport directe de la Generalitat Valenciana.

1725. Finalment, hem de valorar la gran quantitat de titulats superiors dels nostres conservatoris que inicien la seua pràctica docent a les escoles de música. Des de la Generalitat, els i les socialistes promovem una mínima formació com a docents, així com elevar el nivell de titulació exigit com a mitjà per
a millorar també la preparació dels futurs músics.

1726. En l’aspecte artístic és necessari escometre la modernització dels certàmens i concursos, mitjançant
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l’acord amb els organitzadors i millorar la formació de la direcció de banda (existeix un grau en direcció d’orquestra i un altre en direcció de cors, però no en direcció de banda).

1727. En l’àmbit audiovisual, un canviant món ha motivat una quantitat important de continguts a través
de les plataformes. I en aquest sentit la nostra Comunitat Valenciana és un espai privilegiat per a afavorir els rodatges i les intervencions audiovisuals. Per a això és important conéixer i donar suport al
centre d’operacions audiovisual que s’està plantejant en l’àmbit nacional i pensar en com imaginar un
*Hub autòcton que aglutine a tota la indústria local, servisca de reclam per a les coproduccions amb
agents d’àmbit estatal i internacional i que puga suplir el buit que va deixar la Ciutat de la Llum. Això,
unit a l’increment de la inversió, no sols a través de les ajudes dins de l’àmbit cultural, sinó també del
turístic i de l’empresarial, pot ajudar la nostra Comunitat a situar-se a l’avantguarda en continguts
audiovisuals.

1728. Per a avançar en aquest camí, considerem necessari promoure i incentivar la creació de continguts
audiovisuals. De la Xana a Elx, cineastes valencians estan fent parlar, no sols en el nostre territori,
sinó també fora d’ell. Per a això serà fonamental donar suport a la seua formació, i acompanyar-los
en el seu procés i veure com creixen i investiguen. Aquesta hauria de ser l’essència de la nostra proposta envers l’audiovisual valencià. Tot això treballant braç a braç amb les sinergies que es generen
amb À Punt Mitjana, la televisió dels valencians i valencianes que ha tornat a il·lusionar i que, a poc a
poc, serà un actor fonamental en l’obertura del nostre audiovisual en els festivals, certàmens i esdeveniments de tot el món.

1729. Com a actors fonamentals que hem sigut, som i continuarem sent en la construcció d’un millor espai
de convivència per a tots, hem d’assumir que la cultura ha de ser un element fonamental. Pel seu
valor i potencial com a element dinamitzador i constructor de la nostra comunitat, donem-li els recursos i la importància que precisa. Només així aconseguirem una comunitat viva, creativa, crítica,
festiva, activa, reflexiva i compromesa amb els reptes que tenim al davant per a millorar la vida dels
valencians. Perquè, tal com va dir Albert Camus, sense la cultura i la relativa llibertat que ella suposa
la societat, per perfecta que siga, no és més que una jungla.

1730. Els nous reptes de la Comunitat Valenciana en la informació i la comunicació, en
l’era digital
1731. En l’àmbit informatiu-comunicatiu existeixen dos grans àmbits que plantegen reptes molt específics
a la Comunitat Valenciana.

1732. En primer lloc, des del PSPV-PSOE identifiquem una sèrie de desafiaments que deriven directament
de la revolució tecnològica digital, que ha imposat —a una velocitat que amb freqüència dificulta
l’anàlisi— una sèrie de canvis socials i de consum informatiu que tenen al seu torn incidència política
directa.

1733. En segon lloc, i vinculat a l’anterior, hi ha una sèrie de desafiaments que es refereixen específicament
a l’ecosistema de mitjans de comunicació i els sectors audiovisuals relacionats en la Comunitat Valenciana.

1734. Desafiaments de la digitalització d’impacte sociopolític
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1735. Pel que fa a l’àmbit més ampli del paradigma digital, la Comunitat Valenciana s’enfronta, com totes
les societats modernes, a un panorama que ha alterat els ritmes tradicionals de la informació. L’esfera de l’opinió pública es veu constantment amenaçada per les tres manifestacions bàsiques de la
desinformació: els errors, les faules i els libels, la propagació dels quals és més ràpida i impactant que
la de les dades i les versions contrastades. La comunicació mòbil governa el nostre dia a dia. I, com
s’ha demostrat, el protagonisme de les plataformes digitals en la propagació de continguts, —grans
empreses multinacionals que manquen de la filtració ètica i la rendició de comptes que presidia el
periodisme clàssic—, exposa a la ciutadania a un panorama on conflueixen la saturació informativa,
el sensacionalisme i la incertesa, entre les conseqüències de la qual està la desafecció i el distanciament dels ciutadans, així com la polarització.

1736. La naturalització de continguts que creguen realitats “alternatives”, com les fake news o els deep
fakes està subvertint els pactes de veracitat que sustenten el nostre pacte social i el nostre pacte
democràtic, per això és fonamental dotar a la ciutadania d’eines que li permeten discriminar i jutjar
amb certesa la credibilitat dels missatges.

1737. Des del projecte socialista creiem necessari lluitar contra el fenomen global de la desinformació i les
falses notícies des de l’educació de la ciutadania, proporcionant eines necessàries d’alfabetització
digital des dels primers anys d’escolarització. Una alfabetització digital que ha d’estar alineada amb
l’alfabetització prèvia en lectoescriptura analògica, perquè no pot existir una sense l’altra.

1738. Aquest panorama digital d’intoxicació està sent una de les eines fonamentals dels populismes
creixents a tot el món, al qual el nostre país no ha escapat i al qual hem de fer front amb valentia i
apostes clares. Els partits de dreta radical no sols mostren un menyspreu generalitzat pels mitjans de
comunicació i els seus professionals, sinó que a més generen incessantment els seus propis continguts de desinformació secundant-se en falsos mitjans digitals i en xarxes socials.

1739. L’anàlisi d’aquesta mena de processos mostra que el panorama empresarial mediàtic actual només
imposa una mirada centralitzadora —madrilenya— davant la qual resulta necessari protegir l’ecosistema de mitjans propi.

1740. El PSPV-PSOE ha d’atendre la necessitat democràtica de protegir la pluralitat informativa i minimitzar
els efectes que provoca en l’opinió pública la concentració empresarial i/o geogràfica dels mitjans.
No en va, la pluralitat informativa és un dret fonamental reconegut en l’article 20.1.d) de la Constitució Espanyola. En la protecció d’aqueixa pluralitat, salvaguardar l’existència de l’ecosistema valencià
de mitjans de comunicació resulta una tasca important en l’Estat de les Autonomies, perquè l’actual
situació de mitjans de comunicació mostra un panorama altament centralitzat, que col·loca a les
empreses de mitjans d’àmbit local i autonòmic en una posició de feblesa i en el que pot qualificar-se,
sense ambages, com una «fallada de mercat». Això pot suposar la gradual disminució de l’ecosistema
comunicatiu propi i la desaparició de les veus valencianes en el discurs hegemònic del país; dificulta,
a més, la consolidació de la informació de proximitat i la informació local, essencial per al desenvolupament de tota comunitat democràtica. Per contra, afermar l’ecosistema mediàtic valencià, tant de
mitjans públics com privats, hauria de permetre un major dinamisme social, i augmentar la capacitat
de penetració de les propostes pròpies, garantint a més el pluralisme necessari per a un debat públic
de qualitat.

1741. Desafiaments de l’ecosistema valencià de mitjans
1742. Els i les socialistes sempre han estat en l’avantguarda de la defensa de la nostra història, la nostra cultura i la nostra llengua. Amb aquest objectiu el PSPV-PSOE ha afavorit i potenciat un espai informatiu
i comunicatiu propi, també generador de continguts, perquè la nostra identitat tinga una projecció
important en el consum mediàtic i de continguts de les ciutadanes i els ciutadans de la Comunitat
Valenciana, al mateix temps que, per a obrir finestres, — analògiques abans, i digitals ara—, a l’ex-
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terior i poder difondre, al conjunt d’Espanya i al món sencer, la nostra creativitat i la nostra essència
com a poble.

1743. Per a això, des que recuperem la nostra capacitat d’autogovern amb el primer Consell de la Generalitat Socialista, es va fer costat als mitjans de comunicació que operaven en la Comunitat, es va posar
en marxa un canal autonòmic de ràdio i televisió, es van atorgar- amb criteris de pluralitat i transparència- les emissores de ràdio que ens van ser assignades, i es va treballar per a crear un espai
comunicatiu i de generació de continguts propi. Per desgràcia, el pas del Partit Popular pel Consell va
suposar la fallida i l’intent de destrucció d’aquest espai informatiu i comunicatiu propi, per a cedir el
protagonisme a concepcions centralistes que es corresponien més amb les seues posicions ideològiques, relegant i difuminant la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra identitat als seus interessos.

1744. L’assumpció de la Presidència de la Generalitat, en 2015, va suposar un nou impuls per a recuperar
aquest espai informatiu, comunicatiu i generador de continguts propis, en llaures a la defensa de les
nostres identitats i, també, com a pas necessari per a no diluir-nos com a poble amb unes identitats
pròpies, en un món en el qual la comunicació digital arrasarà amb totes aquelles identitats que no se
sumen a aquest procés.

1745. Per a això, el projecte socialista va defensar la posada en marxa de la nova radiotelevisió pública
autonòmica, l’adjudicació de llicències de TDT d’àmbit local i comarcal, l’atorgament de les habilitacions definitives a les FM municipals, la creació de la *Xarxa d’*emissores *municipals, o el suport als
mitjans de comunicació social i a la generació de continguts audiovisuals, que ha permés fer alguns
passos en la recuperació d’un panorama mediàtic i un sector audiovisual que ja estava en estat comatós en la nostra Comunitat.

1746. Ara, després de recuperar aquest espai informatiu, comunicatiu i generador de continguts, creiem
que ens queda el repte més difícil. Aconseguir, en una era cada vegada més global i digitalitzada,
avançar en la consolidació i potenciació d’aquesta estructura, reforçant la cooperació entre els diversos actors, dotant-la de majors recursos, i facilitant la pluralitat i la participació ciutadana, per a
integrar plenament en l’essència i l’esdevenir de la nostra societat.

1747. Els i les socialistes tenim el compromís de secundar i reforçar la posició dels mitjans escrits (paper i
digital) i els audiovisuals (*tv, ràdio, internet), situats o que operen en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a través d’iniciatives diverses com:

1748. Facilitar en les diferents Institucions públiques, l’accés, la transparència i el treball dels periodistes

1749. Destinar més recursos en els àmbits local, provincial i autonòmic, respectivament, per a donar suport a la labor i difusió aquests mitjans

1750. Donar suport als projectes de difusió d’aquests mitjans fora de la Comunitat Valenciana
1751. Augmentar les ajudes la creació i difusió de continguts en valencià en aquests mitjans
1752. Facilitar l’ús de les infraestructures de la Generalitat per a reduir els costos de difusió del
senyal dels operadors audiovisuals

1753. Facilitar la generació de notícies des de la Comunitat Valenciana, bé mitjançant la creació
d’una Agència Valenciana de Notícies, a la qual es refereix la Llei 6/2016, sobre la base i a
través de la cooperació i participació dels diferents mitjans de la nostra Comunitat, o bé
exigint major implicació a les Agències d’i generadors de notícies que ja estan operant en la
Comunitat Valenciana.

1754. El projecte socialista defensa que també ha d’avançar-se en la millora de la norma reguladora i el
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funcionament de la radiotelevisió pública autonòmica, obrint-se a una major cooperació i participació del conjunt de mitjans i de productors de continguts audiovisuals de la Comunitat Valenciana i
dotant-la de majors recursos per a actuar com a vertader motor en la producció de continguts audiovisuals.

1755. Propiciar, des de les institucions públiques i, especialment, amb la implicació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la posada en marxa de l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana, per a convertir-se en una biblioteca digital activa de continguts audiovisuals, al servei de les
persones i mitjans de comunicació de la nostra terra, així com en una finestra de la Comunitat oberta
al món.

1756. Així mateix, creiem que han de dotar-se recursos econòmics i propiciar-se, des del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i des de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació, la
creació de Plataformes de difusió de continguts audiovisuals, bé siguen públiques, de col·laboració
públic-privada, o privades, per a oferir productes i continguts digitals generats des de la Comunitat
Valenciana.

1757. En aquesta línia, en cooperació amb aquelles institucions que ja la tenen creada, les i els socialistes
defensem que ha d’avançar-se en la conformació d’una Film Commission Autonòmica perquè, en
contacte amb ajuntaments i diputacions, puga secundar i facilitar la generació i producció de continguts audiovisuals en el conjunt del nostre territori.

1758. A més, el PSPV-PSOE creu necessari, enfront del desafiament que planteja l’ús de les noves tecnologies, dotar de recursos econòmics i tecnològics suficients als mitjans de comunicació que operen
en la nostra Comunitat, perquè invertisquen en l’actualització tecnològica i perquè contribuïsquen a
l’adquisició de competències bàsiques digitals per part de tota la ciutadania, reduint la bretxa digital,
propiciant l’ús responsable de les noves tecnologies audiovisuals i el màxim aprofitament dels entorns digitals.

1759. Els valors de l’esport com a
èxit col·lectiu

1760. La funció social de l’esport
1761. Les i els socialistes valencians entenem l’esport en la línia de la Carta Europea de l’Esport, que el defineix com “tot mena d’activitats físiques que, mitjançant una participació, organitzada o d’un altre
tipus, tinguen per finalitat l’expressió o la millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament
de les relacions socials o l’assoliment de resultats en competicions de tots els nivells”.

1762. Des de la perspectiva del sistema social, defensem tres manifestacions diferenciades de l’esport que
es divideixen en: un esport obert i accessible per a tots i totes i que inclou a l’esport educatiu, per
motius de salut o recreatiu i, per tant, el que practica la majoria de les persones; un esport de competició, federat, institucionalitzat i organitzat a través de les federacions internacionals i que promou
l’associacionisme, la competició esportiva oficial i el voluntariat; i, finalment, l’esport professional,
que naix a conseqüència del desenvolupament de l’espectacle esportiu. El seu objectiu és satisfer la
necessitat d’una societat que es diverteix amb l’excel·lència i l’emoció de l’esport. Aquesta manifestació de l’esport s’orienta al negoci, al mercat i s’allunya de l’acció pública, més orientada a la funció
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social.

1763. L’esport per a tota la ciutadania és el màxim exponent de la funció social de l’esport, la promoció del
qual persegueix l’objectiu de generalitzar la pràctica esportiva entre tota la població, independentment del nivell de pràctica de cada persona, de la seua edat, gènere, raça o qualsevol altra condició
social.

1764. Des del PSPV- PSOE creiem que els poders públics tenen l’obligació constitucional de fomentar l’esport per a tota la ciutadania, respectant la condició física i social de cada persona. Un esport social,
per a tots i totes, que contribuïsca significativament a millorar la qualitat de vida i el benestar.

1765. Són àmpliament coneguts els beneficis que comporta la pràctica esportiva per a l’educació de les i els
més joves, per a la promoció de la salut, la inclusió social, etc. De fet, és reconegut el menor impacte
de la malaltia en persones actives físicament i esportistes. Les persones sanes, que practiquen esport
amb una certa periodicitat, tenen per general un millor sistema immunològic i resisteixen millor la
malaltia.

1766. A més, el confinament per la COVID-19, ha sigut clau per a sensibilitzar a la societat sobre la importància de la pràctica fisicoesportiva. Sensibilitat que ha sigut recollida per la Comissió de Cultura i
Esport del Congrés dels diputats declarant, en 2020, l’esport com a “activitat essencial”.

1767. Des de l’acció pública i des del projecte socialista, la promoció de l’esport i l’activitat física ha de considerar-se una inversió social, pels beneficis que implica i per la seua repercussió sobre els altres
àmbits socials. És també una manera de millorar les condicions de vida, especialment dels més vulnerables.

1768. D’altra banda, l’esport s’ha convertit en un sector econòmic rellevant i suposa aproximadament un
3% del PIB nacional. Invertir en l’activitat física i esport significa també estimular l’activitat econòmica
d’un sector emergent que, cada dia més, ofereix noves oportunitats d’ocupació i desenvolupament.

1769. Les i els socialistes entenem, per tant, l’esport com un promotor de la salut que hem de potenciar
com a autèntiques eines de salut pública, amb la finalitat de previndre malalties, contrarestar els
efectes nocius d’una vida sedentària, l’obesitat o les seqüeles de la pandèmia. A més, volem convertir
a l’esport com un recurs de primer ordre per a l’educació. La transmissió de valors com la igualtat, la
inclusió o el respecte a la diversitat poden ser transmesos a través de l’esport. L’esport ha de ser un
espai educatiu, en el qual es combaten els contravalors com el racisme, la xenofòbia, el masclisme,
l’homofòbia i la intolerància.

1770. En la mateixa línia, els i les socialistes entenem l’esport com un recurs per a fomentar la igualtat i la
inclusió social. Una igualtat real i efectiva entre dones i homes. No obstant això, som conscients que
encara queda un llarg camí per recórrer en l’esport de competició, eliminant estereotips sexistes
culturalment heretats del passat i transformar les trobades esportives en autèntics espais igualitaris.

1771. Finalment, en el projecte socialista, l’esport és un dinamitzador social i un espai en el qual es facilita
la participació social, l’associacionisme i la cohesió d’un territori per la seua forta col·laboració amb la
seua societat i el seu teixit productiu. És necessari coordinar-se i col·laborar entre l’estament públic i
el teixit associatiu, la iniciativa privada i les administracions, per a millorar les condicions de desenvolupament de l’esport en el territori i així contribuir a la dinamització social i econòmica d’aquest. Però
l’esport també és una palanca de canvi i, de fet, des de la seua perspectiva econòmica, s’ha consolidat
com una de les deu palanques tractores en el Pla de Recuperació i Resiliència per a la recuperació
d’Espanya. Aquesta consideració permetrà consolidar a l’esport com un sector econòmic, dissenyant
un ecosistema esportiu digitalitzat, respectuós amb el medi ambient i generador de cohesió territorial. Per a aconseguir-ho les i els socialistes apostem per garantir l’ús i utilització esportiva dels espais
naturals, de manera sostenible i racional.
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1772. Compromís amb l’esport
1773. Les i els socialistes també creiem que l’esport no pot mantindre’s alié al compromís universal que
suposa el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible (*ODS) de l’Agenda 2030, de
Nacions Unides.

1774. Diversos d’aquests objectius tenen una aplicació directa en l’esport. Com els relacionats amb la salut,
l’educació per a tots, la lluita per la igualtat de gènere, les ciutats i comunitats sostenibles, el creixement econòmic, el treball decent, el clima i la protecció dels nostres ecosistemes.

1775. Així, les i els socialistes apostem per incloure, com a mesures orientades a la promoció de la salut a
través de l’esport, l’activitat física en el Pla de Salut i coordinar els serveis d’atenció d’atenció primària
amb els serveis esportius municipals incorporant professionals capaços de prescriure activitat física i
esport per a aquelles persones que han sigut prèviament diagnosticades pel personal sanitari.

1776. Al mateix temps, apostem per organitzar campanyes de sensibilització comunitària sobre els beneficis que la salut ofereix a través de la pràctica de l’esport o dissenyar i impulsar un autèntic pla de
rutes saludables en la Comunitat Valenciana, per a la pràctica de la carrera a peu, passeig i tota forma
de desplaçament no motoritzada.

1777. Però també volem promoure la promoció de l’educació i la inclusió social perquè considerem l’esport
com una autèntica escola de valors, que eduque a les noves generacions en aspectes tan importants
com el treball en equip, la superació, la perseverança, el respecte o la comunicació. Així, en el projecte
socialista és prioritari l’esport base i l’esport escolar, que hem de fomentar a través de la Comissió
Permanent de l’Esport en Edat Escolar i augmentar les hores d’Educació Física en tots els nivells de
l’educació obligatòria per a equiparar-se a les recomanacions de l’OMS o la UNESCO.

1778. Però també volem assegurar la integració social i laboral de les persones esportistes d’alt nivell, als
qui hem de secundar per la seua dedicació i representació, una vegada finalitzada la seua carrera
esportiva i fomentar totes aquelles mesures o programes destinats a eliminar tota mena de violència
de l’esport. Sobretot, de l’esport escolar, impulsant programes de detecció de situacions de violència
i actuació immediata per a erradicar-la.

1779. En aquesta línia, serà fonamental resoldre les barreres administratives i/o federatives perquè els estrangers residents en la Comunitat Valenciana puguen tindre els drets d’accés a la pràctica esportiva
que la llei els atorga, amb especial atenció als menors d’edat.

1780. En matèria d’igualtat, els i les socialistes volem obrir les Escoles i programes esportius escolars a la
coeducació, facilitant la participació de xics i xiques per igual en l’esport escolar i promoure, en totes
les situacions, la igualtat d’oportunitats en l’accés a la pràctica esportiva a dones i homes. Per a això,
és fonamental incrementar les quotes de participació de les dones en els òrgans directius de les
entitats esportives, augmentar els recursos econòmics per a l’esport femení i fomentar, de manera
decidida, tot tipus d’activitats i esdeveniments esportius promoguts per actors públics i/o privats que
afavorisquen la visibilització de la dona en l’esport.

1781. Finalment, volem promoure l’esport com a palanca transformadora de la indústria i riquesa, col·laborant i fent costat als agents i activitats que constitueixen el denominat ecosistema esportiu per a
avançar en el canvi social i econòmic de la Comunitat Valenciana. Entre les nostres propostes es troba, per exemple, estimular els incentius fiscals al mecenatge esportiu i la investigació perquè l’esport
continue creixent de manera exponencial i siga una vertadera palanca de canvi econòmic i social;
Impulsar el turisme esportiu, aprofitant el potencial de la Comunitat Valenciana en aquest àmbit; i
promocionar i donar suport a projectes i esdeveniments esportius que contribuïsquen a potenciar
l’economia, aprofitant l’extens parc d’instal·lacions i els recursos naturals que ofereix aquesta Comu-

205

igualtat

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

nitat, respectant sempre el medi ambient.

1782. El projecte socialista valencià creu, en definitiva, que és necessari regular tot el sector esportiu, definint i concretant les competències de cadascuna de les Administracions. Per a això serà necessari
desenvolupar la llei 2/2011, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu
de garantir una pràctica esportiva ciutadana segura i de qualitat, fomentar la bona governança i la
transparència de les entitats esportives, promoure l’Estatut de l’Esportista, fer costat a les entitats
esportives i dotar de certitud i protecció als professionals i a les persones que practiquen esport.

1783. Així, també apostem per protegir les estructures de l’esport base com a garantia de futur, continuïtat del sistema esportiu i desenvolupament de la resta de la piràmide esportiva de la manifestació
federada de l’esport. Per a això considerem important fer costat a les federacions esportives i a les i
els esportistes de rendiment, concertant una xarxa de centres i instal·lacions de tecnificació en col·laboració amb les administracions locals i impulsant plans esportius dirigits a la detecció de talents i
especialització esportiva.

1784. Però també urgim a facilitar ajudes, incentius econòmics, línies de crèdit, i altres mesures de caràcter
econòmic, dirigides a aquelles entitats i professionals que presten serveis fisicoesportius, perquè
puguen continuar presentant-se amb seguretat i qualitat.

1785. Finalment, les i els socialistes defensem la creació i adequació dels espais i infraestructures destinades a la pràctica de l’activitat física i l’esport, a fi de facilitar l’accés de la població i orientant aquestes
pràctiques a la salut i el benestar. Tot això promovent la utilització esportiva dels espais naturals de
manera sostenible i la seua protecció com a recurs per a la pràctica de l’activitat física i l’esport.

1786. Per a aconseguir aquests objectius des del socialisme valencià entenem la promoció esportiva com
l’acció que es realitza, sobretot, a través del servei públic i amb la corresponsabilitat de les iniciatives
ciutadanes i de l’administració pública. Un servei públic que deriva de l’existència d’un dret constitucional i que els poders públics tenen l’obligació de garantir a la ciutadania.

1787. Igualtat entre territoris

1788. Avançant en l’Estat Autonòmic: cap a una cogovernança federal
1789. És necessari mirar al futur des del nostre present ocupant-nos i preocupant-nos dels problemes
del passat per a poder corregir-los. Amb aquesta mirada al futur és amb la qual els i les socialistes
valencians afrontem aquest nou temps. Analitzar el passat ens permetrà veure en quin hem fallat,
identificar els problemes i proposar solucions. Tot això sense perdre el moment present, construint
el futur amb determinació i valentia.

1790. Amb aquesta obstinació estem llaurant el camí cap a una normalitat millorada: una nova normalitat
que incorpore les lliçons apreses i aprofite les oportunitats creades; una nova normalitat que ha de
ser més sostenible, més inclusiva i més innovadora, basada en el diàleg, l’acord i la convivència.

1791. La pandèmia ens ha permés posar-nos enfront de l’espill, visualitzar quins eren els nostres punts
febles en matèria de governança, però sobretot aquest “xoc” ocasionat per la pandèmia ens ha oferit
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l’oportunitat i la responsabilitat de reflexionar sobre el model de governança que volem.

1792. Durant la gestió de la pandèmia hem aprés el valor de la cogovernança en molts sentits: la necessitat
de cooperació entre l’Estat i les Comunitats Autònomes; la necessitat de la codecisió al costat dels
Agents Socials a través del diàleg social; la necessitat d’aliances interinstitucionals amb el món local
com a administració més pròxima al ciutadà, però també més Europa.

1793. La cogovernança durant la pandèmia ens ha permés adoptar diferents mesures, algunes doloroses
i restrictives de drets, en funció de l’impacte de la pandèmia en cada territori. Hem pogut observar
que la resposta sanitària s’adaptava millor i tenia millors rendiments mentre era més modulable. I
també que la presa de decisions compartides entre les diferents instàncies governamentals ens ha
permés servir a la ciutadania amb major eficàcia. La gestió d’aquesta crisi, per tant, ens ha permés
cooperar en la presa de decisions i, al mateix temps, adoptar les millors respostes en funció de les
circumstàncies de cada territori.

1794. S’ha posat de manifest, d’aquesta manera, la utilitat de la Conferència de Presidents com a fòrum al
més alt nivell. D’aquí ve que els i les socialistes reivindiquem continuar avançant en el seu enfortiment, així com en la creació o desenvolupament d’altres fòrums en els quals es puga produir aquesta
cooperació entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.

1795. La resposta a la crisi i la gestió dels fons de recuperació en el marc del Next Generation han posat
també de manifest la necessitat d’establir una estructura que ens permeta treballar de manera conjunta en tots els nivells, Conferència de Presidents, Conferències Sectorials, fòrums que han pres
un paper rellevant en el repartiment dels fons. O la Conferència Interterritorial de Sanitat que ha
permés, més que cap altra fórmula, la coordinació i cooperació de la resposta sanitària de totes les
Comunitats.

1796. Avançant en el model d’estat
1797. Enfront de la via unilateral, la proposta del PSPV-PSOE és sempre el diàleg, l’audàcia i el pacte. Necessitem superar el que durant més d’una dècada ha sigut fúria i soroll. Una aposta pel diàleg que
ens permeta obrir un horitzó d’expectatives, un nou acord multilateral per a la convivència, perquè
“les Espanyes” (els nostres territoris) puguen avançar i abordar els grans reptes que tenim al davant.
En aquests moments necessitem bastir més ponts i construir menys murs, necessitem teixir aliances
per la prosperitat compartida i per la igualtat. El nostre concepte de què significa Espanya es defineix
des de la diversitat.

1798. Necessitem fer entre tots un major reconeixement emocional de la pluralitat d’Espanya. La noció de
“l’espanyol” no s’esgota en una llengua, ni en una cultura, ni en una identitat per molt majoritària que
aquesta siga. Espanya hem d’entendre-la des de la diversitat: una diversitat que genera una riquesa
de llengües, de cultures i d’identitats. Identitats que no poden ser excloents, que conviuen i defineixen d’aquesta manera el que és Espanya.

1799. Els i les socialistes valencians creiem en una Espanya polifònica, en dos sentits: una Espanya en la
qual totes les veus que conviuen en els seus territoris han de ser escoltades i una Espanya en la qual
la veu de l’Estat, de les seues institucions, ha de ser també polifònica, és a dir, construïda a partir de
totes les aportacions i comptant amb i ocupant-se de tots els que conformem, per això, aquesta gran
nació.

1800. Per totes aquestes raons, els i les socialistes valencians volem impulsar, en primer lloc, un canvi radical en la concepció territorial de l’Estat, avançant cap a la desconcentració d’estructures, permetent
que determinats organismes se situen en altres parts del territori, generant així un efecte positiu tant
en l’àmbit econòmic com d’inclinació.
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1801. Volem, en segon lloc, passar de la radialitat a la racionalitat, redibuixant els mapes d’infraestructures
atenent criteris de població, economia i eficiència, permetent una Espanya més vertebrada des del
punt de vista de la mobilitat. I volem, en tercer lloc, aprofundir en la federalització de l’Estat, millorant
la cultura de la cooperació i la col·laboració i establint models que ens permeten gestionar la igualtat
en la diversitat.

1802. Volem avançar cap a una Espanya vertebrada. Per a això resulta fonamental un canvi de paradigma:
Espanya ha de ser policèntrica i Espanya ha d’estar vertebrada en forma de xarxa. El centralisme no
sols és ineficient, sinó que també és insolidari. Els socialistes volem construir una Espanya eficient i
solidària.

1803. Actualment ens trobem amb una concentració d’organismes públics en la capital de l’Estat. Volem
avançar cap a una Espanya policèntrica. Per a això és necessari també descentralitzar els organismes
de l’Estat situant les seus dels mateixos en altres llocs que no siguen la capital. La ubicació de centres
de decisió atrauen empreses i activitats d’alt valor afegit, generant xarxes d’influència. A més, aquests
organismes públics comporten la generació de molta ocupació qualificada, que podria exercir com a
element tractor al desenvolupament dels diversos territoris.

1804. De la mateixa manera, continuarem treballant en la vertebració de la Comunitat Valenciana amb la
nostra aposta decidida perquè les institucions siguen presents en tot el territori. Per primera vegada amb un govern liderat pels socialistes una Conselleria té la seua seu a Alacant i dues Direccions
Generals se situen fora de València (la Direcció General de Turisme a Benidorm i la Direcció General
de l’Agenda Valenciana anti despoblació a Castelló). Estan situades on més sentit tenen, en un dels
majors nuclis turístics i en la capital de la província que compta amb major nombre de municipis
en risc de despoblació. També s’està impulsant amb altres organismes com l’Agència Valenciana de
Protecció del Territori situada a Elx o el Districte Digital i l’Agència Valenciana de la Innovació a Alacant. No està de més recordar que durant el primer govern socialista ja es van desconcentrar dues
institucions de la Generalitat: el Consell Econòmic i Social es va situar a Castelló i el Síndic de Greuges
a Alacant. Aquest procés de descentralització que els socialistes anem impulsant en la Comunitat
Valenciana resulta ja imparable. La Comunitat Valenciana també serà policèntrica i reticular.

1805. Tant en l’Estat com en la Comunitat Valenciana, els i les socialistes hem sigut, des del mateix procés
constituent, l’única força política que ha secundat totes les grans fites de la construcció i desenvolupament de l’Estat autonòmic. Amb un model que, partint del marc constitucional, es projecta en tots
i cadascun dels ciutadans i ciutadanes, cap a totes i cadascuna de les Comunitats Autònomes, i cap
a tots i cadascun dels pobles i ciutats de l’Estat Espanyol, per a aconseguir crear un espai de convivència democràtica, plural i de progrés. Creiem que és el moment d’una segona transició territorial a
Espanya. Són necessaris nous pactes de totes les autonomies des d’una mirada federal que aposten
pel futur des del conjunt i la unitat autonòmica pel dret a la diferència sense diferència de drets.

1806. Avançar en l’aplicació de solucions federals als problemes que presenta l’Estat Autonòmic és el camí
pel qual el PSPV-PSOE fa molt temps que transita. Ja va quedar recollit en la Resolució del Comité
Nacional de 29 de juny de 2013 sobre “Un federalisme Integrador” i posteriorment en la Declaració
de Granada “Cap a una Estructura Federal de l’Estat”, que el Consell Territorial del PSOE va aprovar el
juliol de 2013. També en el XIII Congrés del PSPV-PSOE el juliol de 2017 “La via valenciana” on manifestem una aposta clara pel federalisme i el valencianisme.

1807. Aquestes tesis es troben més vigents que mai. Durant la pandèmia s’ha avançat en cultura federal
activant-se diversos fòrums de deliberació col·legiada entre l’Estat i les Comunitats Autònomes per
a poder gestionar millor una situació que ens era nova i desconeguda. Hem pogut veure la utilitat
d’aquests fòrums i la necessitat de perfeccionar els mecanismes d’interrelació i presa de decisions
conjuntes.

1808. La federalització de l’Estat que reivindiquem, més que un canvi de model suposa, des del pacte i el
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convivència on es garantisca al mateix temps la unitat de l’Estat amb el respecte a la diversitat dels
pobles que l’integren, l’autogovern de les Comunitats Autònomes i la integració política de l’Estat.

1809. Necessitem abordar en clau federal alguns dels problemes que presenta l’actual configuració del
nostre Estat Autonòmic prenent mesures constitucionals o legals, segons els casos, respecte a (I) la
clarificació en el repartiment de competències entre els diferents nivells de govern, (II) l’articulació
de mecanismes de cooperació, col·laboració i participació amb caràcter horitzontal i vertical entre
aquests, (III) la reforma del Senat i (IV) l’adequació del model de finançament autonòmic a les necessitats i circumstàncies reals de cada territori i de la seua població.

1810. És el moment d’una segona transició territorial a Espanya. Necessitem nous pactes que ens permeten cohesionar l’Estat, des de la pluralitat, perquè puguem afrontar els reptes que tenim per davant
de la manera més eficaç.

1811. Cap a un nou model de governança multinivell
1812. La governança és un concepte que va més enllà que el de govern, que implica altres agents, que
compta amb tots els actors que estan compromesos amb la construcció compartida del nostre futur.
És per això que des del Partit Socialista apostem per una Governança en xarxa que ens permeta
afrontar de manera eficient els problemes complexos als quals ens enfrontem.

1813. La pandèmia ens ha oferit moltes lliçons, entre elles ha posat de manifest la utilitat d’avançar en un
nou model de cogovernança que ens permeta, d’una banda, una major eficiència en l’exercici de
competències entre els diferents nivells de govern i, d’altra banda, prendre decisions participades i,
per això mateix, molt més recolzades i compartides entre els agents econòmics i socials i per la ciutadania en el seu conjunt.

1814. Els i les socialistes valencians apostem clarament per un model de governança multinivell basat en
la cooperació entre tots els nivells de govern. La cogovernança consisteix a compartir les decisions
i les responsabilitats. Les competències que exerceix cada nivell de govern no són compartiments
estancs, s’interrelacionen, s’entrecreuen i, moltes vegades, es comparteixen. És per això que aquesta
crisi sanitària ens ha ensenyat la importància de la cooperació per al bon funcionament del sistema.
Necessitem articular mecanismes de cooperació i interrelació que permeten un adequat exercici de
les competències compartides. La cogovernança és fonamental per a poder afrontar correctament
els reptes als quals ens enfrontem. És també fonamental que les Comunitats Autònomes participen
en l’elaboració de les grans polítiques de l’Estat.

1815. La Conferència de Presidents ha de romandre com a via estable de diàleg al més alt nivell. Ja s’ha
pogut percebre la utilitat que la mateixa ha tingut en la gestió de la pandèmia, ara és més necessari
que mai enfortir-la per a no fer passos arrere en la millora de la nostra articulació institucional.

1816. En el mateix sentit, hem de replantejar-nos el sistema de Conferències Sectorials, reforçant el paper
de les Comunitats Autònomes en aquestes. La gestió dels fons Next Generation ha evidenciat la
necessitat d’una major transversalitat en les mateixes per a guanyar eficiència. Hauria d’establir-se,
igual que succeeix en el model alemany, suís o austríac la possibilitat que participen conjuntament
membres de diferents conferències o, en el seu cas, algun tipus d’oficina d’enllaç on es puguen posar
en comú els treballs.

1817. A Espanya, mentre que la cooperació vertical s’ha desenvolupat amb una certa normalitat, les relacions horitzontals no han acabat d’enlairar, contràriament al que ocorre en altres Estats descentralitzats, on la cooperació horitzontal apareix fins i tot abans que la cooperació vertical, la qual, en molts
casos, ve desenvolupant-se sobre la base de la primera, com és el cas de la *Ministerpräsidentenkonferenz a Alemanya.
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1818. Creiem en la necessitat de la cooperació entre Comunitats Autònomes superant les falses creences,
encara bastant generalitzades, que la cooperació horitzontal pot crear blocs forts en l’àmbit autonòmic que suposen un risc per a la unitat de l’Estat o la creença que aquest tipus de relacions afebleixen
l’autonomia de les Comunitats Autònomes. La veritat és que unes relacions fortes entre Comunitats
afavoreixen el funcionament eficaç i harmònic de l’Estat.

1819. Necessitem fòrums on es puguen produir aquestes relacions amb caràcter horitzontal i, per això,
l’esquema vertical de Conferències Sectorials i Conferència de Presidents s’hauria de replicar amb
caràcter horitzontal. L’existència d’una Conferència de Presidents amb caràcter horitzontal, sense la
presència de l’Estat, així com de Conferències Sectorials horitzontals, sense la presència del Govern
central, servirien com a fòrums per a poder compartir, no sols bones pràctiques, sinó també alguns
recursos, a més de ser espais per a la solució de conflictes. Es podrien fer front a problemes comuns
en el marc de les competències que tenen atribuïdes les comunitats autònomes, a més de convertir-se en fòrums on poder acordar una posició autonòmica comuna.

1820. Considerem que en tot aquest sistema de relacions intergovernamentals resulta fonamental també
abordar la reforma del Senat perquè puga ser una vertadera cambra de representació territorial i
perquè puga servir també com a fòrum de cooperació entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.

1821. Una altra de les qüestions que ha evidenciat la gestió de la pandèmia és la manera d’entendre la política, basada en el principi de subsidiarietat. Entenem que tot allò que pot fer-se a escala local o autonòmica no ha de fer-se des de l’Estat. Acostar els centres de decisió a la ciutadania i establir mecanismes de cooperació entre els diversos nivells resulta fonamental per a una bona gestió del públic.

1822. En aqueix sentit, resulta imprescindible afrontar al nostre país el necessari enfortiment dels governs
locals. Cada vegada més, les polítiques han de fer-se des dels territoris i no hi ha dubte que en les
últimes dècades la necessitat de donar resposta a les reivindicacions i anhels de la ciutadania des de
l’àmbit local s’han incrementat tant en quantitat –cada vegada més són les polítiques que s’impulsen
localment-; com en qualitat –des de la governança democràtica, comptant amb tots els veïns i veïnes
dels nostres municipis-.

1823. En les últimes dècades hem assistit a una repolitització de l’escala local del Govern, no obstant això,
les nostres estructures de repartiment de competències i organització política no s’han adaptat a les
noves necessitats. És evident que el nivell de govern local és un Poder de l’Estat i ha de veure reconeguda i garantida la seua autonomia en la mesura que li correspon en la mateixa Constitució. Hem
de garantir-los més i millor autonomia, tant des d’un punt de vista formal com des d’un punt de vista
material, amb un millor finançament. I és evident que se li ha de dotar dels instruments necessaris
per a fer sentir la seua veu i prendre part efectiva en la presa de decisions sobre els assumptes que
l’afecten. Les i els socialistes defensem que el govern del local també forma part de la governança
democràtica i en xarxa dels nostres territoris.

1824. Els territoris locals, a més, han de ser considerats i escoltats en la seua rica pluralitat de circumstàncies. El nostre país té en aquests moments dos grans reptes a afrontar per als quals els i les socialistes hem de treballar amb intrepidesa i determinació. En la resolució d’aquests reptes es juga part
del futur del nostre país des d’una perspectiva de futur i solidària: d’una banda, les noves agendes
urbanes per a les grans i mitjanes poblacions; i, d’altra banda, la lluita contra la despoblació que afecta bona part del nostre territori. I tots dos reptes els hem d’afrontar d’acord amb els Objectius del
Desenvolupament Sostenible marcats per a la dècada vinent per les Nacions Unides.

1825. El reforç dels mecanismes de cooperació i l’existència de fòrums on es puga arribar a acords són imprescindibles també per a la participació de les Comunitats Autònomes a la Unió Europea .

1826. El procés d’integració europea avança en dos sentits que d’entrada poden semblar-nos antagònics i
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que, en alguns aspectes i dimensions, suposen importants reptes per al futur compartit dels territoris
de la Unió: d’una banda, continuem fent avanços cap a una unió més forta i cohesionada, i, d’altra
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banda, adquireixen un nou protagonisme les entitats d’àmbit territorial inferior a l’Estat. En aquest
marc, resulta objectiu prioritari construir una Unió Europea més pròxima al ciutadà, la qual cosa suposa que la ciutadania siga present en els grans debats de la construcció europea.

1827. Les Comunitats Autònomes i els Ens Locals no poden ser indiferents quan el que es discuteix en el si
de la Unió Europea afecta a les seues competències. És per això que s’han d’articular i enfortir mecanismes interns que servisquen per a permetre d’una manera eficaç la intervenció de les Comunitats
Autònomes i els Ens Locals en la formació de les posicions de l’Estat davant la Unió Europea .

1828. Els i les socialistes valencians apostem per més Europa, avançant cap a la federalització de la Unió i
cap a una major participació de les Comunitats Autònomes i els Ens Locals en els assumptes europeus que els puguen afectar.

1829. La Comunitat Valenciana ha sigut un dels territoris que ha donat una millor resposta a la situació
generada per la pandèmia. Des de la capacitat d’adquirir material sanitari en un moment en què
l’escassetat del mateix era apressant, fins a l’adopció de mesures per a frenar el contagi, prevalent la
salut dels valencians i valencianes. Vam establir el Pla Resistir, com a resposta immediata als sectors
que havien sigut més afectats per l’adopció de mesures per part del Consell; el Pla Resistir Plus per a
ajudar als sectors més afectats; realitzem el major dels acords per a la recuperació social i econòmica, el Alcem-nos; avancem en l’Estratègia Valenciana per a la Recuperació. Tots aquests acords i instruments tenen un factor comú: han sigut acordats amb els Agents Socials. La gestió de la pandèmia
i la resposta a la mateixa no hauria sigut el mateix sense tindre al costat als sindicats i a la Patronal
valenciana. La crisi ha posat de manifest la necessitat d’incidir també en el diàleg social.

1830. Vivim en una societat complexa que no pot ser governada amb fórmules rígides. En un moment
com l’actual, en què estem establint les bases del que serem en la dècada vinent, és imprescindible
que les decisions que es prenguen tinguen la participació dels agents socials. El Diàleg Social s’ha de
configurar, per tant, com un eix central en la nostra presa de decisions i en la implementació i desenvolupament de les nostres polítiques públiques. La interrelació constant i la cerca de l’acord han de
centrar el nostre model de governança. No és possible iniciar processos de transformació d’esquena
a la realitat social existent.

1831. Resulta imprescindible comptar amb uns agents socials forts, que puguen representar els diferents
interessos en joc, amb gran capacitat per al diàleg i que tinguen la voluntat d’arribar a acords.

1832. Aquesta crisi ha suposat un renàixer del diàleg social i ha evidenciat els beneficis del consens per a
l’adopció de disposicions de protecció social que ens han ajudat a afrontar la situació generada per
la pandèmia. La concertació ha permés temperar el comportament que el nostre país té enfront
de les crisis i que l’ocupació haja caigut menys que el PIB per primera vegada en aquesta mena de
situacions.

1833. Els i les socialistes entenem que el Diàleg Social ha de transcendir a aquells espais que li són habituals
en el marc de les relacions laborals i l’ocupació per a convertir-se en un puntal de la recuperació social i econòmica. Les polítiques adoptades en aquest espai, adoptades des de l’acord, són molt més
robustes i més difícils de revertir. Per això, ens comprometem a continuar treballant per trobar grans
acords que ens permeten enriquir les solucions que aportem.

1834. En definitiva, la governança democràtica; el govern obert i en xarxa; la descentralització i la federalització de les institucions polítiques de l’Estat de les Autonomies; el govern multinivell i la cogovernança, però també el Diàleg Social permanent amb els agents socials i amb la ciutadania, han de ser
i són els senyals d’identitat dels socialistes valencians per al bon govern dels nostres territoris, per al
bon govern de la nostra societat.
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1835. Posar fi a la discriminació territorial. Un nou sistema de finançament autonòmic
1836. En les últimes sis dècades, Espanya ha viscut un període de ràpid creixement de rendes i de moderat augment de la població i l’ocupació, si bé el comportament no ha sigut uniforme al llarg de tot el
territori, donant lloc a importants disparitats per regions. De fet, hui dia, les diferències de renda per
càpita entre Comunitats Autònomes presenten encara una bretxa del 84%, una enorme desigualtat
estructural. Una realitat que és imprescindible canviar per a avançar en un projecte progressista
d’Espanya.

1837. Encara que és cert que aquesta bretxa ha anat reduint-se progressivament, el ritme és tan lent que
segons diversos estudis es tardarien 80 anys a retallar a la meitat les diferències de riquesa que persisteixen hui en dies entre les diferents comunitats autònomes. Un fet que es veu agreujat per les
difícilment justificables diferències de finançament de més de 987 euros per habitant que registra
l’actual model de finançament autonòmic entre la comunitat autònoma més ben finançada i la Comunitat Valenciana i que dificulta significativament el creixement de la nostra autonomia, amb una
renda per càpita 3.200 euros inferior a la mitjana.

1838. Per això, l’ajornament sistemàtic i reiterat de la solució tant al problema del finançament autonòmic
com del conjunt de polítiques territorials per part dels successius governs està causant greus problemes en matèria de cohesió territorial i sostenibilitat financera a algunes autonomies com la Comunitat Valenciana que els i les socialistes valencians urgim a solucionar.

1839. L’aplicació específica de la foralitat, contemplada en la Constitució, es realitza sense contemplar la
contribució dels territoris forals, amb elevada renda i capacitat fiscal, a l’obligada solidaritat interterritorial que exigeix la garantia d’una oferta de serveis públics fonamentals equitatius en tota Espanya. L’asimetria entre les comunitats forals i les de règim comú és intensa i múltiple: en recursos
públics disponibles per càpita, autonomia fiscal, tresoreria, capacitat d’accés als mercats financers,
etc., sense que existisca fins al moment mecanismes que igualen, almenys, les capacitats financeres
del conjunt de les CC AA de règim comú amb les forals.

1840. Per tant, les diferències actuals de recursos disponibles per habitant ajustat entre CC AA, tant comunes com forals, són incompatibles amb l’aspiració constitucional d’oferir similars oportunitats d’accés
als serveis públics, fins i tot als més essencials i base de l’Estat del Benestar: sanitat, educació o dependència, de les quals haurien de poder gaudir tots els ciutadans i ciutadanes d’Espanya en igualtat
de condicions amb independència de la seua renda i el seu lloc de residència.

1841. En suma, en la pràctica, el paper del sector públic autonòmic respon molt menys del desitjable al
model d’equitat i solidaritat territorial que proposa la Constitució ni a l’esperit de [1]. En realitat, és el
resultat de trajectòries històriques molt dispars, procedents d’un Estat centralitzat i autoritari, quant
al desplegament territorial dels serveis, la transferència de competències i els recursos transferits
per a això, que la democràcia espanyola i l’Estat autonòmic no han sigut, encara, capaços de resoldre.

1842. El procés de descentralització ha permés conéixer el comportament de l’Estat amb els seus ciutadans
i ha fet més transparents les febleses de l’actual model territorial, però no les ha corregides, amb tres
greus conseqüències a les quals els i les socialistes valencians urgim a donar solució:

1843. La primera conseqüència és que actualment a Espanya no hi ha un Estat del Benestar gestionat de
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forma descentralitzada per les CC AA, sinó diversos sistemes amb un desplegament dels serveis tan
diferent com els que ens separen d’altres països del nostre entorn degut principalment a la disparitat de recursos amb els quals compta cada territori per a poder desplegar les seues obligacions
constitucionals. Els i les socialistes valencians, conscients de la falta de recursos dels quals disposa la
Comunitat Valenciana per a fer front a aquests, rebutgem que continue vigent un model en el qual
els serveis essencials i les oportunitats no són similars per als ciutadans i les ciutadanes que viuen en
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diferents territoris, tal com persegueix la Constitució Espanyola.

1844. No obstant això, el Govern de la Generalitat no pot, per això, discriminar els cinc milions de valencians i valencianes i ha de continuar garantint a tota la ciutadania, tal com ha fet des de l’arribada al
Consell del Botànic, una despesa per habitant en serveis essencials equivalent al de la mitjana espanyola per a revertir les retallades en educació, sanitat i serveis socials que van dur a terme els governs
del PP. Mai abans el Consell havia destinat tants recursos com actualment per a garantir uns serveis
públics de salut, educació i dependència de qualitat.

1845. La segona conseqüència és que tal com mostren els saldos fiscals interregionals coneguts fins ara,
actualment existeixen CC AA amb una renda per càpita per damunt de la mitjana que no contribueixen a la solidaritat interterritorial i, en canvi, el sistema consolida un statu quo on autonomies
amb rendes per càpita inferiors a les de la mitjana espanyola són contribuents netes, llastrant encara
més la seua situació i impedint-los convergir amb la mitjana.

1846. La tercera conseqüència sobre la qual urgeix abordar un debat rigorós és l’efecte capitalitat de Madrid que l’Administració Central reforça a través d’una dinàmica polaritzadora del poder i de l’activitat econòmica, en concentrar en la capital el Sector Públic Estatal en la seua integritat, a diferència
d’altres models de país amb una cultura més federal com Alemanya. Per aquest motiu, el PSPV-PSOE,
amb la voluntat que l’Administració Central siga una institució que vertebra i és present en tot el
territori espanyol, proposem la seua desconcentració a partir del trasllat total o parcial de les seus
de diversos organismes, de la seua activitat i del seu centre de decisions, a diferents ciutats del país,
tal com el Govern de la Generalitat ha impulsat en la Comunitat Valenciana amb la descentralització
d’algunes conselleries i organismes autonòmics.

1847. Amb tot això, els i les socialistes valencians reiteren i traslladen al Govern central que la reforma de
l’actual model de finançament és necessària, imprescindible, urgent i inajornable, ja que, malgrat que
l’actual model hauria d’haver sigut actualitzat en 2014, acumula set pròrrogues consecutives que han
situat a la Comunitat Valenciana a la cua de finançament per habitant any rere any i davant les quals
els i les socialistes valencians no acceptem més dilacions. A Espanya la descentralització es va fer
amb el compromís que les oportunitats d’accés als serveis públics foren similars i tots els informes,
estudis i experts coincideixen, sense excepció, en l’injustificable infrafinançament crònic de la Comunitat Valenciana i les inevitables conseqüències en la seua ràtio d’endeutament.

1848. El compromís de l’actual Govern central, que des de l’inici va expressar la seua ferma voluntat de consensuar un nou sistema de finançament autonòmic i local que donara solució a les disfuncions que
s’arrosseguen des de fa anys, és presentar la seua proposta de reforma i criteri de repartiment el mes
vinent de novembre i aquesta data ha de marcar l’inici d’una negociació que, una vegada aconseguits
els consensos bàsics necessaris en el si del Consell de Política Fiscal i Financera entre les diferents
CC AA, done pas a la tramitació de les lleis en el Congrés dels Diputats, on ha d’obtindre’s la majoria
necessària entre les diferents forces polítiques per a la seua aprovació i materialització.

1849. És cert que la irrupció de la pandèmia del COVID-19 ha alterat el calendari previst, però instem el
Govern central a mantindre ferm el seu compromís d’avançar en la reforma dels sistemes de finançament. El Govern ha représ els contactes amb la Generalitat Valenciana i amb la resta de les autonomies per a recaptar la seua opinió i propostes sobre aspectes fonamentals per a canviar el sistema i
per a aconseguir com més prompte millor un acord polític que faça viable la reforma.

1850. Les i els socialistes valencians considerem que per a avançar en la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic és necessari atendre les sensibilitats de totes les CC AA sobre la base dels principis
de suficiència, solidaritat interterritorial i equitat en la distribució dels recursos.

1851. La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de les CC AA d’incrementar la despesa que destinem
a l’educació, sanitat i serveis socials dels valencians i valencianes, fent-se evident que totes les autonomies hem de veure incrementats els recursos que rebem a través del sistema de finançament
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per a atendre el major nivell de despesa que, després de la COVID-19 i la nova realitat demogràfica
i social del país, hem d’afrontar.

1852. El nou model proposat pel PSPV-PSOE ha de garantir també la igualtat d’accés de tots els ciutadans i
les ciutadanes als serveis públics fonamentals, amb independència del seu lloc de residència, i posar
fi a la discriminació actual que consolida el sistema per a algunes autonomies.

1853. Per a això proposem una distribució de recursos que iguale el finançament de les CC AA per habitant
ajustat i que s’establisca aquesta variable de població ajustada com a unitat de repartiment del nou
sistema, atés el principi que els que necessiten els serveis públics essencials són els ciutadans i que
els necessiten més quant menor és el seu nivell de renda per càpita.

1854. Addicionalment, les CC AA necessiten fons suficients per a escometre les inversions necessàries de
política regional com a palanca per a la recuperació. L’actual sistema de finançament autonòmic condemna a alguns territoris a una situació d’infrafinançament que els obliga a destinar un percentatge
molt elevat dels seus recursos als serveis fonamentals, quedant-se sense marge per a implementar
polítiques de desenvolupament regional que puguen ser palanca de recuperació en el seu territori.

1855. Els i les socialistes valencians rebutgem que la recuperació postpandèmia es produïsca a diferents
velocitats entre les CC AA a conseqüència de la inequitat en el repartiment actual de recursos del
sistema de finançament i del comportament del sector públic Estatal, i instem el Govern central i al
Congrés dels Diputats a treballar en una proposta que frene i corregisca les desigualtats territorials.

1856. Tots els territoris hem de disposar de recursos equitatius per al desenvolupament de les nostres
competències, que són homogènies en la major part del territori. L’infrafinançament no pot continuar obligant a algunes CC AA, com la Comunitat Valenciana a augmentar el seu dèficit públic i deute
fins a nivells insostenibles per a poder garantir els serveis bàsics als seus ciutadans i ciutadanes.

1857. D’aquesta manera, considerem necessari escometre al costat de la reforma del model de finançament, l’estudi dels dèficits autonòmics provocats per l’infrafinançament i el seu impacte sobre el
deute autonòmic acumulat, a fi d’equilibrar la situació de partida de les CC AA enfront del repte de la
recuperació postpandèmia, així com estudiar, tal com ja s’ha compromés el Govern en seu parlamentària, una solució que delimite el deute històric derivat de l’infrafinançament patit durant dècades i
que articule la seua consolidació com a deute estatal al costat de la reforma del model.

1858. I, alhora, de manera transitòria i fins a l’entrada en vigor del nou sistema de finançament, els i les socialistes valencians instem que es cree, de manera immediata, un mecanisme transitori d’acord amb
la proposta elaborada per la Comissió d’experts de les Corts Valencianes en matèria de finançament
autonòmic que elimine les diferències de finançament que patim les quatre autonomies que rebem
uns recursos per habitant ajustat per davall de la mitjana espanyola, fins a equilibrar temporalment
els nostres recursos amb els de la mitjana nacional.

1859. És necessari reconéixer, no obstant això, que la transferència extraordinària de recursos i el suport
econòmic que el Govern socialista ha oferit a les comunitats autònomes en 2020 i 2021 per a fer front
a la magnitud de la crisi provocada per la COVID-19, proporcionant-nos el major finançament de la
nostra història amb l’objectiu que la pandèmia no provocara una deterioració dels serveis públics
essencials per falta de recursos i que la Generalitat disposara de la liquiditat necessària per a blindar l’Estat del Benestar i sostindre l’economia, ha suposat un canvi històric de paradigma respecte
al comportament que en l’anterior crisi financera va aplicar el govern del Partit Popular, a partir de
2011.

1860. En concret, va destinar per al conjunt d’Espanya un total de 25.000 milions d’euros extra en 2020 per
actualitzar els lliuraments a compte sense tindre en consideració la caiguda del PIB, al que cal sumar
els recursos que van arribar a la Comunitat Valenciana procedents del Fons COVID-19, el Fons Social
Extraordinari, el Fons d’Alimentació Infantil i el Pla de Mesures Extraordinàries Sanitàries, posats en
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marxa res més esclatar la crisi de la COVID-19 i que al tancament de l’exercici havien suposat per a la
Comunitat Valenciana 1.539 milions addicionals de recursos.

1861. En 2021 ha proporcionat a més a la Comunitat Valenciana 647 milions d’euros per a les ajudes directes a autònoms i pimes del pla Resistir Plus; ha mantingut el fons extraordinari COVID-19 dotat amb
un total de 13.486 milions d’euros dels al fet que a la Comunitat Valenciana li han correspost 1.400
milions d’euros, arranjament al criteri de població ajustada i amb la qual assumirà la meitat del dèficit
de referència (1,1% del PIB), així com 1.254 milions d’euros procedents del fons REACT-EU.

1862. Uns recursos extraordinaris que, al marge del Sistema de Finançament Autonòmic i Local, han beneficiat a la Comunitat Valenciana i a les nostres entitats locals, que també s’han vist afavorides per la
decisió de destinar recursos extraordinaris a la lluita contra el COVID-19, assumint el govern central
l’increment del deute públic generat per les mesures adoptades per a combatre la pandèmia i impulsar la recuperació econòmica i social.

1863. No obstant això, considerem que encara hi ha marge per a augmentar les facilitats a les CCAA a través de les regles pressupostàries. L’aplicació de la clàusula de fuita durant aquesta crisi en l’àmbit
europeu que ha permés la suspensió temporal de les regles fiscals als Estats membres i, per tant, a
les autonomies, ha permés un increment extraordinari de la despesa per a fer front a la COVID-19
que haguera sigut impensable en l’anterior crisi econòmica. No obstant això, des del PSPV-PSOE
apostem per una revisió de manera permanent d’aqueixes mateixes normes, atés que en condicions
ordinàries no oferiran tampoc marge d’actuació per a accelerar la necessària transició ecològica i digital que hem d’escometre en els pròxims anys o combatre eficaçment la pobresa i la desigualtat. Recolzem la proposta del PSOE que actualment les regles pressupostàries estableixen massa sancions i
control sobre els dèficits pressupostaris i a penes res per a condicionar els superàvits quan resulten
contraproduents, quan a més fomenten narratives insolidàries.

1864. Els i les socialistes valencians aspirem a una reforma del Pacte d’Estabilitat i Creixement que simplifique i aporte transparència, en primer lloc, a l’embull normatiu del present, on es funden tant les
normes del Pacte, com els ajustos introduïts després de la passada crisi financera. És necessari un
marc general més simple, més objectiu i, al mateix temps, més flexible que eleve la predictibilitat
i la factibilitat en la seua aplicació i que situe els efectes desiguals de les polítiques econòmiques i
fiscals en el centre. En tot cas, els i les socialistes valencians no considerem que la política fiscal puga
plegar-se a una plena automatització, per la qual cosa haurien de tindre’s en compte també consideracions qualitatives tant per als Estats membres, com dins d’ells.

1865. En concret, els actuals límits establits, que fixen el dèficit públic màxim en el 3% del PIB i, especialment, el deute públic per davall del 60% (i la reducció d’1/20 a l’any en l’excés de deute sobre el límit)
considerem que queden desfasats després de l’impacte de la COVID-19. Per això, proposem asseure
les anàlisis pressupostàries sobre la sostenibilitat del deute, atés el flux de compromisos financers,
permetent sengles singulars per a cadascun dels països i, dins d’ells, per a cadascuna de les CCAA,
atenent també la seua posició en el cicle i els efectes macroeconòmics del conjunt de la política fiscal.

1866. Per a això, serà imprescindible la modificació l’actual Llei d’Estabilitat Pressupostària, que dissenye
un nou marc de les regles fiscals amb criteris de simplicitat, flexibilitat, i factibilitat i equitat, i que
camine cap a un nou model de governança fiscal entre els diferents àmbits de l’administració. La
LOEPSF espanyola és de les més rígides de la zona euro, en fixar límits quantitatius concrets tant en
un àmbit temporal com entre els diferents nivells de govern, i malgrat això, o precisament per això,
en ignorar la factibilitat dels objectius, no s’han aconseguit els efectes esperats dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sent Espanya el país que més temps ha romàs sota les
clàusules correctores del Pla d’Estabilitat. Aquesta llei va respondre a les circumstàncies i pressions
del moment de la seua aprovació, però ara el context actual difereix totalment.

1867. Així, els i les socialistes valencians considerem necessari que es modifique l’art. 15 de la LOPSF i que
el repartiment vertical dels objectius de dèficit i deute públics no puguen establir-se unilateralment
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d’una banda de l’Estat, sinó que la seua determinació siga objectiva, transparent i que els mateixos
s’establisquen en proporció a la despesa en els serveis públics fonamentals que atén cada nivell
d’Administració Pública: Estatal, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals. Pel que respecta a les
CC AA, és necessari que la llei aclarisca la fórmula a aplicar en el repartiment horitzontal (entre les Comunitats Autònomes i tipologies de Corporacions Locals), de dèficit i deute, i no mimetitze l’aplicació
de ràtios en termes de PIB regional.

1868. Resulta també bàsic que es modifique l’art. 16 de la LOEPSF i es fixen objectius individuals per a cada
CC AA sobre la base dels dèficits estructurals per autonomia per a sostindre un nivell de despesa
equitativa en els serveis públics fonamentals per a tots els ciutadans, independentment del territori
de residència, que siguen factibles, i acostar el seu percentatge almenys sobre el total que represente
la despesa consolidada, amb el propòsit d’incentivar el compliment de les regles fiscals.

1869. La naturalesa intrínsecament democràtica de la política pressupostària no es pot delegar en l’aplicació rígida de funcions matemàtiques predefinides. D’altra banda, tampoc considerem que es puga
segrestar la deliberació democràtica mitjançant organismes independents. Aquestes institucions poden assessorar i contribuir a la definició d’escenaris, però les decisions han de continuar estant en
un perímetre eminentment polític, on la Comissió i els governs nacionals i autonòmics responen democràticament davant els seus respectius parlaments en l’àmbit de les seues competències. Només
d’aquesta manera podrem fer propostes socialistes.

1870. Igual que s’ha plantejat la possibilitat que la Comissió Europea complemente la seua posició fiscal
agregada mitjançant un instrument pressupostari comunitari que es desenvolupe a partir d’una revisió permanent del Next Generation UE i, per tant, que es garantisca la seua permanència en el temps,
els i les socialistes valencians traslladem al Govern central la proposta de consolidació de manera
conjuntural dels fons extraordinaris COVID-19 que s’han concebut de moment com a temporals fins
que es produïsca una reforma del model de finançament que augmente els recursos del sistema en
una quantia similar a l’aportada pel Govern per als fons extraordinaris COVID-19. O es faça, almenys,
per una quantia suficient per a atendre l’infrafinançament de les CC AA pitjor finançades, com s’ha
assenyalat prèviament a través d’un mecanisme transitori.

1871. Igualtat en el territori

1872. Un dels pilars de l’Estat del Benestar és el principi d’igualtat. Aquest principi es caracteritza per abastar diferents dimensions com l’esperança de vida, la salut, la redistribució de la riquesa i la cohesió
social i territorial.

1873. La cohesió territorial promou la igualtat d’oportunitats, l’exercici dels drets i obligacions de la ciutadania, independentment del lloc on s’haja triat viure, en entorns urbans o rurals, en el litoral o a
l’interior muntanyenc.

1874. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, de l’ONU, es fa ressò del problema de la despoblació en el món. Parla de la importància de l’equilibri entre el rural i l’urbà, de fomentar l’existència
de territoris sostenibles i de la necessitat que un bon nombre de persones decidisquen viure en un
entorn rural, més natural.

1875. Per a l’any 2030 s’espera que més del 60% de la població mundial viva en grans àrees metropolitanes
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són un potent motor de l’economia mundial, però, d’altra banda, la contaminació, el consum excessiu
de recursos, la pobresa i marginalitat, l’excés de residus, etc., comporten conseqüències ambientals
associades que empitjoren la crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació, etc. Despoblació del món rural i concentracions urbanes són dos fenòmens estructurals d’un mateix problema
territorial.

1876. Un dels fenòmens socials comuns al conjunt d’Europa és el dels territoris despoblats. Les desigualtats es cronificaran en el futur pròxim en les àrees rurals i cada vegada serà més difícil revertir aquesta tendència, si no s’actua decididament. Desigualtats que, en aquests territoris, en l’àmbit social, se
centren fonamentalment sobre tres eixos: el gènere, el territori i el compromís intergeneracional.

1877. El component de gènere, en el medi rural, despoblat, configura un escenari caracteritzat per una
marcada masculinització dels llocs de treball. A més, no sols afecta les dones, també a les expectatives vitals de les joves que es veuen frustrades per la falta d’oportunitats d’ocupació.

1878. En l’àmbit rural, els i les socialistes apostem per un compromís intergeneracional entre la infància, la
joventut i els majors. Si atenem l’augment de població major en aquests territoris, s’observen com a
necessàries polítiques d’envelliment actiu.

1879. D’altra banda, és necessari reduir la bretxa de desigualtat territorial. Connectar les àrees urbanes
i rurals amb l’objectiu de pal·liar la falta de serveis. La situació remota d’aquests llocs ha dificultat
històricament la seua accessibilitat i, en conseqüència, el seu desenvolupament econòmic i social.

1880. Cada dia s’observa amb major claredat la necessitat de revertir aquesta desigualtat si el que es pretén és aconseguir els estàndards de benestar i els drets ciutadans establits per les diferents societats
democràtiques. Des de les institucions estem implementant mesures i recursos per a afrontar-ho.
Accions que en la seua majoria tenen un caràcter transversal i multidisciplinari.

1881. No obstant això, aquestes accions o mesures responen bàsicament a un diagnòstic general que resulta insuficient, ja que, per a obtindre resultats satisfactoris, es necessita adequar i ajustar les accions en funció de les necessitats particulars de cada territori. Adequació que haurà de tindre en
compte un desenvolupament econòmic sostenible i equilibrat que protegisca l’entorn i evite la seua
deterioració.

1882. Per a començar a albirar els primers resultats es requereixen polítiques coordinades i consensuades
entre diferents nivells institucionals i polítics. A més, es requereix que les estratègies implementades
es mantinguen en el temps, amb paciència i determinació.

1883. El Pla de Mesures del Govern davant el Repte Demogràfic, aprovat pel Consell de Ministres el març
de 2021, promou un total de 130 actuacions que permeten passar del diagnòstic a l’acció i que impliquen una inversió prevista de 10.000 milions d’euros en els pròxims 3 anys.

1884. A la Comunitat Valenciana l’Estratègia Avant 20-30 de la Generalitat promou més de 250 mesures
i accions per a fer front a la despoblació, distribuïdes en 15 àrees estratègiques que depenen de 5
línies estratègiques.

1885. El paper de lideratge de l’Administració davant el repte demogràfic
1886. Les Administracions han de liderar la implantació dels objectius de desenvolupament sostenible. Per
a això comptaran, també, amb la col·laboració de la iniciativa privada alineada amb aquests objectius. El principi de subsidiarietat ha de regir en l’estratègia pública per a la lluita contra la regressió
demogràfica i la consecució de l’equilibri territorial. Cada nivell de l’administració haurà d’exercir les
seues competències, coordinant-se amb els altres nivells administratius, a la recerca de la màxima
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eficiència en l’acció pública.

1887. El Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), en el seu article 174, estableix que: “A fi de
promoure un desenvolupament harmoniós del conjunt de la Unió, aquesta desenvoluparà i prosseguirà la seua acció encaminada a reforçar la seua cohesió econòmica, social i territorial. La Unió es
proposarà, en particular, reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament de les diverses
regions i el retard de les regions menys afavorides. Entre les regions afectades es prestarà especial
atenció a les zones rurals, a les zones afectades per una transició industrial i a les regions que pateixen desavantatges naturals o demogràfics greus i permanents com, per exemple, les regions més
septentrionals amb una escassa densitat de població i les regions insulars, transfrontereres i de
muntanya.”

1888. L’article 139 de la Constitució proclama que: “Tots els espanyols tenen els mateixos drets i obligacions en qualsevol part del territori de l’Estat”.

1889. Per això, des del PSPV-PSOE considerem fonamental aconseguir el necessari nivell d’equilibri econòmic i de cohesió territorial, impulsant, sobretot, el desenvolupament de l’àmbit rural, on s’ha obert
una bretxa de desigualtat incompatible amb els principis constitucionals d’equitat i igualtat.

1890. A més, l’Article 19.1, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que: “En l’àmbit
de les seues competències la Generalitat impulsarà un model de desenvolupament equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible, basat en la incorporació de processos d’innovació, la plena integració
en la societat de la informació, la formació permanent, la producció obertament sostenible i una
ocupació estable i de qualitat en la qual es garantisca la seguretat i la salut en el treball. La Generalitat
promourà polítiques d’equilibri territorial entre les zones costaneres i les de l’interior.”

1891. Per tot això, l’administració valenciana haurà de coordinar les diferents polítiques que afecten l’equilibri territorial, al mateix temps que la resta d’administracions -de manera subsidiària- exerciran les
seues competències participant en aquestes polítiques.

1892. Per al projecte socialista, resulta convenient una regulació legal que establisca els principis d’actuació
i mesures tendents a la consecució d’un desenvolupament integral del medi rural, prestant especial
atenció a la lluita enfront de la despoblació. El nostre objectiu ha de ser: garantir els serveis bàsics i la
igualtat d’oportunitats per als habitants d’aquestes zones; propiciar el desenvolupament econòmic i
social del medi rural per a aconseguir la cohesió social i territorial, en el marc d’una cultura d’igualtat
entre dones i homes que garantisca un desenvolupament sostenible.

1893. Així, per a la redacció d’una llei de mesures enfront de la despoblació i per al desenvolupament rural,
la reforma del sistema de finançament autonòmic i local, l’aprovació de la Llei de Treball a Distància,
l’aprovació d’un estatut bàsic dels municipis xicotets o la inversió en investigació demogràfica són
algunes de les actuacions concretes contemplades en aquesta regulació.

1894. També haurem de definir els criteris que determinen quins municipis es troben en risc de despoblació. Aquests criteris es basen en indicadors demogràfics com la densitat de població, el creixement
demogràfic, la taxa de creixement vegetatiu, l’índex d’envelliment, l’índex de dependència i la taxa
migratòria. A través de l’aplicació d’aquests criteris i indicadors es qualificaran i identificaran els municipis en risc de despoblació, possibles beneficiaris d’ajudes públiques.

1895. La Comunitat Valenciana i el repte demogràfic
1896. Un dels referents més importants en la lluita contra la despoblació a la Comunitat Valenciana és l’Estratègia Avant 20-30 (Pla Estratègic Valencià anti despoblament -PEVAD-).
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1897. Prenent les dades del PEVAD, Castelló és la província més despoblada de la Comunitat Valenciana. El
65,2% dels seus municipis tenen una població inferior als 1.000 habitants. Les províncies de València
i Alacant tenen també un 31% i 36%, respectivament, de municipis per davall dels 1.000 habitants.

1898. En total actualment la Comunitat Valenciana compta amb 222 municipis amb menys de 1.000 habitants, 139 dels quals, des de l’any 2000, estan experimentant processos de despoblació. Això suposa
que una quarta part dels municipis valencians estan afectats per aquest problema.

1899. Una de les característiques més destacades de la despoblació a la Comunitat Valenciana és la dualitat territorial: la zona rural està situada a l’interior despoblat. D’altra banda, la zona urbana, molt
poblada, es troba en la franja litoral. La primera és subsidiària i depén econòmica, socialment i políticament de la segona. La seua funció principal ha sigut, satisfer les necessitats d’aliments, matèries
primeres, espais d’oci, patrimoni i energia a les zones urbanes, fonamentalment. No obstant això,
apareixen espais de transició en els quals es combinen característiques de tots dos sistemes (per
exemple: l’eix Villena- Elx, entre altres).

1900. En l’actualitat, el nivell de desenvolupament tecnològic que aconsegueixen les zones urbanes genera
un desequilibri territorial. Afegits als problemes econòmics, polítics i socials ens trobem altres pèrdues importants que no sols afecten la part del territori deprimida demogràficament, sinó a tot el
conjunt de la regió.

1901. D’una banda, la pèrdua cultural i patrimonial: llenguatge, tradicions, iconografia, etc., en molts casos
irreversible i; d’altra banda, l’abandó del medi ambient: boscos, muntanyes, cultius, explotacions
ramaderes tradicionals, etc., que es converteixen en un problema afegit pel risc d’incendis forestals,
aïllament, disminució de la producció agropecuària, manca o precarietat de nombrosos serveis.

1902. A aquests problemes s’uneix un conjunt de factors sociològics desfavorables que deprimeixen
aquests territoris i els fan dependents: envelliment, creixement vegetatiu negatiu, emigració de joves
i dones, falta d’emprenedors, un associacionisme feble, etc. S’entén d’aquesta manera el despoblament com un problema estructural que depén de múltiples factors, la majoria encadenats.

1903. No obstant això, enfront dels problemes observats es perceben alguns brots verds. L’economia dels
territoris de l’interior de la Comunitat Valenciana és plural i està diversificada, la qual cosa ens permet que a les tradicionals activitats de l’agricultura, la silvicultura i la ramaderia se sumen activitats
relacionades amb el turisme, la construcció, etc.

1904. Defensem un major suport i col·laboració de tots els agents implicats en el desenvolupament territorial perquè aquestes activitats puguen convertir-se en oportunitats de desenvolupament i equilibri
territorial. Les polítiques públiques precisen la intervenció de tots els nivells de l’Administració i, especialment, dels Ajuntaments, que són els que han d’assumir el lideratge d’aquestes polítiques per
la seua proximitat. Així, des del PSPV-PSOE incidim en què han de comptar amb els recursos tècnics,
humans i econòmics necessaris per a fer-ho possible.

1905. Alguns municipis s’han constituït en centres de polaritat comarcal i vertebren el territori mantenint
un equilibri territorial que requereix la intervenció pública per a afavorir la transició, entre el sistema
rural valencià i el sistema urbà. Són municipis cap de comarca com Requena, Villar del Arzobispo,
Montanejos, Morella, l’Alcora, Enguera, etc.

1906. Les zones de muntanya formen part del medi rural i són el gran pulmó de la Comunitat Valenciana.
Hem d’impulsar una normativa que garantisca la funcionalitat dels espais muntanyencs que, a través
de polítiques de cohesió, conjugue la preservació amb un desenvolupament sostenible de les seues
comunitats locals, preservant els seus valors ambientals, culturals, els seus sabers ancestrals, els
seus cultius i, al temps, garantint l’accés als serveis i a les oportunitats dels seus habitants.

1907. És a dir, hem de posar en marxa una política forestal sostenible i realista per a la conservació dels
boscos enfront dels incendis forestals i, a més, desenvolupar polítiques adequades per a compensar
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els efectes ocasionats per l’orografia i la climatologia adversa.

1908. L’acció pública. Polítiques dirigides a combatre la despoblació
1909. El repte demogràfic és un dels principals objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) dissenyat pel Govern d’Espanya en ocasió dels històrics fons Next Generation EU (fons
de reconstrucció). Aquesta inversió extraordinària suposa una oportunitat única per a invertir en el
territori.

1910. Els vectors de transformació digital i transició ecològica representen la major oportunitat de la nostra
història recent de poder fer front al desafiament demogràfic, amb la mirada posada en la reducció de
les bretxes socials, generacionals, territorials i de gènere.

1911. Els principals objectius que han de guiar als i les socialistes enfront del repte demogràfic i per un
desenvolupament sostenible són garantir la funcionalitat dels territoris afectats per la baixa densitat
poblacional; millorar la competitivitat i facilitar el desenvolupament de noves activitats econòmiques
i el foment de l’emprenedoria; afavorir l’assentament i la fixació de nous pobladors en el medi rural,
promovent vincles rural-urbans; i conservar i recuperar el patrimoni, els recursos naturals i culturals
del medi rural permetent la seua utilització compatible amb un desenvolupament sostenible.

1912. Però perquè tot això siga possible i perquè un territori siga funcional ha de combinar una sèrie de
factors amb la seua capacitat de generar un nou espai socioeconòmic diversificat; afavorir l’accés als
serveis públics bàsics; disposar d’uns serveis i infraestructures de qualitat amb el foment del desenvolupament local i el suport als emprenedors, així com aconseguir la plena connectivitat a través
d’internet de banda ampla i telefonia mòbil.

1913. A més, els i les socialistes hem d’ajudar-los a desenvolupar a través de la col·laboració públic-privada
mesures com la lluita contra l’exclusió financera o la garantia en el subministrament de determinats
serveis bàsics de qualitat, la mobilitat i la connectivitat; així com que puguen oferir majors oportunitats laborals i sous dignes als seus veïns i veïnes. En aquest sentit, hem de prestar especial atenció
a la formació i la promoció de l’ocupació per a joves i dones, així com el treball autònom i treballar
perquè els serveis en el medi rural siguen accessibles a les persones amb discapacitat i a les persones
majors.

1914. Així, des del PSPV-PSOE considerem que és fonamental facilitar la gestió dels Ajuntaments xicotets
mitjançant la simplificació administrativa dels seus actes i ajudar-los a valorar la imatge i la reputació
dels seus territoris, tot això fomentant la participació pública dels veïns i veïnes en l’elaboració, implementació i seguiment dels programes de desenvolupament rural sostenible.

1915. D’aquesta manera, és clau facilitar la suficiència financera dels municipis en risc de despoblació. A
través dels Fons de Cooperació municipal l’Administració autonòmica pot contribuir a la lluita contra
el despoblament, donant una cobertura econòmica que els permeta a aquests municipis disposar
dels recursos suficients per a la prestació de serveis bàsics i inversions locals.

1916. Les ocupacions sense ubicació ni jornada fixa, així com les eines com el teletreball representen un fenomen en auge que pot contribuir a l’assentament de població jove en el medi rural, ja que representen un nou estil de vida associat al camp i l’entorn agrari que hem de recolzar, ja que a més permetrà
desenvolupar la innovació en el territori, ja que la identificació del talent local és un dels elements fonamentals per a generar activitat econòmica sobre el territori i desenvolupar intel·ligència territorial.

1917. Per descomptat, les administracions han de seguir amb la política iniciada pel *Botànic de majors
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tindre els serveis bàsics com són escoles i professors, menjadors escolars, escoles d’adults, centres
de salut i serveis sanitaris. Espais on es construeixen projectes de vida i es conserven essències i
identitat.

1918. El projecte socialista també contempla impulsar programes de formació professional centrats en
l’àmbit rural, amb centres formatius professionals específicament relacionats amb les activitats més
habituals de l’entorn com l’agricultura, ramaderia, patrimoni, medi ambient, etc. amb especial impuls
del turisme sostenible per a convertir-lo en motor econòmic, social i de desenvolupament sostenible
de les zones de l’interior.

1919. No podem oblidar que des de la perspectiva del compliment dels ODS i l’Agenda 2030, el medi rural
es pot veure com un àmbit d’oportunitats per a, entre altres, recuperar qualitat de vida, conservar la
història i el patrimoni etnogràfic, cultural, emprendre un negoci o gaudir del medi natural.

1920. El canvi climàtic és una de les principals amenaces que està patint la humanitat i és més necessària
que mai la conscienciació col·lectiva sobre la necessitat de preservar els ecosistemes naturals.

1921. Per això, el Programa de Regeneració per a la millora de l’eficiència energètica, el desenvolupament
de projectes de generació d’energies renovables o la conservació i restauració d’ecosistemes són
algunes de les actuacions que més hem de fomentar per a garantir una transició ecològica justa i
inclusiva.

1922. Política Lingüística

1923. Les llengües són, abans que qualsevol altra cosa, un gran consens. Un instrument de vertebració i cohesió social fonamental per a fer-nos sentir membres d’una col·lectivitat singular, que no és ni millor
ni pitjor que una altra, però que és la de cada individu que la parla i la sent com a pròpia, forma part
de la seua història i els seus avantpassats. Valencià i castellà són les llengües oficials del nostre País.
Ambdues formen part del nostre patrimoni històric, cultural i lingüístic, ambdues juguen un paper
social fonamental en la vertebració del nostre territori i, com a tal, han de ser respectades, reconegudes i emparades per les nostres institucions.

1924. Totes dues llengües conviuen en un espai geogràfic en completa harmonia, però presenten un ús
social i administratiu molt desigual, amb una clara predominança del castellà i amb una discriminació
del valencià molt potenciada per discursos de formacions polítiques i institucions socials que fan de
la identitat valenciana un camp de confrontació electoral.

1925. Vivim en una societat moderna i avançada. Per aquest motiu, les i els socialistes valencians treballem
amb la finalitat d’impulsar una política lingüística integradora. Créixer i viure en la llengua pròpia
d’una forma normalitzada defineix un model de convivència plena.

1926. El nostre model lingüístic implica impulsar polítiques de normalització lingüística des del respecte,
allunyant la confrontació entre llengües i treballant conjuntament en la defensa del nostre patrimoni
lingüístic comú que ens identifica com a poble.

1927. El socialisme valencià juga un paper clau com a motor impulsor i executor d’aquestes polítiques des
del Consell de la Generalitat i des de la resta d’institucions en les quals som presents i assumim la
responsabilitat de govern. Polítiques per a retornar als valencians i valencianes l’orgull i la dignitat
d’un poble amb personalitat pròpia i posar en marxa mesures de progrés que estimulen l’autoiden-
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tificació sana, basada en els senyals d’identitat del poble, aquelles que han anat modelant la nostra
història: la cultura, la llengua, la nostra manera de ser i de veure el món, la nostra manera d’identificar-se com a valencianes i valencians.

1928. Els i les socialistes estem molt orgullosos d’haver desenvolupat, des del govern de les diferents institucions democràtiques valencianes, una normativa i accions de normalització lingüística que han
impulsat l’ensenyament i l’ús del valencià en la societat. Hem possibilitat que totes les persones, siga
com siga la seua llengua d’origen, puguen adquirir el coneixement suficient de les dues llengües oficials per a utilitzar-les indistintament en funció del desig i la voluntat personal.

1929. La utilització política de la llengua de forma interessada per a amagar els fracassos d’un model basat
en la corrupció ha intentat fracturar i dividir a la societat valenciana. Les llengües uneixen, no separen, no entenen de fronteres geogràfiques ni d’escenaris polítics i socials. El valencià es reconeix a
si mateix com una llengua de respecte, de tolerància i de possibilitats. El futur ens espera i per a la
supervivència de la nostra llengua hem de perseverar en una política lingüística integradora que garantisca i potencie l’ús del valencià com a llengua pròpia del poble valencià.

1930. Memòria Democràtica

1931. Les sigles del Partit Socialista Obrer Espanyol formen part de la història d’Espanya. Al llarg de quasi
segle i mig ha sigut el partit que ha transformat i modernitzat el nostre país des dels principis d’igualtat, llibertat i justícia social. Cap altre partit ha participat amb la mateixa intensitat de la història política i social de l’Espanya contemporània exercint a més un paper protagonista.

1932. La proclamació de la II República i la formació del govern provisional, a mitjan abril de 1931, van constituir actes d’una transformació de tant calat i profunditat, com els que van tindre lloc en 1977 amb la
celebració de les primeres eleccions generals democràtiques, després del llarg i repressor franquisme. En un i un altre cas, es pretenia la modernització de la societat espanyola i la seua projecció cap
al futur, lliure dels lligams dels règims precedents.

1933. La II República va quedar abruptament interrompuda pel colp d’estat de juliol de 1936, perpetrat pels
militars africanistes i d’una banda de la dreta espanyola, que va desencadenar una cruenta Guerra.
A la seua finalització la feroç dictadura franquista va posar en marxa l’atroç pla d’extermini contra els
quals pensaven de manera diferent. La Dictadura va reprimir sense pietat als demòcrates i va conduir a l’exili a milers i milers de persones, entre ells milers i milers de valencians i valencianes que es
van veure immersos en nous combats, contra el feixisme europeu durant la Segona Guerra Mundial.
L’exili republicà, la repressió franquista i l’extermini en els camps nazis constitueixen l’herència dolorosa de milers de valencians i valencianes descendents de les víctimes.

1934. L’experiència democràtica dels anys trenta i tot aquell impuls democratitzador de la Segona República amb els seus valors i les seues virtuts republicanes, es va mantindre en la memòria dels espanyols i espanyoles de l’exili. Gràcies a això, després de la mort del dictador, molts d’aquells valors
van quedar integrats en la nostra Constitució de 1978, donant pas als millors anys d’avanç, progrés
i modernització de la nostra història contemporània, a la qual està també vinculat estretament el
desenvolupament autonòmic.

1935. L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana estableix entre els seus objectius essencials el re-
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l’abolició dels Furs de València, la nostra capacitat d’autogovern. Un projecte que va començar amb la
Segona República i que trobava així, per fi, la seua empara en el marc de la nostra constitució.

1936. Els Governs socialistes han impulsat, en cada època de manera diferent, polítiques de reconeixement
a les víctimes del franquisme. Han llançat llum sobre la veritat del que va succeir durant la Guerra
Civil i els foscos 40 anys de dictadura, encara que no va ser fins a 2007 amb el Govern de José Luís
Rodríguez Zapatero que es va aprovar la primera llei (la 52/2007) en la qual es reconeixen i amplien
drets i s’estableixen mesures de reparació als quals van patir persecució i violència durant la guerra
civil i la dictadura.

1937. Deu anys després, les Corts Valencianes aprovaven la llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. La primera llei
valenciana de memòria democràtica es va aprovar amb un President de la Generalitat socialista.

1938. La llei 14/2017 suposa complir amb la Declaració Universal dels Drets Humans i amb els drets que
estableix la legislació internacional respecte a les víctimes de desaparicions forçoses: veritat, justícia,
reparació i memòria com a garantia de no repetició.

1939. Ha permés, a més, començar a desenvolupar polítiques públiques de recuperació de la memòria
democràtica, la dels dos períodes clau del segle XX, la II República i els primers anys de la Transició
democràtica partint que la recuperació de la memòria democràtica permet assentar el futur de convivència, concòrdia i pau de la societat valenciana.

1940. No obstant això, s’ha de realitzar un impuls per a posar en marxa l’Institut Valencià de la Memòria
Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques. La llei 14/2017 estableix que és l’organisme
autònom de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, encarregat de l’estudi, la investigació i
impuls de les mesures que estableix la mateixa llei.

1941. En 2019 el Consell va aprovar els estatuts que regulen l’existència del Consell rector i del Consell
Valencià de Memòria com a òrgan consultiu i de participació de la societat civil i l’estructura organitzativa i funcional. Hem d’impulsar la seua posada en marxa per a la seua participació efectiva.

1942. Del dret a la veritat
1943. Els i les socialistes vam patir en primera línia, tant en el partit com en el sindicat UGT, la repressió.
Entenem que les víctimes de la Guerra de 1936-1939 i la Dictadura franquista han d’estar en el centre
de l’acció pública conforme als paràmetres de la legislació internacional en matèria de drets humans.

1944. Per a fer efectiu el dret de les víctimes a la veritat, el PSPV-PSOE proposa que s’articulen els mecanismes necessaris perquè les cerques de persones desaparegudes, les exhumacions i identificacions
siguen responsabilitat pública i no de les associacions de familiars.

1945. Hem d’invertir més a evitar més dolor a les víctimes, assumint des de les institucions, de manera
coordinada i harmonitzada, el procés de cerca i identificació i exigint el màxim rigor en els procediments científics.

1946. Davant una historiografia franquista plena de falsedats i panegírics és essencial la construcció d’un
relat històric veraç i documentat sobre les fonts que recuperen la veritat històrica. És necessari que
es desenvolupe una política pública d’arxius, de patrimoni documental i bibliogràfic. El coneixement
dels fets passa per l’organització, conservació i catalogació d’arxius públics i privats i per la recuperació de testimoniatges vius. Una obligació de les institucions que regula la llei autonòmica i que requereix un pla específic autonòmic de catalogació, organització i accés de la documentació relacionada
amb la II República, la Guerra Civil, la repressió franquista i la transició.

223

igualtat

Ponència 14 Congrés PSPV-PSOE

1947. Hem de garantir l’accés a la documentació oficial i fer un esforç de catalogació i digitalització dels
arxius municipals i de les diputacions que garantisquen el coneixement correcte i eficaç del nostre
passat als i les professionals de la investigació històrica però també hem de garantir l’accés de la ciutadania a saber la veritat del relatiu als seus familiars.

1948. El cas de la desaparició forçada de xiquets i xiquetes, els bebés robats, mereix una atenció especial
perquè es perpetua fins fa poques dècades i encara existeixen moltes persones afectades, els mateixos bebés que hui són persones adultes, les seues famílies i fins i tot les seues mares. Hem de donar
cabuda de les desaparicions i robatoris en les Oficines de Víctimes del delicte i constituirem en el si
de l’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques un departament multidisciplinari que preste assistència integral i coordinada als casos de mares que van
ser separades dels seus bebés.

1949. Del dret a la reparació
1950. La militància socialista valenciana ha de participar activament a aconseguir la normalització de la
memòria democràtica i que la reparació a totes les víctimes es convertisca en un tema assumit per
tota la societat valenciana com a contribució a la construcció d’una societat millor, plenament arrelada en l’esperit de construcció europea i en el compliment de la Declaració Internacional dels Drets
Humans.

1951. Des de les agrupacions s’ha de participar i promoure, al costat de les institucions, el reconeixement
de les víctimes, la resignificació d’espais i llocs de la memòria i la realització d’homenatges a les persones que van defensar la democràcia.

1952. El reconeixement institucional als familiars de les víctimes és una forma de reparació. Hem de participar activament, des de la militància i en les institucions en la construcció de la memòria democràtica valenciana, al costat de la ciència -les universitats-, la societat civil -associacions memorialistes,
periodistes, creadors-.

1953. La llei autonòmica insta la inclusió de la memòria democràtica en el currículum de l’educació primària,
la secundària, inclosa la no obligatòria i en el de la formació de persones adultes. Aquesta mesura ha
d’anar de la mà d’una major inversió en investigació realitzada per les universitats valencianes que
puga anar estenent el seu resultat a la major quantitat possible d’àmbits de la societat.

1954. L’educació i la investigació no són útils sense una política pública divulgativa recolzada en els mitjans
de comunicació públics. L’Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques promourà la participació del personal investigador en l’elaboració de continguts per a
garantir el rigor i la veracitat.

1955. El principi de garantia de no repetició exigeix que no es limite la formació en Drets Humans a l’àmbit
estrictament educatiu, hem de formar al personal de l’administració local i autonòmica en els principis internacionals del dret humanitari i incloure la memòria democràtica en els temaris d’accés a la
funció pública.

1956. Del deure de Memòria
1957. Els republicans eren demòcrates i els franquistes que es van unir al colp d’estat no ho eren. No hi ha
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1958. Des de les agrupacions socialistes hem de fer la nostra pròpia tasca de recuperació de la memòria.
1959. És imprescindible que reconeguem a les persones, homes i dones, que van participar activament
en la sustentació dels nostres ideals tant en les dècades fundacionals com durant la repressió o en
l’adveniment de la democràcia.

1960. Tenim l’obligació d’homenatjar-los i homenatjar-les. Elles i ells, i les seues famílies han de rebre el
nostre reconeixement i la nostra gratitud. La seua recuperació és un deure col·lectiu i el signe que
estem realitzant una vertadera reparació amb els nostres predecessors i predecessores.

1961. Cooperació

1962. Promoure el desenvolupament humà sostenible en l’escenari de la globalització
1963. Per al PSPV-PSOE la globalització ha portat beneficis en termes de conformar un escenari mundial
més interconnectat i interdependent, però encara persisteixen les desigualtats. Ens enfrontem a
un món molt més complex i multipolar, la qual cosa fa necessari analitzar i interpretar les realitats
pròximes, connectant-les amb dinàmiques globals que causen societats marcades per la desigualtat,
la injustícia i l’exclusió, les dinàmiques canviants de la qual i, en gran manera, imprevisibles, tenen
conseqüències en les polítiques i les aliances que forgem per a aconseguir un model de desenvolupament humà que siga sostenible en l’econòmic i en l’ambiental i, al seu torn, socialment inclusiu amb
la finalitat de no deixar a ningú arrere.

1964. L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions
Unides el setembre de 2015, des de la seua perspectiva universal i multidimensional en la manera
d’abordar els reptes del desenvolupament a escala global, ha consolidat la idea que el desenvolupament sostenible és un desafiament que ens concerneix a totes les persones a tot arreu. En aquesta
línia, creiem que la cerca comuna de solucions davant les grans crisis globals (canvi climàtic, salut,
seguretat i pau, drets humans, refugi i migracions, entre altres) posa en relleu la urgència d’establir
nous enfocaments respecte de la cooperació internacional i d’articular un nou marc d’aliances per al
desenvolupament sostenible a escala regional i global.

1965. D’altra banda, la pandèmia generada per la COVID-19 ha canviat la nostra manera d’entendre les
crisis globals, posant de manifest que els problemes globals requereixen respostes globals. La dimensió universal de la pandèmia i les seues conseqüències, no sols sanitàries, sinó també socials
i econòmiques, ens han fet més conscients de la necessitat d’augmentar els recursos públics per a
cuidar de la nostra salut i la de les persones més vulnerables. Al seu torn, des de la perspectiva socialista, ens ha ajudat a comprendre que les accions locals no són suficients i que per a erradicar la
pandèmia hem d’actuar globalment, mirar més enllà de les nostres fronteres i ajudar als països que
no disposen de recursos per a combatre les conseqüències d’aquesta crisi sanitària i social.

1966. Som conscients que contra la pandèmia no poden alçar-se davanteres i, per això, la cooperació internacional és l’instrument més eficaç del qual disposem per a combatre els seus efectes. Per al PSPV-PSOE salvar vides és el repte més urgent, més immediat, a través de l’ajuda humanitària d’emergència. Però creiem que en els pròxims anys serà necessari també afrontar el repte de combatre
l’impacte social i econòmic de la pandèmia als països amb menys recursos, i la cooperació valenciana
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ha de reforçar els mitjans per a reduir la corba de la pobresa i les desigualtats que, a conseqüència
de la COVID-19, està augmentant a escala mundial.

1967. Tenim la responsabilitat ètica de contribuir, dins de les nostres possibilitats, a la prosperitat dels
països menys desenvolupats. Aquest compromís solidari i ètic és el que millor expressa el vertader
sentir dels i les socialistes valencians.

1968. Des de fa més de 30 anys, quan la Generalitat Valenciana, de la mà d’un govern socialista, va posar
en marxa les primeres polítiques públiques de solidaritat internacional, la cooperació valenciana s’ha
anat implicant a afrontar algunes de les conseqüències que el model de desenvolupament dominant
ha generat i genera als països del Sud Global. Aquestes són l’augment del risc de pobresa i exclusió,
la vulneració de drets individuals i col·lectius, l’aprofundiment en la bretxa de gènere, la degradació
del medi ambient o l’augment de la població migrant i refugiada a conseqüència del sosteniment de
conflictes armats, entre molts altres problemes que estan en la base de les desigualtats.

1969. En coherència amb el context de globalització actual, les i els socialistes valencians hem optat, des de
l’acció de govern exercida els últims 6 anys, per generar un model de cooperació valenciana articulat
en termes de la seua contribució directa a les cinc dimensions de l’Agenda 2030 (Planeta, Persones,
Prosperitat, Pau i Aliances) que ha situat els ODS en el centre de les seues intervencions.

1970. Des d’aquesta perspectiva, en el PSPV-PSOE ens comprometem a aprofundir en un model de cooperació valenciana orientat cap al desenvolupament humà sostenible i que considera la participació
com a principi central per a l’impuls d’una política pública de cooperació internacional al desenvolupament amb capacitat transformadora. Tot això en el marc del V Pla Director de la Cooperació
Valenciana al Desenvolupament, un document estratègic àmpliament consensuat amb el conjunt
d’agents socials, institucionals, econòmics i acadèmics de la societat valenciana i que reflecteix, en
últim terme, el sentir solidari de la ciutadania valenciana i el seu compromís amb la construcció d’un
món més sostenible, igualitari i inclusiu.

1971. No podem oblidar tampoc que la cooperació des del local és un element essencial per a la consecució
del desenvolupament sostenible. Per això, des d’una perspectiva socialista defensem que l’adequada
implementació de l’Agenda 2030 ha d’incloure al conjunt d’actors territorials (Ajuntaments, societat
civil, agents empresarials i agents educatius).

1972. En aquest procés es consideren clau dos objectius: l’enfortiment de les capacitats i les eines de les
administracions locals per a l’impuls dels ODS i la generació de xarxes i aliances entre el conjunt
d’agents locals, públics i privats.

1973. En aquest sentit, les i els socialistes valencians ens emplacem a impulsar les accions necessàries
per a avançar en la localització dels ODS en el territori de la nostra Comunitat, a través del reforç de
l’Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible de la Comunitat Valenciana i, en el marc d’un
full de ruta compartit, contribuir al fet que els ajuntaments i agents locals reforcen les capacitats i
disposen dels mitjans per a dur a terme iniciatives coordinades.

1974. Una Comunitat compromesa amb la cultura de pau i el foment dels drets humans
1975. L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 interpel·la a tots els pobles a posar els mitjans per a
construir societats pacífiques, justes i inclusives. Una pau que ha d’edificar-se, no sols sobre l’erradicació de qualsevol forma de violència, sinó també, en un sentit positiu, dirigir-se a ampliar i enfortir
l’equitat, la justícia social, la participació democràtica i, en definitiva, a construir models de coexistència que garantisquen a la ciutadania desenvolupar el seu potencial per a accedir en igualtat d’oportunitats al desenvolupament.
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1976. Les i els socialistes valencians observem amb extrema preocupació com en les nostres societats
encara persisteixen fenòmens de discriminació i intolerància: l’homofòbia i la transfòbia, la violència
masclista, el identitarisme excloent, l’augment dels discursos populistes i simplificadors de la realitat
que fomenten conductes d’odi i comportaments racistes i xenòfobs, tots els quals posen en risc la
convivència pacífica.

1977. Defensem la pau com un valor que aconseguir permanentment i la preservació del qual es construeix
directament des de l’acció, des de l’activació del compromís de la ciutadania i de les institucions.

1978. Per a avançar en cultura de pau, l’educació està cridada a jugar un paper essencial en la formació
d’una ciutadania crítica, que amplie la mirada per a reconéixer les diversitats (culturals, d’orientació
sexual, de creences) i la contribució que cadascuna realitza a la construcció de societats més sostenibles, solidàries i pacífiques. Per a avançar en aquest repte és fonamental, no sols activar el potencial
transformador del sistema d’educació formal, sinó també posar en joc el treball que des d’institucions i col·lectius socials diversos s’està realitzant perquè la ciutadania adquirisca els coneixements
per a promoure el desenvolupament sostenible.

1979. Des d’aquesta perspectiva, en el PSPV-PSOE ens emplacem a treballar per a aprofundir en la cultura
de la pau i en la defensa dels drets humans en la societat valenciana mitjançant l’impuls d’un marc
d’acció comuna (una Llei valenciana de foment de la pau i els drets humans), que facilite el treball coordinat del conjunt d’agents (socials, institucionals, econòmics i acadèmics) en pro de la construcció de societats pacífiques, inclusives i sostenibles, de l’erradicació de qualsevol manifestació de
violència i intolerància i del reconeixement de la diferència i la diversitat com un espai d’aprenentatge, convivència i enriquiment de la nostra comunitat.

1980. Justícia

1981. El model de justícia de la Comunitat Valenciana
1982. En les passades legislatures hem posat en marxa un model de justícia com a servei públic adaptat
a les necessitats de la ciutadania en el qual s’ha aprofundit en reformes dirigides a la dignificació de
la justícia. L’objectiu prioritari va ser, i continua sent, que els valencians i les valencianes tinguen la
millor administració de justícia possible, i per a això es van vertebrar tres eixos:1) Garantir l’accés a la
justícia en condicions d’igualtat; 2) Establir els fonaments per a una justícia moderna, eficaç i eficient,
impartida des de seus dignes i accessibles, i 3) Apostar per la protecció dels drets de les víctimes, que
ocupen un lloc destacat en les nostres polítiques públiques.

1983. Volem reconéixer la important i històrica transformació que ha tingut l’Administració de Justícia impulsada pels i les socialistes en els últims sis anys.

1984. En la garantia de l’accés a la justícia en condicions d’igualtat es va reconstruir el sistema d’assistència
jurídica gratuïta exhaurit i desmantellat pels governs del Partit Popular, es va posar en marxa la Xarxa
d’Oficines de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte, i s’han adoptat mesures pioneres
per a la garantia dels drets de les víctimes de violència de gènere.

1985. La reconstrucció del sistema d’assistència jurídica gratuïta s’ha realitzat a través del desenvolupa-
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ment normatiu que ha permés estendre i millorar els serveis a grups més vulnerables: dones, persones discapacitades, estrangeres o preses. També s’han garantit les prestacions davant situacions
humanitàries o el dret de defensa. S’han millorat substancialment les condicions econòmiques i de
prestació del servei. No sols s’ha duplicat el pressupost, sinó que els professionals del torn d’ofici,
enfront del maltractament dels governs del Partit Popular han recuperat i incrementat el poder adquisitiu perdut respecte al 2005.

1986. S’ha promogut la qualitat en la formació i prestació de l’acompliment de les persones professionals
de l’advocacia i la procura, especialment en aquelles matèries que preocupen més la ciutadania:
violència de gènere, delictes d’odi o agressions sexuals a menors.

1987. Hem prestat, i ho continuarem fent, molta atenció a les víctimes de delicte, i especialment a les
víctimes de violència de gènere i menors. Som l’única Comunitat Autònoma que ha implantat en
cada partit judicial un model d’assistència a les víctimes del delicte com un servei públic de caràcter
integral i multidisciplinari, i que garanteix l’accés de la ciutadania a la justícia, especialment als grups
més vulnerables, tant des del punt de vista dels seus drets, com de l’exercici d’aquests. Aquesta xarxa d’Oficines d’Assistència a Víctimes és pionera en l’estat espanyol en dotació de recursos humans,
coordinació interinstitucional, generació de protocols i implantació territorial i des de la seua implantació en 2018 ha assistit a unes 80.000 víctimes. Compta a més amb un servei gratuït de trasllat a
víctimes de violència de gènere a seus judicials i una línia telefònica d’atenció gratuïta 24 hores.

1988. Per a abordar de manera interdisciplinària l’assistència a les víctimes de violència de gènere i facilitar
el tràmit de denúncia dels fets delictius, l’any 2019 es va posar en marxa a València l’experiència pilot
de l’Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere que duu a terme el Ministeri de l’Interior en col·laboració amb la Generalitat Valenciana. L’èxit d’aquesta iniciativa estendrà
la seua implantació a Alacant, Castelló i Elx.

1989. Som l’única Comunitat Autònoma en l’Estat espanyol que ha constituït les unitats provincials i comarcals de valoració forense integral que faciliten als jutjats els informes necessaris per a prendre
la decisió més encertada a l’hora de poder protegir les víctimes de violència de gènere. Enfortim així
el sistema de resposta judicial cap a les dones víctimes i complim amb una obligació establida en la
Llei orgànica 1/2004.

1990. En aquest període s’han establit els fonaments per a una justícia moderna, eficaç i eficient, impartida
des de seus dignes i accessibles amb major dotació de mitjans humans i materials. Es va iniciar l’execució del pla integral d’infraestructures judicials, el qual contempla no sols la restauració i ampliació
de nombroses seus judicials, sinó també la construcció de nous edificis. S’ha renovat per complet el
sistema d’enregistrament de vistes de tots els partits judicials de la Comunitat, incloent-hi la visualització digital de documents.

1991. El model de la Comunitat Valenciana de mediació, en el qual es fomenten mitjans de resolució de
controvèrsies evitant la litigiositat i reforçant la idea d’accés a la justícia integral, és un referent en
l’estat espanyol. El marc establit per la Llei 24/2018 i el seu desenvolupament reglamentari aposta
per la mediació en tots els conflictes i jurisdiccions, la institucionalització de la gestió a través d’un
Centre de Mediació, un sistema de garantia de la qualitat i un programa de mediació gratuïta per a
totes aquelles persones que no disposen de recursos econòmics, i que inclou i a víctimes i persones
discapacitades.

1992. La mediació gravita entorn de l’autonomia, la voluntarietat i la lliure decisió de les parts, la qual cosa
facilita l’assoliment de solucions a mesura dels interessats i preserva les seues relacions futures amb
el degut respecte als principis de confidencialitat, imparcialitat, neutralitat i cooperació amb els tribunals. D’aquesta manera s’aprofundeix en la cultura de la pau com a mitjà de resolució de controvèrsies.
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públic essencial permet extraure ensenyaments per a futurs escenaris de crisis.

1994. Afermar la transformació en l’Administració de justícia de la Comunitat Valenciana
1995. El dret a una bona administració de Justícia al servei dels ciutadans, a un bon Dret i a la seguretat
jurídica és essencial en una societat democràtica en la qual els drets són garantits.

1996. L’eficàcia del sistema judicial afavoreix a més el creixement econòmic, promou la productivitat i la
competitivitat i especialment les activitats més innovadores.

1997. La confiança i el bon funcionament de la justícia reforça l’estabilitat institucional i el desenvolupament d’un clima de cooperació que facilita l’acció col·lectiva i el bon govern.

1998. Per a afermar el model, i d’acord amb les línies bàsiques del Pla de Justícia 2030 del Govern d’Espanya, de modernització processal, organitzativa i digital que pretén fer canvis estructurals basats en
estàndards de qualitat, agilitat, i eficiència, es van encarar reformes necessàries, que s’han iniciat,
que miren de front els reptes de futur centrats en una justícia eficaç, inclusiva i amb perspectiva de
gènere.

1999. Una justícia eficaç: intel·ligent, sostenible i amigable pot satisfer el dret a la tutela
judicial efectiva

2000. Una justícia lenta limita el dret a la tutela judicial efectiva per això resulta necessària l’aposta per l’increment de recursos en modernització tecnològica, al mateix temps que es respecta la sostenibilitat
i es fomenten mitjans de resolució de controvèrsies que eviten la litigiositat.

2001. Executarem el Pla de Modernització i Digitalització de la Justícia com a instrument transformador
d’un servei públic eficient, àgil i segur capaç de respondre a les demandes de la ciutadania en igualtat
de condicions; i al temps s’afavoreix una major professionalització dels treballadors i treballadores
públics que intervenen en els processos administratius de la Justícia.

2002. Implantarem l’expedient judicial electrònic que facilitarà la interoperabilitat i connexió entre els operadors jurídics, millorant l’eficàcia dels processos, optimitzant els recursos i millorant l’atenció a la
ciutadania.

2003. Conclourem la transformació del parc tecnològic, per a això es consolidaran llocs de treball deslocalitzat per a tots els professionals de la justícia, la qual cosa facilita la conciliació laboral, la reducció
de la petjada de carboni en reduir la mobilitat i permet el treball a distància en cas de confinament.

2004. Som la primera Comunitat Autònoma que aposta per una Justícia verda a través del Pla d’Eficiència
Energètica de les seus judicials millorant la seua sostenibilitat i reduint la petjada de carboni. Això
ens posiciona en l’avantguarda de la innovació en solucions constructives per a la sostenibilitat, l’eficiència energètica i l’anomenada economia verda amb tot el seu potencial com a jaciment de noves
ocupacions de qualitat i la seua alta rendibilitat.

2005. A això s’uneix la creació de seus judicials accessibles, sostenibles i segures dins del Pla d’Infraestructures Judicials que implica la construcció i rehabilitació de noves seus judicials, entre elles 15 grans
edificis i una inversió de 200 milions d’euros.

2006. Continuem apostant per desenvolupar fórmules de resolució no judicialitzada de conflictes com la
mediació i l’arbitratge per a ajudar a la solució extrajudicial de les controvèrsies de manera que es
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fomente la cultura de la pau. Som la Comunitat Autònoma amb la normativa més avançada en la implantació de la mediació a Espanya i que estableix un marc general per als procediments mesuradors
que complementa la normativa estatal. A més, fomentarem la seua implantació en l’àmbit municipal
a través del servei Mediaprop, dins del Projecte Justícia Pròxima.

2007. Una Justícia equitativa i inclusiva: accessible i pròxima a la ciutadania
2008. La despoblació del territori i la concentració dels serveis públics allunyats de la ciutadania pot pal·liarse en part amb la implantació de noves tecnologies, especialment en l’àmbit de l’Administració de
Justícia. No obstant això, entenem que és necessari prestar una atenció pròxima a la ciutadania evitant desplaçaments i enfortir la modernització de les oficines judicials dels municipis en els quals en
aquest moment es troben els jutjats de pau.

2009. El Projecte Justícia Pròxima és pioner en l’estat espanyol i pretén transformar els jutjats de pau en
oficines especialitzades, modernitzades tecnològicament i dotades de noves prestacions com els
Serveis d’Orientació Jurídica de Proximitat (Justiprop), de foment de la mediació (Mediaprop), i les
oficines d’enllaç municipals en l’assistència a les víctimes del delicte. En col·laboració amb els col·legis
professionals i la FVMP es reforça l’accessibilitat i la qualitat del servei de justícia en tot el territori,
sent una eina de cohesió territorial i social, al mateix temps que s’actua en aquelles zones en risc de
despoblació,

2010. Ningú pot quedar arrere. La consolidació de la justícia gratuïta és l’instrument que garanteix l’accés
de tota la ciutadania a la justícia en igualtat de condicions: perquè l’assistència jurídica és un servei
públic essencial i també termòmetre de la qualitat democràtica d’un país. Ampliem la seua aplicació
a col·lectius més desfavorits i l’aproximem, en col·laboració amb els col·legis professionals de l’advocacia, als municipis de més de 7000 habitants a través del Servei d’Orientació Jurídica de Proximitat
(Justiprop) dins del Projecte Justícia Pròxima.

2011. Desenvoluparem un nou model de col·laboració amb els municipis per a la implantació d’una xarxa
d’oficines col·laboradores d’assistència a les víctimes del delicte en localitats que no siguen capçalera
de partit judicial. A més, comptarem amb un Protocol específic en l’àmbit rural en el qual es tinguen
en compte les especificitats dels recursos i els serveis.

2012. És necessari eliminar les barreres visibles i invisibles per a accedir a la justícia, per això promovem
una justícia inclusiva i accessible. A més d’implantar el Pla d’Accessibilitat en tots els edificis judicials,
realitzar el seguiment dels Serveis d’Orientació Jurídica especialitzats en diversitat funcional o els
protocols d’assistència a les víctimes discapacitades, s’estendran els serveis de “lectura fàcil” de les
resolucions judicials i el “personal facilitador” que assistirà a les persones que requerisquen un suport o d’acomodaments raonables davant l’Administració de Justícia.

2013. Som conscients que, enfront de les desigualtats, cal dotar d’instruments eficaços de solidaritat per
a la millor prestació del servei a les persones més vulnerables, l’Administració de justícia ha d’estar
connectada amb altres serveis públics (socials, sanitaris …) de manera que es millore de les víctimes
i es cobrisquen les necessitats de les persones i famílies més vulnerables. En aquest sentit, estenem
les Unitats d’Atenció Social de l’Administració de Justícia en tot el territori.

2014. Incorporarem la gestió de la xarxa de punts de trobada familiar i la de menors a la conselleria competent en matèria de justícia perquè no pot estar desvinculada de decisions que tenen relació amb
l’activitat judicial i l’Administració de Justícia

2015. No podem pensar en la modernització de la nostra societat sense la inversió social centrada en la
promoció de la igualtat, especialment la de gènere.
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2016. Una Justícia amb perspectiva de gènere
2017. El feminisme del segle XXI ha d’incidir en la igualtat real de les dones tenint present que la violència
de gènere és la màxima expressió de les desigualtats i de la vulneració dels drets de les dones i les
xiquetes en les seues múltiples formes. L’expressió de la major indignitat invisibilitzada en la nostra
societat és la prostitució i per això hem de centrar els nostres esforços a lluitar per la seua abolició.

2018. Hem de garantir la seguretat de les dones en risc
2019. Continuarem utilitzant tots els mitjans dels quals disposen les Administracions públiques per a protegir les dones víctimes de violència de gènere, en totes les seues formes tal com estableix el Conveni
d’Istanbul. Estendrem les Oficines de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere,
per a acompanyar-les des de la fase anterior a la denúncia; i ampliarem les dotacions de la Xarxa de
la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte perquè puguen trobar aqueix suport fins a la
finalització dels procediments judicials.

2020. Prostitució i tracta des de la perspectiva abolicionista
2021. El tràfic de persones i la prostitució són dues realitats interconnectades. Prova d’això és que es calcula que el 80% de les dones prostituïdes a Espanya són víctimes de tràfic. Les estimacions realitzades
per experts ens indiquen que el nombre de víctimes de tràfic a Espanya se situa en una forqueta que
va des de les 80.000 a les 320.000 dones. No obstant això, en els últims cinc anys, les autoritats tan
sols han detectat a 2.315 dones víctimes d’explotació sexual. Aquestes dades ens indiquen que les
mesures legislatives i policials de lluita contra el tràfic no estan sent eficaços.

2022. La regulació de la prostitució suposaria un empitjorament d’aquesta situació, ja per si mateixa dramàtica. Les experiències de països que han legalitzat el comerç del sexe, com els Països Baixos, han demostrat que la regulació de la prostitució ha generat un increment del nombre de dones víctimes de
tràfic. Per això, l’única alternativa per a acabar amb l’explotació sexual de les dones és adoptar una
estratègia abolicionista.

2023. La prostitució mai és producte d’una elecció lliure. Després d’ella, sempre s’amaguen factors com l’extrema pobresa, la por, la desocupació, la falta de permisos de residència, la impossibilitat d’accedir
a serveis i recursos públics, que retallen la llibertat de les dones i coarten la seua presa de decisions.

2024. Així mateix, la prostitució és una expressió de la desigualtat i de la violència de gènere. La discriminació estructural que pateixen les dones és la causa que hi haja homes que pensen que poden
comprar el cos d’una dona per al seu propi plaer. Només així s’explica que el 95% de les persones
prostituïdes siguen dones i xiquetes o que el 99’7% dels qui obtenen beneficis de la prostitució aliena
siguen homes.

2025. Per tant, l’única resposta compatible amb els drets humans i amb la democràcia és l’abolició.
2026. Estratègia abolicionista
2027. Durant els últims anys a Espanya hem seguit una senda totalment aliena a aquesta realitat, amb reformes com la despenalització de la terceria locativa. Mitjançant reformes com aquesta, l’única cosa
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que s’ha aconseguit ha sigut reforçar la impunitat dels proxenetes i els tractants de persones. Per
això, és necessari adoptar una mirada totalment oposada, que permeta avançar cap a l’abolició de
la prostitució.

2028. Aquesta estratègia ha d’articular-se sobre tres eixos d’acció:
2029. Educatiu. Les societats contemporànies han naturalitzat l’explotació i el sofriment de les dones prostituïdes a conseqüència de segles convivint amb aquesta realitat. En altres paraules, s’ha banalitzat
el dolor de les dones. Per aquest motiu, resulta tan important dur a terme accions educatives que
canvien la visió que la ciutadania té de la prostitució. La societat ha d’entendre que la prostitució és
una expressió de la violència de gènere i que, conseqüentment, ha de ser abolida. Per a aconseguir
aquest canvi en les mentalitats, és necessari fer pedagogia i dur a terme campanyes de conscienciació sobre la realitat de la prostitució, dirigint-les específicament als més joves.

2030. D’altra banda, és necessari adoptar plans de formació per a empleats públics a fi de facilitar la identificació i l’atenció a les víctimes de prostitució i de tràfic.

2031. Legislatiu. Les reformes en el nostre ordenament jurídic han de dur-se a terme des de tots els nivells
administratius (estatal, autonòmic i local) i perseguir un doble objectiu: Primer, reconéixer a les dones prostituïdes com el que són: víctimes de violència de gènere. Aquesta reforma passa per modificar lleis com la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere. Aquest reconeixement servirà tant perquè la ciutadania entenga la vertadera
naturalesa de la prostitució com per a oferir la protecció legal i social que les dones prostituïdes
mereixen. I, segon, sancionar tant als qui es lucren de la prostitució com als qui la consumeixen. En
aquesta reforma han d’implicar-se tots els nivells administratius. En el pla estatal, és necessari modificar la legislació penal, ja que actualment el nostre codi s’expressa en termes molt laxos respecte
al proxenetisme, la qual cosa fa extremadament difícil castigar als qui l’exerceixen. D’altra banda,
resulta fonamental instar els ajuntaments que aproven ordenances municipals de tall abolicionista,
que sancionen sol·licitar o acceptar serveis sexuals retribuïts, que prohibisquen conductes que afavorisquen i promoguen el consum de prostitució i que, en cap concepte , sancionen a les dones prostituïdes. És necessari que les autoritats municipals entenguen que la prostitució no és un assumpte
d’ordre públic ni de seguretat ciutadana, sinó de violència de gènere i drets humans.

2032. Social. L’estratègia abolicionista no consisteix només a perseguir, restringir i prohibir, sinó que és
necessari oferir recursos i alternatives a les dones prostituïdes perquè puguen eixir d’aquesta situació, de manera que puguen accedir a ocupació, habitatge, permisos de residència i altres recursos i
serveis que necessiten. De nou ací la coordinació i la cooperació interadministrativa resultarà clau, de
manera que tots els nivells de poder avancen en la mateixa direcció.

2033. En definitiva, aquesta estratègia, per la seua naturalesa transversal i polièdrica, ha de comptar amb
un marc legislatiu propi, per la qual cosa és necessari aprovar una llei per a l’abolició de la prostitució.

2034. Migració

2035. Un dels trets amb els quals s’identifica als valencians i valencianes és el d’oferir un exemple de socie-
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tat oberta i dinàmica. Històricament, aquesta és la terra que han triat diferents cultures, llengües, nacions i religions per a fer d’ella la seua llar, contribuint així a enriquir-lo i potenciar la nostra capacitat
per a adaptar-nos a les transformacions socials. La societat valenciana és hereva d’aquesta diversitat,
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d’aquest dinamisme i capacitat adaptativa i ha anat avançant en un acomodament progressivament
respectuós i incloent per a tots i totes.

2036. L’arribada d’immigrants a les nostres terres no és un fet nou. Com no ho és l’experiència de la mateixa emigració, perquè moltes famílies valencianes van haver de marxar fora per a trobar una vida
millor, especialment després del final de la guerra civil, amb la victòria dels rebels antirepublicans i,
en els anys més durs de la postguerra, fins ben entrats els setanta.

2037. Per a oferir una resposta adequada al que sens dubte és un important desafiament, però també una
gran oportunitat, el PSPV-PSOE vol entendre i gestionar les migracions des d’una òptica global, en la
qual la cooperació multilateral i multinivell siga peça clau. Per a això és important no sols l’esforç de
cooperació de tots els poders públics (locals, autonòmics, estatals, europeus), sinó també la implicació activa de les i els agents socials que componen la nostra puixant societat civil.

2038. El socialisme valencià defensa que hem de ser crítics amb la lògica gerencial de les migracions, pròpia
de la ideologia fonamentalista de mercat global, que les entén com un fenomen extern, conjuntural,
que consisteix només en xifres i balanços o, en tot cas, estrictament vinculat a les fluctuacions del
mercat global de treball (en el qual els Estats han de fer prevaldre les del seu mercat intern).

2039. Considerem que aquesta és la base d’un model fracassat de polítiques migratòries, orientades a
dominar unilateralment la gestió dels fluxos migratoris i centrades quasi exclusivament en el control
de fronteres, des d’una concepció huitcentista de la sobirania. Volem eixir de circumloquis com els
de “polítiques migratòries fermes, però humanes”, que no diuen res o simplement tracten de llavar
la cara a aquest model.

2040. Les i els socialistes valencians hem respost sempre als senyals d’identitat de la societat valenciana,
oberta, dinàmica i a aquesta visió multilateral, cooperativa i multinivell. I tenim molt clar que el punt
de partida irrenunciable és el reconeixement de la dignitat del treball, que garanteix la convivència de
les identitats múltiples i és la clau per a avançar en l’erradicació de qualsevol forma de discriminació,
explotació i sotmetiment.

2041. Sabem que les competències d’una part important de les polítiques migratòries i d’asil (la gestió del
trànsit de les fronteres, les condicions de reconeixement dels qui sol·liciten protecció internacional i
asil, les condicions d’accés a la residència legal i fins i tot a la ciutadania, etc.) corresponen al govern
de l’Estat, però estem compromesos i compromeses amb elles.

2042. A més, el pes més decisiu de la gestió migratòria en matèria de polítiques d’acolliment i de gestió de
la presència de les persones immigrants, garanties quotidianes dels seus deures i drets com a veïns
i veïnes, com a treballadors i treballadores, com a usuaris i usuàries de serveis i prestacions socials,
especialment quan parlem dels més vulnerables -menors i dones-, recauen als Ajuntaments i en la
mateixa Comunitat Autònoma.

2043. Des que el socialisme ha tornat al govern de la Generalitat, hem tingut molt present aquestes necessitats i treballem amb esperit obert i proactiu, en polítiques, programes i iniciatives que afavorisquen
i promoguen aqueixos processos socials propis d’una convivència plural que ha de ser equitativa i la
gestió de la qual, ho sabem, no sempre és senzilla.

2044. Més enllà dels acords del Botànic, les i els socialistes valencians tenim la voluntat de liderar aquesta
societat i representar cada vegada a més ciutadans i ciutadanes. I això significa també saber acollir
als qui volen arribar a ser-ho, arribar a formar part dels valencians i valencianes de manera estableprimer com a residents i després com a nous ciutadans i ciutadanes: les persones immigrants constitueixen una oportunitat de ser més i ser millors, de fer més forta i millor a la Comunitat Valenciana.

2045. Des del PSPV-PSOE volem contribuir a canviar la narrativa sobre la immigració i allunyar-nos de la
narrativa tòxica, dels missatges d’enfrontament i fins i tot d’odi, que són l’enfocament des del qual
miren a les i els immigrants altres partits i forces socials (també mitjans de comunicació i xarxes
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socials), aquells partits que volen fer electoralisme irresponsable, a base d’una visió pròpia d’una
societat tancada, antipluralista, ignorant de la realitat, que fomenta l’estigmatització de les persones
immigrants com a amenaça.

2046. Una condició sine qua non per a aquest canvi és l’escola pública, laica, universal. Des del projecte socialista insistim que, no és només l’eix vertebrador del sistema educatiu valencià, sinó del nostre model de societat, equitativa, inclusiva, oberta a la diversitat i pluralitat socials. Per això defensem que
les beques per a adquisició de llibres, menjador i transport o el professorat de reforç per a alumnes
amb necessitats especials (derivades, per exemple, del desconeixement de la llengua) han d’incloure
a aquest sector. I el nostre sistema educatiu ha d’orientar-se al fet que les nostres generacions més
joves -entre les quals es compten els xiquets, xiquetes i joves que provenen de la immigració- sàpien
conjugar l’arrelament com a valencians amb la d’una ciutadania global.

2047. En aquesta línia, la inclusió sociolaboral és un altre eix clau i condició de les polítiques d’integració, requisit de la bona gestió de la presència dels immigrants. Des del PSPV-PSOE volem que les polítiques
d’ocupació promoguen condicions per a aquesta inclusió dels i les immigrants com a treballadors i
treballadores que contribueixen a la nostra riquesa i també a la riquesa dels seus països d’origen.

2048. La garantia dels drets és objectiu de les polítiques d’acolliment: el compromís de les i els socialistes
valencians és millorar el sistema de serveis propis per a atendre també les necessitats i demandes
dels qui arriben per a ser nous valencians i valencianes. Per exemple, amb iniciatives com les de la
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a oferir una atenció jurídica específica, amb la
col·laboració dels Col·legis d’Advocats de la nostra Comunitat.

2049. Des del respecte i lleialtat al sistema de competències que naix de la Constitució i de l’Estatut, el
socialisme valencià reivindica el paper actiu de les CC AA en els programes de cooperació amb els
agents socials dels països d’origen de les migracions. Molt específicament, a l’hora de concretar la
col·laboració amb aquests països mitjançant convenis de cooperació que permeten, per exemple,
millorar la formació de potencials candidats o candidates al nostre mercat de treball o l’establiment
de programes de migració circular que contemplen les necessitats del mateix.
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