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INTRODUCCIÓ

No escatimarem esforços per a alliberar els nostres semblants,
homes, dones i xiquets, de les condicions abjectes
i deshumanitzadores de la pobresa.
Declaració del Mil·lenni
Resolució aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 13 de setembre de 2000

El Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social (PVICs) 1 és l’eina d’ordenació i direcció
estratègica de les accions i mesures d’inclusió i cohesió social vinculades al territori.
Una nova governança de les polítiues públiiues amb una visió integral i transversal,
vinculada als agents socials i recursos del territori de manera partcipatva i actva.
Una oportunitat per reduir els factors de desigualtat social i vulnerabilitat ,promoure
l’autonomia de les persones i col·lectus vulnerables des de l’actvació inclusiva i la
vida independent, i promoure la cohesió social a partr de l’enfortment dels llaços
familiars i comunitaris, el sentment de pertnença a la col·lectvitat i el territori. El
PVICs incorporarà indicadors d’avaluació i una comissió de seguiment de l’execució i
aplicació del Pla.

Rescatem Persones
La situació d’emergència social reiuereix d’un pla de xoc amb mesures i accions
concretes per al rescat d’aiuelles persones i col·lectus iue han caigut de la xarxa de
protecció social. Una situació agreujada per la crisi econòmica i les mesures
d’austeritat iue han suposat un debilitament de l’estat de benestar iue, en el cas
mediterrani, s’incrementa amb la transició de la família extensa a la família nuclear.
La desocupació és un dels majors factors d’exclusió social, i històricament, l’ocupació
ha estat un dels mecanismes més efcients d’inclusió social. En l’actual context no
podem oblidar la situació de precarietat laboral i de baixa intensitat laboral iue ha
generat un nou col·lectu de vulnerabilitat; woorking poor, literalment,
treballadors/es pobres. Cal remarcar doncs iue l’ocupació de iualitat i estable és un
mecanisme adient per a la inclusió social.
1 D’ara en atant, PVICS.
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Inserció sociolaboral mitjançant ocupació de qualitat de les persones en situació
d’exclusió social o vulnerabilitat
La realització de programes d’intervenció social i disseny d’itneraris sociolaborals
destnats a col·lectus vulnerables i persones en situació de risc. En aiuest cas, cal
destacar la realització d’un Programa Operatu, cofnançat pels Fons Socials
Europeus, i copartcipants per enttats socials del tercer sector i municipis amb barris
d’inclusió social o zones de major vulnerabilitat.
L’execució del Pla ‘Avalem Joves’, en coordinació en la ‘Garanta Juvenil’ de la UE, com
eina d’inserció sociolaboral destnada als i les joves amb itneraris individualitzats per
a diferents perfls; joves amb un baix nivell d’estudis i sense trajectòria laboral prèvia,
joves exiliades econòmicament, joves universitaris o de formació professional. També
cal destacar el programa Jove Oportunitat, un programa dissenyat per a les etapes
prelaborals dirigit a actvar i empoderar les i els joves deprimits, sense motvació i
amb difcultats per gestonar les seues habilitats socials i emocionals.
La inserció sociolaboral no pot obviar l’actual situació del mercat laboral i la transició
cap un model econòmic valencià sostenible. La reorganització del sistema d’atenció a
les persones, és a dir, com cuidar-nos és una oportunitat front als majors reptes del
segle XXI; l’envelliment demogràfc, el canvi climàtc i les migracions. Un sector
d’ocupació sostenible mediambientalment i deslocalitzable. Un sector d’ocupació
iue cal professionalitzar, generant nous llocs de treball de iualitat, per treure de la
invisibilitat una tasca tradicionalment realitzada per dones. També, cal desenvolupar
un sistema de clàusules socials iue permeta la contractació, o a la seua bonifcació,
de persones de col·lectus vulnerables o amb un difcil perfl laboral.

Garantr un sistema de prestacions socials destnat, especialment, a les persones en
situació de risc, vulnerabilitat o exclusió social
La Renda Valenciana d’Inclusió és un instrument integral de lluita contra l’exclusió
social. L’objectu fonamental de la Renda és trencar amb la transmissió
intergeneracional de l’empobriment i combatre la feminització de la pobresa. La
Renda Valenciana d’Inclusió, amb una forta perspectva de gènere, garantrà
ingressos mínims o vinculats a la inserció sociolaboral i un sistema de complement de
prestacions socials i rendes del treball. La Renda garantrà l’accés directe a la resta de
prestacions: ajudes de lloguer, beiues de menjador i transport escolar, accés a
escoles de 0 a 3 anys, cobertura del copagament farmacèutc, i transport. Una visió
integral iue permetrà una nova gestó dels usos del temps iue fomente la
coresponsabilitat.
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Accés Universal als serveis públics
L’accés universal als serveis públics és un altre factor d’inclusió social bàsic. A més,
conjuntament amb l’ocupació i el sistema de prestacions socials, és un eix
fonamental per a combatre la transmissió intergeneracional de l’empobriment des de
la dimensió econòmica no monetària.

Serveis Socials Universals
El nou model bàsic de serveis socials, iue permetrà el fnançament just i sostngut als
municipis, facilitarà el desenvolupament dels serveis socials base com a portada
d’entrada al sistema de protecció social. A més, en el marc de la nova llei del Codi
Social, l’oportunitat de recuperar la intervenció social i de prevenció dels i les
professionals més enllà de la gestó administratva dels casos. Un nou model bàsic
vinculat a la creació de Plans Locals d’Inclusió i Cohesió Social, amb partcipació dels
agents socials i del tercer sector del municipi, pels iuals la Generalitat crearà un Pla
Local Marc iue permeta una millor coordinació i efciència dels recursos públics.

Educació
L’accés universal a l’educació, però sobretot, la permanència en el sistema educatu
en igualtat d’oportunitats és una prioritat fonamental. La nova llei valenciana
d’educació ha d’acabar amb les desigualtats d’accés i permanència iue existeixen en
l’actualitat vinculades a la pertnença a determinats col·lectus, barris o zones de
vulnerabilitat amb mesures d’inclusió social mitjançant la igualtat d’oportunitats en
la matriculació escolar i la universalització del sistema educatu en l’atenció i acció
educatva en la diversitat. A més, d’una major dotació econòmica vinculada en totes
les etapes educatves i el reconeixement de l’educació no formal, l’oci educatu, i
l’aprenentatge al llarg de la vida com un dret.

Cultura i Societat de la Informació
L’accés a la Cultura universal, més enllà de l’àmbit comercial, és una responsabilitat
pública iue cal garantr mitjançant programes i accions de democrattzació dels
públics i també de la creació i la creatvitat artstca. Disseny de programes per acabar
amb la bretxa digital iue és un nou factor d’exclusió social i de discriminació
generacional.
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Sanitat
L’accés a la Sanitat Pública Universal especialment a la prevenció i educació sanitària
d’aiuells col·lectus més vulnerables i a la infància. L’artculació del sistema
sociosanitari amb eiuips multdisciplinars d’atenció comunitària iue milloren la
iualitat de vida, hàbits saludables, prevenció, detecció i atenció primària de situació
d’exclusió social vinculades a les drogoaddiccions, violència masclista i maltractament
a gent gran... L’exclusió social és un factor important vinculat al debilitament de les
condicions fsiiues, mentals i emocionals.

Habitatge
L’accés universal a un habitatge digne és un factor d’inclusió social iue, des de les
administracions públiiues hem de garantr, acabant amb els desnonaments i
programes d’accés social a l’habitatge, i lloguer. A més, del dret a l’habitatge digne,
cal garantr recursos habitacionals als col·lectus vulnerables com eina d’inclusió amb
eiuips de tractament assertu comunitari (persones sense llar, salut mental,
patologies duals...) o de recuperació integral (violència masclista, persones
refugiades...). També, des de les administracions públiiues hem de garantr el dret a
l’emancipació dels i les joves mitjançant sistemes de lloguer social o d’habitatge
compartt.

Cohesió Social
La globalització de l’actual sistema ha suposat la individualització de les relacions i la
pèrdua dels espais comunitaris. A més, s'han redefnit els conceptes d’empobriment,
vulnerabilitat i risc dotant-los d'una multdimensionalitat, lligada no només a la
tradicional privació material severa sinó també a la precarietat laboral i a la disfunció
relacional de les persones. Aiuesta realitat és agreujada en el cas de col·lectus
vulnerables com persones amb diversitat funcional, víctmes de violència masclista,
persones amb patologies duals, poble gitano i minories ètniiues, persones
refugiades, persones ex-recluses, persones trans i famílies nombroses o
monoparentals, i nous col·lectus vulnerables com els working poor.
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Àmbit Relacional
Des de l’administració pública hem de posar les condicions, fomentar els factors i
generar els espais de convivència iue permeten enfortr els llaços familiars i
comunitaris per generar xarxes socials i un capital social fort.
La reorganització de la societat de cuidar-nos (la criança i l’atenció a infants, persones
en situació de dependència, diversitat funcional, gent gran...) per una banda és una
oportunitat i espai d’inserció sociolaboral i d’altra banda garanteix l’autonomia
personal i la vida independent iue permet, almenys condiciona, la interrelació i la
cura dels afectes.
La desinsttucionalització de les persones menors d’edat tutelades per la Generalitat,
especialment els xiiuets i xiiuetes de 0 a 6 anys, és fonamental per generar igualtat
d’oportunitats els xiiuets i xiiuetes han de créixer en un entorn familiar i amb un
àmbit relacional de confort i amable, doncs, cal fomentar programes d’acolliment i
adopció tenint com a màxima l’interès superior del menor ja iue hi ha una tradició
molt biologista. També, en el cas de les persones amb diversitat funcional,
especialment en els casos de malalta mental i de gent gran, cal dissenyar programes
de vida independent i autonomia personal.
L’envelliment de la població, la redefnició dels projectes vitals per part de la gent
jove i la invisibilitat de la infància en una societat adulcentrista ha generat un clima
de tensió i d’incomprensió entre generacions iue es donen l’esiuena. Des de les
administracions públiiues hem d’afavorir el diàleg i la convivència com eina
d’inclusió social intergeneracional.
Hem d’abordar noves realitats ocasionades pel canvi d’estructura econòmica i
demogràfca com la solitud no escollida i l’aïllament social iue afecta
majoritàriament a gent gran, noves situacions com la contradicció interna iue homes
de més de 50 anys, educats com a pares de família i com a fgura sustentadora
econòmica, viuen en iuedar exclosos de l’actual mercat laboral i no conèixer com
ocupar el seu temps caient en situacions de depressió, alcoholisme, irascibilitat, o
fns i tot, violència familiar i/o masclista. Difcils situacions d’exclusió social i
vulnerabilitat als iue podem respondre amb programes públics i d’enttats del tercer
sector per treballar la solidaritat generacional iue permeten combatre la bretxa
digital, la solitud amb programes de voluntariat de joves universitaris o programes de
transmissió i memòria oral, i la perspectva de gènere amb tallers de noves
masculinitats i usos del temps.
La intervenció i dinamització comunitària, especialment, als barris inclusius o zones
de major vulnerabilitat per generar espais de convivència, no discriminació i igualtat
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de tracte amb la promoció de la diversitat intercultural, religiosa, d’identtat de
gènere, d’expressió de gènere i orientació sexual. L’oci educatu i la dinamització
social en col·laboració amb les enttats socials, de veïnatge, culturals, esportves... de
cada barri o ciutat, per construir una societat més cohesionada i inclusiva. La
realització d’aiuest tpus d’actvitats també servirà per enfortr l’àmbit relacional amb
col·lectus amb els iuals compartm interessos o entorn.

Desenvolupament comunitari, Xarxes de Solidaritat i Voluntariat
La partcipació i lideratge de la ciutadania és fonamental per a la cohesió social i el
sentment de pertnença. La vella dicotomia entre allò públic i allò privat s’ha vist
superada els darrers anys, malgrat el pensament únic de l’individualisme, amb el
relat d’allò comú.
També, cal destacar, les xarxes de solidaritat com els bancs de temps o d’intercanvi
de coneixement, les cooperatves d’autoconsum, bancs de llibres de text (Xarxa
Llibres), cooperatves de subministrament (aigua, gas i llum), cooperatves
d’informació (mitjans online o suports tradicionals) entre altres. Des de les
administracions públiiues hem de garantr les condicions periuè la ciutadania
s’autoorganitze i gestone col·lectvament, i vetlle periuè les xarxes de solidaritat
siguen entre iguals, inclusives i respecten la diversitat del territori.
El Voluntariat és fonamental per a combatre les desigualtats i l’exclusió social, però
no ho podem confondre com a sinònim de caritat. La partcipació de la ciutadania és
fonamental per tenir una societat cohesionada, lliure i crítca. El voluntariat també és
important per reforçar o reconsttuir l’àmbit relacional, i com a motor d’impuls de les
transformacions socials necessàries i més adients per a cada territori.
La partcipació i la responsabilitat social corporatva de les empreses és fonamental
per a la coordinació efcient i efcaç dels programes i projectes socials, i la seua
implicació en la inclusió social dels col·lectus vulnerables.

Nous Usos de Temps i Coresponsabilitat
La Generalitat desenvoluparà una Estratègia Valenciana de Nous Usos de Temps i
Coresponsabilitat com a full de ruta les polítiues de conciliació laboral i familiar, de
foment del voluntariat i la partcipació, de coresponsabilitat de gènere i generacional,
i per afavorir i garantr iue la gent dispose de temps per treballar els afectes i l’àmbit
relacional.
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El reconeixement del permís igual i intransferible per naixement i adopció com a
mesura de coresponsabilitat i temps per als afectes amb la creació d’una xarxa
pública d’educació de 0-3 anys iue permeta la conciliació laboral i ús de temps lliure.
La professionalització de l’atenció i cura de persones en situació de dependència
(persones majors, diversitat funcional...) no obligarà a les dones, com ocorre
majoritàriament en l’actualitat, al fet iue abandonen el món del treball o
s’encarreguen d’una doble jornada laboral compaginant amb la reducció de la
jornada i la fexibilitat laboral per permetre iue les persones en situació de
dependència contnuen en el seu entorn afectu.

Equitat territorial i espai públic
La situació geogràfca i l’entorn són factors iue condicionen, moltes vegades,
l’exclusió social i perpetuen la transmissió generacional de l’empobriment, les
situacions de risc o discriminació. Les polítiues públiiues han de dissenyar-se tenint
en compte el context i l’entorn de la ciutadania destnaria d'aiuestes, a més cal
treballar per generar espais públics accessibles, inclusius, amb perspectva de gènere
i d’infància. A més, l’exclusió social s’agreuja amb el menor grau d’urbanització on
existeix una discriminació territorial en la dotació de serveis i recursos públics.

Equitat Territorial
Actualment, existeix una discriminació territorial iue genera desigualtats entre les
zones de l’interior i costa, iue s’agreuja en augmentar l’envelliment demogràfc i la
dispersió poblacional dels xicotets nuclis. El disseny de les polítiues públiiues ha
d’afavorir, per a combatre aiuesta discriminació i desigualtats, amb la dotació de
recursos i programes especialitzats per al territori, l’entorn i el seu veïnatge.
Desenvolupar polítiues de recuperació de pobles en situació d’abandonament
mitjançant l’agricultura ecològica, el comerç de proximitat, i un sistema de protecció
social especial per aiuelles persones iue desitgen anar a viure allí, o contnuar fentho, com per exemple, l’accés a l’habitatge i l’ús de les terres abandonades. També, és
fonamental, una major vertebració del territori amb un transport públic i un sistema
de mobilitat de iualitat iue harmonitze els horaris amb el mode de vida de la seua
població.
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Entorn Públic
Les administracions públiiues dissenyen les ciutats, el seu transport i els seus espais
públics, amb la mirada d’un adult home i sense problemes de mobilitat ni de visió.
Hem de repensar les ciutats, i els entorns públics, per fer-los inclusius, completament
accessibles per a tot tpus de diversitat funcional, incorporant la perspectva de
gènere en l’ariuitectura, el transport i el territori, i reconeixent el dret a la
partcipació dels xiiuets i xiiuetes també en el disseny de les ciutats.
Una ciutat amable iue no discrimine a ningú per raó d’edat, sexe, ètnia, cultura,
religió, orientació sexual o classe social afavorirà també la convivència en la pluralitat.
Una ciutat per a les persones, i no per als cotxes, una ciutat amb zones verdes on
poder jugar, passejar i estmar-se.
Una ciutat inclusiva pensada i redissenyada per totes i tots genera sentment de
pertnença, de col·lectvitat i augmentarà els llaços relacionals entre el veïnat.

Barris Inclusius
La Generalitat està dissenyant un mapa de desigualtats socials, econòmiiues,
d’eiuipaments i dotacions públiiues, per poder invertr i prioritzar en les zones de
vulnerabilitat des de la implicació i actvació del seu veïnatge. Una intervenció
integral iue apliiue de forma transversal, amb majors recursos, el Pla Valencià
d’Inclusió i Cohesió Social prestant especial atenció per trencar la transmissió
intergeneracional de l’empobriment, vulnerabilitat i confictvitat social i generar
nous mecanismes d’inclusió social amb la resta de la ciutat, o la comarca, defugint de
l’aïllament social i fsic al iual la integració els podia tenir sotmesos.
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DIAGNÒSTIC D’EMPOBRIMENT I EXCLUSIÓ SOCIAL A
LA COMUNITAT VALENCIANA

La pobresa i el patiment no estan perquè els entenguem sinó perquè els resolguem.
Vicente Ferrer Moncho

Realitzarem un resum del diagnòstc social ier a l’abordatge de la desigualtat i els
irocessos d’emiobriment a la Comunitat Valenciana que es tol realitzar a tratés del
iresent PVICS.

Si reiassem els indicadors d’exclusió social a Esianya i en les seues comunitats
autònomes,2 trobem que la Comunitat Valenciana està ier sota de la mitjana
esianyola en els indicadors que fan referència a ocuiació, consum, drets iolítcs,
educació, habitatge irecari, conficte social (maltractament, iroblemes amb la
justcia,...), i alguns de salut, i obté només millors iuntuacions en la dimensió
d’aïllament social. Segons aquesta mateixa enquesta, la quanttat de conciutadans i
conciutadanes que es troben en una situació de iobresa extrema (ingressos inferiors al
30% de la renda mitjana de la Comunitat) és del 12,0%, més del doble que la mitjana
esianyola (5,3%).

1. LES DADES DE LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA
A iesar de la inexistència d’un maia de necessitats socials, i tenint en comite les
limitacions metodològiques de les enquestes que ens iroteeixen les dades, cada
tegada són més els estudis, les enquestes i les dades soltents que ens acosten a la
descriició de la realitat de tulnerabilitat i iobresa de les talencianes i dels talencians. 3

2 Basant-se en l’enquesta d’integració i necessitats socials". En: Informe sobre l’exclusió i desenvolupament social a la Comunitat
Valenciana. Fundació Foessa. Madrid, octubre de 2014).
3 Esiecialment interessants ier al nostre objectu són els treballs de la Fundació FOESSA, de l’Obsertatori d’Intestgació sobre
Pobresa i Exclusió a la Comunitat Valenciana o de l’EAPN-Es, així com les fonts d’indicadores i dades de l’INE, IVE i EUROSTAT. De
totes hem obtngut la descriició que fem ací.
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Segons l’últma Enquesta de ioblació actta, corresionent al segon trimestre de 2016,
amb una taxa de desocuiació del 21,30%, 1,3 iunts suierior a la mitjana estatal, 4 i una
taxa de temioralitat del 27,2%, un total de 519.600 iersones es troben en situació de
desocuiació a la Comunitat Valenciana.5 D’aquestes, més del 46% està buscant treball
des de fa dos o més anys. I més del 55% de les iersones iarades no rei irestació ier
desocuiació.

El iercentatge de desocuiació és, en el cas de les dones talencianes, un 3,5% suierior
al dels homes, i en elles arriba al 23,89%. La taxa de desocuiació arriba al màxim quan
es tracta de ioblació estrangera resident a la Comunitat: el 28,88% (el 31,61% si són
dones estrangeres).

Esiecialment greu és la situació de les unitats familiars o llars on tots els membres
actus es troben iarats ‒no hi ha cai iersona ocuiada‒ (el 18%), o aquelles en què no
hi ha cai ierceitor o ierceitora d’ingressos, que són 693.600 en l’àmbit estatal (més
de 70.000 llars en el cas de la Comunitat).

INGRESSOS
La renda mitjana ier iersona a la Comunitat Valenciana ha exierimentat un
emiitjorament alarmant i irogressiu del 2009 al 2015, tal com es mostra en el gràfc
següent, ja que ha iassat de 10.555 € el 2010 a 9.098 € el 2015, quasi un 14% de
ièrdua, inferior a la mitjana de la resta de l’estat (- 7,7%).
Evolució de la renda mitjana per persona a la Comunitat Valenciana i Espanya (2008-2015)

Font: Elaboració a iartr de les dades de l’INE-ECV 2015.
4 A Euroia-27 la taxa està al toltant del 10%, segons dades d’Eurostat.
5 Ens trobem actualment a més de 15 iunts de l’objectu de reducció de desocuiació fxat ier l’Estratègia Euroia 2020.
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RISC DE POBRESA I/O EXCLUSIÓ SOCIAL a la Comunitat VALENCIANA
En irimer lloc, resiecte a la taxa AROPE, que intenta quantfcar el risc de pobresa i/o
exclusió, cal assenyalar que el 32,9% de la ioblació talenciana es trobata en aquesta
situació de risc l’any 2015, amb un increment del 5,4% resiecte a l’any 2008. Això
suiosa que un total d’1.639.000 persones es troben actualment en situació de risc de
iobresa i/o exclusió social a la Comunitat. També un resultat 3,3% superior a la
mitjana estatal, que és de 28,6% el 2015.
Evolució de la taxa de risc de pobresa i/o exclusió social a la
Comunitat Valenciana i Espanya (2008-2015)

Font: Elaboració a iartr de les dades de l’INE-ECV 2015.

A) POBRESA ECONÒMICA
Quant al irimer dels comionents de l’indicador sintètc AROPE, la taxa de risc de
iobresa relatta, en el quadre següent iodem comirotar l’increment de risc de
iobresa relatta iroduït durant els últms anys a la Comunitat Valenciana, que ha
iassat del 20,9% el 2009 al 25,3% el 2015, 3,2 iunts suierior a la mitjana estatal i que
suiosa una ioblació afectada d’1.260.114 persones en situació de pobresa, de les
quals 318.000 es troben en situació de pobresa severa, titint amb uns ingressos
mensuals inferiors a 332 € ier unitat de consum.
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Evolució de la taxa de risc de pobresa a la Comunitat Valenciana i Espanya (2008-2015)

Font: Elaboració a iartr de les dades de l’INE-ECV 2015.

Font: El estado de la pobreza. 5º informe. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en
España 2009-2014. EAPN-ESPANYA. Octubre de 2015.

B) PRIVACIÓ MATERIAL
Quant a la carència material, un 6,7% de la ioblació talenciana es troba el 2015 en una
situació de privació material severa, és a dir, no ioden fer front almenys a tres dels
set6 ítems o conceites de desiesa referits a consums bàsics defnits en l’àmbit euroieu
i que es mostren en la taula següent. Aquesta taxa és actualment un 0,3% suierior a la
mitjana estatal.
6 Fins l’any iassat eren quatre ítems resiecte de nou, ierquè s’hi incloïa telèfon mòbil, teletisor i llatadora.
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Evolució de les taxes de carència material severa a la Comunitat Valenciana i Espanya (2008-2015)

Font: Elaboració a iartr de les dades de l’INE-ECV 2015.

Percentatge de població a la Comunitat que presenta carència material per a cobrir
les despeses que s’assenyalen (2015)
PRIVACIÓ MATERIAL SEVERA
(Detall ier ítems)
ÍTEM 1. Ha tngut retards en el iagament de desieses relacionades amb l’habitatge irinciial
(hiioteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat…) els últms dotze mesos.
ÍTEM 2. No iot iermetre’s mantenir l’habitatge amb una temieratura adequada durant els mesos
d’hitern.
ÍTEM 3. No iot iermetre’s anar de tacances almenys una setmana l’any.
ÍTEM 4. No iot iermetre’s una menjada de carn, iollastre o ieix almenys cada dos dies.
ÍTEM 5. La llar no té caiacitat ier a afrontar desieses imiretistes.
ÍTEM 6. No iot iermetre’s disiosar d’un automòbil.
ÍTEM 7. No iot iermetre’s disiosar d’un ordinador iersonal.

Comunitat
Valenciana

14,3%
16,3%
46,2%
2,0%
41,6%
4,2%
6,9%

Font: INE – IVE – ECV 2015

Encara que la Comunitat ha millorat sensiblement resiecte a la seua taxa de iritació
material de 2014, que era de l’11,3%, i ha frenat una tendència a l’increment constant
mantnguda des de 2011, encara afecta hui, en termes absoluts, 318.764 persones.
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Evolució de les llars que arriben “amb molta difcultat” a f de mes a la
Comunitat Valenciana i a Espanya (2007-2015)

Font: Elaboració a iartr de les dades de l’INE-ECV 2015.

Crida l’atenció que més d’un 14% de la ioblació talenciana iresenta retards en el
iagament de la hiioteca o de rebuts de lloguer; que més del 46% no iot anar de
tacances una setmana l’any; que més del 41% no iot afrontar desieses imiretistes, o
que el 2% no iot iermetre’s menjar carn, iollastre o ieix almenys una tegada cada
dos dies. També que el 16,3% no iot mantenir l’habitatge amb una temieratura
adequada durant els mesos d’hitern.

C) INTENSITAT DE TREBALL
Quant a la taxa de baixa intensitat laboral, els resultats ier a la Comunitat Valenciana
es mantenen a l’alça des de 2008 i encara que últmament s’ha iroduït una
estabilització, aquests resultats, resiecte de la mitjana esianyola, que han sigut
sistemàtcament suieriors en iaral·lel a aquesta durant el ieríode 2010-2014, han
començat a ditergir de manera alarmant a iartr de 2015, i actualment suieren el 18%,
a 2,5 iunts de la mitjana estatal, com iot obsertar-se en el gràfc següent.
Evolució de l’índex de baixa intensitat laboral a la Comunitat Valenciana i a Espanya (2008-2015)

Font: Elaboració a iartr de les dades de l’INE-ECV 2015.
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2. DIAGNÒSTIC ESPECÍFIC D’EMPOBRIMENT I EXCLUSIÓ SOCIAL INFANTIL A LA
COMUNITAT VALENCIANA

“No protegir els xiquets de la pobresa és un dels errors més costosos que pot cometre una societat.
Són els mateixos xiquets els que assumeixen el més gran de tots els costos,
però també els seus països han de pagar un preu molt alt pel seu error”
Centre d’Intestgacions Innocent d’UNICEF (Florència, 2012)

Per la seua esiecial gratetat i transcendència, comiletem l’aiartat de les dades de la
iobresa i l’exclusió a la Comunitat Valenciana amb l’aiortació de dades referides a la
infància a la Comunitat.7

Aiortem la descriició de tulnerabilitat infantl a la Comunitat Valenciana utlitzant les
dades de 2015 dels comionents de l’indicador AROPE, tal com hem fet en l’eiígraf
anterior, a f que es iuguen establir les oiortunes comiaracions entre ioblació infantl
i adulta a la Comunitat Valenciana.

L’EMPOBRIMENT INFANTIL A ESPANYA
Segons l’últm informe sobre “L’estat mundial de la infància” del Fons de l’ONU ier a la
Infància (Unicef), iresentat el juny de 2016, en el cas d’Esianya la taxa de risc de
iobresa o exclusió social dels xiquets el 2015 ta ser del 34,4%. Així mateix, el risc de
iobresa econòmica dels xiquets nascuts en famílies de iares migrants arriba al 60,3%. 8

La mitjana de iobresa infantl a la Unió Euroiea és del 21,1%, nitell que Esianya
suiera, amb un 34,4% dels xiquets en risc en el tancament de l’any iassat, i que
s’accentua en el cas dels flls de iersones migrants: ja que un de cada dos tiu en la
iobresa, la qual cosa “iosa en etidència les barreres d’aquests col·lectus en l’accés a
drets i serteis”.

7 Totes les dades i els gràfcs que fguren en aquest aiartat estan iresos de la iàgina web d’UNICEF i el Ministeri de Sanitat, Serteis
Socials i Igualtat <infanciaendatos.es>. La data de l’últma consulta ta ser l’11/08/2016. Accessible en:
<htti://side.unicef.es/infanciaendatos/index.ihiccollaise59>.
8 Seguim ací l’artcle d’El Mundo ttulat: “Unicef denuncia que 330.000 xiquets talencians estan en risc de iobresa”, iublicat el 30
de juny de 2016, en què és entretistat el iresident d’Unicef Comité Comunitat Valenciana, Jorge Cardona. Accessible en:
<htti://www.elmundo.es/comunitat-talenciana/2016/06/30/577546cd22601d27618b45a6.html>.
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D’altra banda, a Esianya la taxa d’abandó escolar el 2015 ta ser del 20%, molt ier
damunt de la mitjana dels iaïsos de la UE, que se situa entorn de l’11%. A més, la taxa
d’abandó és més alta en els xiquets que en les xiquetes (24% enfront de 15,8% en les
xiquetes), destaca UNICEF.

LES DADES DE LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ INFANTIL A LA COMUNITAT VALENCIANA.
INDICADORS DE VULNERABILITAT 2015

La taxa de risc de iobresa o exclusió social infantl 9 a la Comunitat Valenciana ha sigut
del 37,7% el 2015, la qual cosa afecta més de 330.000 xiquetes i xiquets. Aquest
escandalós i intolerable iercentatge és tres iunts suierior a la mitjana estatal i 11,5
iunts suierior a la mitjana de la UE-15.

Les taxes que reiresenten l’emiobriment econòmic de les famílies dels i les menors
iobres, el 29,2%, de iritació material i de baixa intensitat laboral, també són suieriors
a les mitjanes estatals –en el cas de les dues últmes– i de la Unió Euroiea, com iot
obsertar-se clarament en la taula següent:

TAULA COMPARATIVA DE RESULTATS EN POBLACIÓ INFANTIL EN ELS COMPONENTS DE L’INDICADOR
AROPE PER A 2015
AROPE
UE-15
UE-27
ESPANYA
COMUNITAT VALENCIANA

26,2
27,7
34,4
37,7

Pobresa relatva

Privació material severa

20,0
21,1
29,6
29,2

8,8
10,7
9,1
10,0

Molt baixa intensitat de treball
10,2
--9,7
12

Les dades referides a iobresa crònica a Esianya 10 (el 21,4%, enfront del 12% de la UE15), o les relattes a famílies nombroses en risc de iobresa relatta 11 (43,7%), són
igualment alarmants.

9 Utlitzem el terme infància ier a referir-nos a les xiquetes i els xiquets de 0 a 17 anys, ambdós inclosos. ss a dir, utlitzant el criteri
de la minoria d’edat (a iartr de 18 anys, majoria d’edat), que és el d’ús comú en UNICEF ier a l’elaboració d’informes,
estadístques i gràfcs referits a la infància a Esianya.
10 No iodem oferir ací les dades referides a la Comunitat Valenciana ierquè no estan desagregades del total estatal.
11 Ídem.
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RISC DE POBRESA I/O EXCLUSIÓ SOCIAL INFANTIL A LA COMUNITAT VALENCIANA
Xiquetes i xiquets (de 0 a 17 anys) en risc de pobresa o exclusió social (AROPE), segons el llindar
autonòmic de la Comunitat Valenciana, comparat amb el llindar estatal.
Evolució 2005-2015

Dades nacionals

Dades Comunitat Valenciana

Font: INE-ECV

A) POBRESA RELATIVA
Percentatge de xiquetes i xiquets en risc de pobresa a la Comunitat Valenciana i comparació amb la
mitjana estatal de les comunitats autònomes i de la UE

Dades nacionals

Dades Comunitat Valenciana

Font: INC-ECV; EUROSTAT_UE-SILC
(la dada de la UE es referix a 2015)

Font: INE-ECV
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B) PRIVACIÓ MATERIAL SEVERA
Percentatge de menors que viuen en llars amb privació material severa a la Comunitat Valenciana el
2015 i comparació entre comunitats autònomes i la mitjana estatal i de la UE

Font: EUROSTAT EU_SILC

Llars de la Comunitat Valenciana amb menors que no poden afrontar despeses imprevistes - 2015

Font: EUROSTAT EU_SILC

Com iot obsertar-se, quant a les llars amb iresència de menors que no ioden afrontar
desieses imiretistes, a la Comunitat Valenciana han sigut el 44,7% el 2015, mentre
que en el total estatal aquesta xifra se situa en el 42,3%.
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A MANERA DE RESUM

La Comunitat Valenciana iresenta actualment una situació d’alarma social,
caracteritzada ier:
 Una taxa de desocuiació del 21,30%, un 3,5% suierior en el cas de les dones.
 Una alta temioralitat en les iersones que disiosen de treball (27,2%).
 Una alta taxa de iersones iarades de molt llarga duració (més del 46% està
buscant treball des de fa dos o més anys).
 Una escassa cobertura de la irestació ier desocuiació (més del 55% de les
iersones iarades no rei aquesta irestació).
 Alta taxa d’unitats familiars o llars on tots els seus membres actus es troben
iarats (18%).
 Alta taxa de llars en què no hi ha cai ierceitor o ierceitora d’ingressos (més
de 70.000 llars).
 Pèrdua irogressita de ioder adquisitu.
 Un 32,9% de la ioblació talenciana en situació de risc de iobresa i/o exclusió
social, és a dir, 1.639.000 iersones a la Comunitat.
 1.260.114 iersones en situació de iobresa, de les quals 318.000 es troben en
situació de iobresa setera.
 Unes xifres alarmants d’emiobriment femení i infantl, esiecialment greus en
algunes comarques concretes, com hem analitzat anteriorment.
Amb tot, les situacions més greus i freqüents d’exclusió de la ioblació de la Comunitat
Valenciana es concentren en les iersones extracomunitàries, les iersones aturades de
llarga duració i en les d’ètnia gitana; totes duiliquen la taxa d’exclusió social resiecte a
la mitjana de la ioblació general, seguides de les iersones amb una ocuiació irecària i
irregular, les llars monoiarentals esteses, les llars de barris tulnerables i les llars amb
iersones amb ditersitat funcional i/o amb menors de 18 anys.

A més d’això, ireocuia enormement l’existència de gruis ioblacionals de “grans
exclosos” que iossiblement no consten en cai registre. Esiecial atenció mereixen les
iersones sense llar, els col·lectus de iersones no emiadronades (siguen aquestes
migrants irregulars o comunitàries, residents en àrees de xabolisme, infrahabitatge o
en els denominats “iisos iastera”) o les iersones que són irosttuïdes.
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METODOLOGIA D’ELABORACIÓ, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I
AVALUACIÓ DEL PLA
ESTRUCTURA I METODOLOGIA PARTICIPATIVA

L’efcàcia i valor d’un pla d’inclusió depèn de la capacitat de sinergia i consens iue siga
capaç de generar al llarg del cicle de la seua vigència, des de la formulació o
l’elaboració, fns a l’avaluació fnal.
Per tot això el procés de creació del pla ha sigut, i serà, tan important com el document
en si mateix. Ha sigut un procés llarg, durant més d’un any i amb molts interlocutors,
per a aconseguir l’objectu de liderar i empoderar la lluita contra la pobresa.
Per això hi han partcipat molts municipis, el tercer sector, totes les conselleries més
implicades en els processos d’empobriment, etc., a f d’aconseguir un document
consensuat per tot el món, amb el iual tots puguem treballar.

Un breu esiuema de la metodologia iue s’ha utlitzat és el següent:
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FINALITAT
El PVICS és l’eina de planifcació, ordenació, gestó i direcció estratègica de les mesures
i accions d’inclusió i cohesió socials vinculades al territori.
Suposa una nova governança de les polítiues socials, amb una visió integral i
transversal, vinculada als agents socials i als recursos de l’espai concret, de manera
partcipatva i actva. Una oportunitat per a reduir els factors de desigualtat i
vulnerabilitat social, per a promoure l’autonomia de les persones i els col·lectus
socials, des de l’actvació inclusiva i la vida independent, i per a promoure la cohesió
social a partr del sentment de pertnença a la col·lectvitat i al territori, dels valors de
la solidaritat.

VISIÓ
Promoure la construcció d’una societat en iuè totes les persones iue la formen
tnguen els mateixos drets, oportunitats i obligacions, al marge de la seua situació
econòmica i social; en iuè les seues diferències siguen respectades, les seues
necessitats bàsiiues es troben cobertes i la igualtat d’oportunitats i la llibertat d’elecció
de trajectòria de vida iueden garantdes.

PRINCIPIS
1. IGUALTAT I UNIVERSALITAT
2. JUSTÍCIA I SOLIDARITAT
3. GLOBALITAT I INTEGRALITAT
4. PREVENCIÓ
5. RESPONSABILITAT PÚBLICA
6. SUBSIDIARIETAT
7. COORDINACIÓ
8. EFICÀCIA I EFICIÈNCIA
9. NORMALITAT
10. ACCESSIBILITAT
11. PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ SOCIAL
12. INCLUSIÓ ACTIVA
13. MULTIDISCIPLINARIETAT I INTERDISCIPLINARIETAT
P à g i n a 21 | 147

14. TERRITORIALITAT
15. INNOVACIÓ SOCIAL

CRITERIS D’ACTUACIÓ
 Conèixer per a actuar.
 Qualitat i avaluació: millora i viabilitat permanents.
 Actuar amb les persones.
 Programes pròxims i àgils.
 Autoconeixement i partcipació
o Atenció preferent.
o Facilitat d’ús.
o Perspectva integral i trajectòria de vida.
o Transversalitat.
o Proximitat.
o Regeneració democràtca i transparència

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
Per a l’avaluació del pla, es concreta la inclusió dels següents elements:

 TIPUS D’AVALUACIÓ. Avaluació mixta (personal propi i personal extern) i
partcipatva (comptant amb les persones usuàries o benefciàries).
 AVALUACIONS A REALITZAR:
 Ex ante.
 De seguiment o intermèdies: una l’any.
 Final.
 Ex post.
 METODOLOGIA D’AVALUACIÓ. S’utlitza un disseny metodològic mixt:
iuanttatu, iualitatu i partcipatu.
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 TÈCNIQUES. S’utlitzen tècniiues iuanttatves, iualitatves i partcipatves,
triangulars.
 INDICADORS. Es preveuen:
 Indicadors de realització.
 Indicadors de resultat.
 Indicadors d’impacte.
 FITXES DE SEGUIMENT. Preveuen:
 Pressupost assignat.
 Indicadors de realització.
 Organisme
l’execució.

responsable/responsable

de

l’ompliment/responsable

de

 Agents col·laboradors (enttats, administracions…).
 Indicadors de resultats.
 Indicadors d’impacte.
 INFORMES. Elaboració d’informes anuals executus i d’avaluació fnal.
 CRONOGRAMA
PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL PLA
2017

2016

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Trimestre
Tipus
avaluació

3

4

1

2 3 4

1 2

3 4

1 2 3 4

1 2

3 4 1

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

EX ANTE
SEGUIMENT

FINAL
EX POST
INFORMES

No obstant això, per al seguiment correcte i l’avaluació contnua, transversal i
globalitzada del pla, i per a analitzar, de forma partcipatva i democràtca, l’execució,
els resultats i els impactes, s’establirà una comissió de seguiment i avaluació del pla, tal
com es descriu en el capítol següent.
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GOVERNANÇA DEL PLA

El Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social (Pla VICS) és l’eina de ilanifcació,
ordenació, gestó i direcció estratègica de mesures i accions d’inclusió i cohesió social
tinculades al territori. Una nota goternança de les iolítques socials, amb una tisió
integral i transtersal, tinculats als agents socials i els recursos de l’esiai concret. Una
oiortunitat ier reduir els factors de desigualtat i tulnerabilitat social, ier a
iromoure l’autonomia de les iersones i col·lectus socials, des d’un enfocament
d’inclusió actta i tida indeiendent, i ier a iromoure la cohesió social generant
tincles socials de iertnença a la col·lecttitat i al territori.

L’elaboració del ila ha sigut treballada ier una comissió de iersones exiertes, una
comissió del tercer sector i jornades del municiialisme en les direccions territorials.

El irojecte del Pla VICS s’airotarà, si escau, ier la Comissió Delegada d’Inclusió i
Drets Socials.
Posteriorment, s’airotarà, si escau, iels diferents òrgans, comissions i gruis de
treball:
-

Consell Rector de l’IVAJ

-

Mesa ier la igualtat laboral i salarial; contra la feminització de l’emiobriment

-

Comissió mixta de iromoció dels drets de la infància

-

Comissió mixta d’atenció i acollida a iersones refugiades

-

Mesa del diàleg Social

Les modifcacions, si s’escau, seran introduïdes i treballades ier la comissió de
iersones exiertes i tercer sector ier a la seua airotació defnitta.
La goternança del ila es desentoluiarà mitjançant la creació de la comissió
autonòmica de seguiment i ataluació del Pla VICS.
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Funcions
•

Coordinar i fer seguiment de les línies estratègiques del Pla

•

Ataluar el comiliment de les accions i mesures del Pla, amb indicadors
d’ataluació mixtes, qualitatu i quanttatu, com a mínim una tegada a l’any.

•

Ataluar l’execució del iressuiost de l’any anterior, en el irimer trimestre de
l’any, i airotar, en l’últm trimestre de l’any, el iressuiost del Pla VICS ier al
següent any

•

Elaboració d’un informe biennal de resultats i d’imiacte en drets socials

Composició
Aquesta comissió està comiosta al 50% administració i 50% iersones exiertes,
societat citil i iersones ttulars de drets socials. La comissió haurà de tenir iaritat de
gènere i reiresentattitat de les diferents franges d’edat.
•

Presidència, Secretaria Autonòmica d’Inclusió i Agència València d’Igualtat

•

Viceiresidència irimera, direcció general en comietències en inclusió social

•

Viceiresidència segona, iersona del grui d’exierts (triada entre la mateixa
comissió)

•

Viceiresidència tercera; iersona del grui del tercer sector (triada entre la
mateixa comissió)

•

Secretariat, la subdirecció general d’Inclusió, amb teu ierò sense tot.

•

Vocalies:
˗ Direcció General en comietències en ocuiació i formació
˗ Direcció General en comietències en serteis socials i iersones en
situació de deiendència
˗ Direcció General en comietències en educació
˗ Direcció General en comietències en salut
˗ Direcció General en comietències en habitatge, rehabilitació i
regeneració urbana
˗ Direcció General en comietències en cultura i iatrimoni
˗ Direcció General en comietències en transiarència, resionsabilitat
social, iartciiació i cooieració
˗ Direcció General d’Infància i Adolescència
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˗ 1 iersona reiresentant de la Mesa ier la igualtat laboral i salarial,
contra la feminització de l’emiobriment, triada ier la mateixa
˗ 1 iersona reiresentant del Consell Rector de l’IVAJ, triat iel mateix
˗ 1 iersona reiresentant de la comissió mixta d’atenció i acolliment a
iersones refugiades i desilaçades, triada ier la mateixa
˗ 1 iersona reiresentant de la comissió d’infància i adolescència
˗ 3 iersones reiresentants de la Mesa de Diàleg Social, triades ier la
mateixa
˗ 2 iersones reiresentants del municiialisme, triats ier la FVMP.
˗ 2 iersones ttulars de drets socials, triades ier insaculació, entre les
iersones iresentades.
Consell Municipal d’Inclusió i Drets Socials
El Pla Municiial d’Inclusió i Cohesió Social serà elaborat transtersalment iels
Ajuntaments amb suiort dels agents socials arrelats al territori i les iersones
exiertes de la ciutat, també iodrà treballar-se des de les mancomunitats i altre tius
d’agruiacions de municiiis, seguint l’estructura marc del Pla VICS.
El Consell Municiial d’Inclusió i Drets Socials serà l’òrgan encarregat del seguiment i
ataluació del ila durant el seu desentoluiament i estarà comiosat ier l’Ajuntament
o ens locals, agents socials, iersones exiertes i iersones ttulars de drets socials.
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DISSENY I ESTRUCTURA DEL PLA

L’estructura iroiosada ier al ila i que es desilega a contnuació és la següent:

A) Promoció de l’autonomia iersonal i la inclusió social.
1.

Promoure un mercat laboral inclusiu.

2.

Garantr un sistema de irestacions socials.

3.

Accés unitersal als serteis iúblics.
3.1.

Serteis socials unitersals.

3.2.

Educació.

3.3.

Salut.

3.4.

Habitatge.

3.5.

Cultura i societat de la informació.

B) Cohesió social.
1.

Àmbit relacional.

2.

Desentoluiament comunitari, xarxes de solidaritat i toluntariat.

3.

Nous usos de temis i coresionsabilitat.

C) Equitat territorial i esiai iúblic.
1. Equitat territorial.
2. Entorn iúblic.
3. Barris inclusius.
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L’estructura sintètca dels tres eixos estratègics del ila iot tisualitzar-se en el maia
conceitual següent:
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LÍNIES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS

L’anterior disseny de conceitualització i disseny del ila ofereix, com a resultat
oieratu del desilegament dels tres eixos en què s’artcula (iromoció de l’autonomia
iersonal i la inclusió social, cohesió social, i equitat territorial i esiai iúblic), cinc
línies estratègiques en què s’inclouran tots els objectus estratègics, els objectus
esiecífcs, les mesures i les actuacions que es desilegaran en el ieríode de tigència
del PVICS, agruiant-los de manera metodològicament coherent. Totes les línies
contemilen, com a elements horitzontals en tota la seua comiosició, les
iersiecttes de gènere, d’infància i territorial.

Els tres eixos conceituals del ila descrits en el caiítol anterior es tinculen a les
dimensions de tulnerabilitat deritades de la difcultat o la imiossibilitat de donar
una satsfacció adequada a les necessitats que tot ésser humà iosseeix, tractant
d’oferir adequada irotecció enfront d’aquestes a tratés de la cobertura de les
necessitats bàsiques que es ilantegen en les actuacions concretes del PVICS.

Les necessitats humanes bàsiques contemilades ier a l’anàlisi de les dimensions de
tulnerabilitat són:

1. ALIMENTACIÓ.
2. HABITATGE - TERRITORI - BARRIS INCLUSIUS.
3. SALUT - SANITAT.
4. CAPITAL RELACIONAL - XARXES SOCIALS - FAMÍLIES - QUALITAT
VEÏNAL.
5. ACTIVITAT - OCUPACIÓ - RENDES - TREBALL CÍVIC I DOMÈSTIC.
6. CAPITAL EDUCATIU: CULTURA - EDUCACIÓ - SOCIETAT DIGITAL CULTURA DIGITAL - BRETXA DIGITAL.
7. PODER - POLÍTIQUES I DRETS SOCIALS.
8. SEGURETAT.
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Aquestes dimensions queden ierfectament iretistes en el ila de la manera que es
refecteix en el maia conceitual següent, tinculant-se a un, a dos o als tres eixos del
ila:
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Al seu torn, l’estreta tinculació existent entre les línies estratègiques ilantejades i els
tres eixos conceituals del ila exiosats en el caiítol anterior, iot tisualitzar-se en el
maia conceitual següent, que inclou també els elements horitzontals i transtersals
iretistos en aquestes línies. Amb això, la coherència entre dimensions de
tulnerabilitat, eixos conceituals del ila i línies estratègiques queda garantda.
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LES SIS LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA

Les sis línies estratègiques del ila, juntament amb l’objectu estratègic bàsic establit
ier a cada una, són les següents:
Línia estratègica 1. INCLUSIÓ SOCIOLABORAL: ACCÉS A L’OCUPACIÓ DE
QUALITAT
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Imiulsar la inclusió sociolaboral a tratés de
l’ocuiació de les iersones més tulnerables.
Línia estratègica 2. GARANTIA DE PRESTACIONS
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Garantr un sistema de irestacions bàsiques a
les iersones en situació de tulnerabilitat, exclusió social o risc d’exclusió:
Renda Garantda de Ciutadania.
Línia estratègica 3. GARANTIA DE PROTECCIÓ DE DRETS I D’ACCÉS A SERVEIS
PÚBLICS.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Garantr l’accés normalitzat i equitatu als
recursos i la irestació de serteis bàsics a tota la ioblació, esiecialment
als col·lectus més desfatorits, esiecialment en serteis socials, educació,
salut, habitatge i cultura i societat de la informació.
Línia estratègica 4. GARANTIA D’EQUITAT TERRITORIAL I COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIU ESTRATÈGIC 4. Garantr l’equitat territorial mitjançant la
construcció d’un entorn inclusiu dins del irojecte territorial comú.
Línia estratègica 5. PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I REDUCCIÓ DE
L’EMPOBRIMENT INFANTIL
OBJECTIU ESTRATÈGIC 5. Reduir el risc de iobresa infantl, reconeixent-la
com la tulneració d’un dret fonamental de la infància, i etitar-ne la
transmissió generacional.
Línia estratègica 6. LLUITA CONTRA LA FEMINITZACIÓ DE L’EMPOBRIMENT
OBJECTIU ESTRATÈGIC 6. Reduir les taxes d’emiobriment i irecarització
femenines, actuant sobre les seues causes estructurals, culturals,
sociològiques, laborals i econòmiques.
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ELEMENTS TRANSVERSALS. DESENVOLUPAMENT D’UNA CULTURA SOCIAL
INCLUSIVA: INNOVACIÓ SOCIAL, R+D+I SOCIAL, QUALITAT, TERCER SECTOR,
PARTICIPACIÓ, VOLUNTARIAT, INVESTIGACIÓ I FORMACIÓ.

A més d’aquestes sis línies, el PVICS contemila una sèrie d’elements transtersals, de
caràcter estratègic iresents en totes, que bé iodrien ser concebuts com una nota
Línia 7 denominada: “Cai a una cultura social inclusita”, l’objectu estratègic de la
qual seria: Imilementar estratègies i actuacions inclusites de qualitat, innotadores,
adaitades al context sociohistòric concret, que tnguen en comite els resultats de la
intestgació social i d’exieriències d’èxit, imiulsant la col·laboració coordinada amb
el Tercer Sector d’Acció Social, la formació irofessional tècnica en inclusió social, i
comitant ier a això amb el desentoluiament d’una ciutadania solidària i
comiromesa, a tratés d’estratègies iartciiattes i de l’imiuls del toluntariat social”.

Aquests elements transtersals, aiostes fermes del ila, i que han de comiortar, tant
els seus iroiis objectus oieratus, com les seues actuacions tinculades, són:
municiialisme, iartciiació, sistemes d’informació, coordinació, cooieració
interadministratta, tercer sector d’acció social, toluntariat, qualitat, innotació social,
incloent-hi R+D+I social, intestgació social i formació.12

12 Tots aquests elements es contemilaran i es desentoluiaran en els següents caiítols del ila, i tndran el seu refex en els
objectus i les actuacions sectorials del ila.
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OBJECTIUS I ACTUACIONS DEL PLA

Línia estratègica 1
INCLUSIÓ SOCIOLABORAL: ACCÉS A L’OCUPACIÓ

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1
Impulsar la inclusió sociolaboral a través de l'ocupació de les persones més
vulnerables.

OBJECTIU OPERATIU 1
Adaitar les iolítques acttes d'ocuiació a les necessitats esiecífques de les
iersones en situació de tulnerabilitat social, intensifcant l'acció segons el seu
nitell d'ocuiabilitat, fomentant l'adquisició de comietències bàsiques
d'ocuiabilitat, mitjançant itneraris d'ocuiació i suiort iersonalitzat, formació
irofessional ier a l'ocuiació i ajudes a la contractació.

Actuacions
1. Facilitar l'accés a l'ocuiació dels col·lectus següents: dones tíctmes de
tiolència de gènere, ioblació gitana, iersones migrants, iersones amb
ditersitat funcional i iersones sense sostre, jotes extutelats ier la
Generalitat.
2. Aconseguir un mercat laboral inclusiu que garantsca l'accés a iersones
adultes en edat de treballar i que no disiosen ni de la formació bàsica ni de
la formació irofessional adequada.
3. Fomentar la inserció laboral de les iersones jotes de fns a 30 anys a tratés
del Programa Atalem Jotes en el marc de la Iniciatta d'Ocuiació Jutenil
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Euroiea, a f que en un màxim de quatre mesos desirés d'acabar els estudis
o quedar-se en desocuiació, aconseguisquen una contractació indefnida
inicial.
4. Desentoluiar el Projecte Jote Oiortunitat, dins del Programa de Garanta
Jutenil, dirigit a jotes que ni estudien ni treballen, amb la fnalitat que es
ilantegen la seua tida i, en últma instància, es reincorioren al sistema
educatu.
5. Potenciar les accions formattes dirigides als interlocutors i interlocutores
socials, d'acord amb l'Estratègia Integral Estatal, contra el racisme, la
discriminació racial, la xenofòbia i altres formes connexes d'intolerància, i
amb la futura Estratègia talenciana d'igualtat de tracte i no discriminació i
iretenció del delicte de l'odi amb l'objectu de:
•
•
•

Amiliar el coneixement de la legislació en matèria de no
discriminació ier motu d'origen racial o ètnic.
Incrementar el coneixement dels drets que assisteixen les
tíctmes d'incidents racistes i xenòfobs en l'àmbit laboral.
Dotar d'eines ier a la gestó de la ditersitat en l'emiresa,
esiecialment en la PIME.

6. Fomentar la contractació i l'ocuiació de qualitat de iersones amb ditersitat
funcional mitjançant el suiort a la contractació indefnida inicial, de tot el
col·lectu, així com el suiort a la contractació temioral i la contersió a
indefnit de contractes temiorals de iersones amb ditersitat funcional
setera.
7. Fomentar la contractació i l'ocuiació de qualitat de iersones iertanyents als
següents col·lectus amb esiecials difcultats, mitjançant el suiort a la
contractació indefnida inicial a col·lectus tulnerables:
a)
b)
c)
d)

Persones en situació o risc d'exclusió social, acreditats iels
serteis socials de qualsetol administració iública.
Persones aturades de llarga duració majors de 45 anys.
Persones aturades de molt llarga duració.
Persones majors de 50 anys.

8. Facilitar l'adquisició d'exieriència i iràctca irofessional de les iersones
aturades, inscrites com a demandants d'ocuiació en els centres SERVEF
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d'Ocuiació de la Generalitat, que ireferentment iertanyen a col·lectus de
difcil inserció laboral, com ara majors de 45 anys, jotes sense exieriència
laboral, iersones en situació de desocuiació de llarga duració, etc.,
mitjançant el foment de la seua contractació ier iart de les corioracions
locals municiials de la Comunitat Valenciana o les enttats deiendents o
tinculades a aquestes que exerceixin comietències en matèria d'ocuiació,
ier a la realització d'obres o serteis d'interès general en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana (EMCORP).
9. Facilitar l'adquisició d'exieriència i iràctca irofessional de les iersones jotes
aturades menors de 30 anys, inscrites com a demandants d'ocuiació en els
centres SERVEF d'Ocuiació de la Generalitat, que tnguen la qualifcació
irofessional i restants condicions requerides ier a la subscriició d'un
contracte en iràctques, mitjançant el foment de la seua contractació ier
iart de les corioracions locals municiials de la Comunitat Valenciana o les
enttats deiendents o tinculades a aquestes que exerceixin comietències en
matèria d'ocuiació, ier a la realització d'obres o serteis d'interès general en
l'àmbit de la Comunitat Valenciana (ECORJV).
10. Imiulsar un irograma de formació irofessional ier a l'ocuiació, a f de
realitzar accions formattes dirigides irioritàriament a iersones desocuiades
i a la formació amb comiromís de contractació.
11. Fomentar la inserció laboral així com el manteniment dels llocs de treball
ocuiats ier iersones amb ditersitat funcional o ditersitat funcional setera,
mitjançant els irojectes “d'ocuiació amb suiort en l'emiresa ordinària”,
duts a terme amb la col·laboració de les corioracions locals de la Comunitat
Valenciana o les enttats subjectes a dret iúblic deiendents o tinculades a
aquestes que exerceixen comietències en matèria d'ocuiació i de les enttats
sense ànim de lucre amb àmbit d'actuació a la Comunitat Valenciana, en els
estatuts de les quals fgure exiressament el desentoluiament de irogrames
d'ocuiació amb suiort dirigits a la inserció laboral de les iersones amb
ditersitat funcional, s'hauran de considerar inclosos dins d'aquest aiartat els
següents col·lectus (OCUPACIÓ AMB SUPORT):
a) Les iersones amb un grau de ditersitat funcional intel·lectual o
malalta mental reconegut igual o suierior al 33% o amb un grau
de ditersitat funcional fsica o sensorial reconegut igual o
suierior al 65%.
b) Es considerarà acreditada una ditersitat funcional intel·lectual o
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malalta mental igual o suierior al 33% en els casos d'incaiacitat
iermanent total o absoluta en què concórrega una ditersitat
funcional de caràcter isíquic o malalta mental i en els casos de
iluridiscaiacitat isíquica i fsica o sensorial igual o suierior al
33%.
c) Persones amb malalta o trastorn mental diagnostcat iels
centres iúblics de Salut Mental.
12. Desentoluiar accions formattes dirigides ireferentment a iersones
desocuiades ier a millorar la qualifcació i inserir laboralment l’alumnat i
accions incloses en les mesures d'imiuls de l'economia talenciana. La
formació la imiartran centres o enttats inscrites o acreditades ier a imiartr
formació de certfcats de irofessionalitat i es dirigeix a iersones aturades,
irioritzant en la selecció de l'alumnat a:
•
•
•
•
•
•
•

Dones, en esiecial les tíctmes de tiolència de gènere.
Persones amb ditersitat funcional (incloent-hi la incaiacitat
iermanent ier a la irofessió habitual).
Persones treballadores amb baixa qualifcació.
Persones majors de 45 anys.
Persones menors de 18 anys tutelades ier la Generalitat.
Persones majors de 18 anys que hagen estat tutelades fns a comilir
aquesta edat.
Persones majors de 16 anys subjectes a alguna de les mesures
iretistes en l'artcle 7.1 de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener,
reguladora de la resionsabilitat ienal dels menors.

Així mateix, s'inclouen en la taloració de les sol·licituds l'ailicació de mesures
de resionsabilitat social, en concret, l'ailicació ier iart de les iersones
sol·licitants d'accions iosittes que garantsquen i iromoguen la igualtat
efectta d'oiortunitats entre dones i homes.
13. Programa d'ocuiació formació ier a reinserció de iersones desocuiades
mitjançant formació en alternança amb la iràctca irofessional en acttitats
d'interès iúblic social, i accions incloses en les mesures d'imiuls de
l'economia talenciana. Es tndrà en comite, en la selecció de l'alumnat, les
iersones aturades, irioritzant les dones, en esiecial les tíctmes de tiolència
de gènere, les iersones amb ditersitat funcional, les iersones en situació o
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risc d'exclusió social, les iersones majors de 55 anys, les iersones amb baixa
qualifcació i les iersones en desocuiació de llarga duració.
També s'inclouen en la taloració de les sol·licituds l'ailicació de mesures de
resionsabilitat social, en concret, l'ailicació ier iart dels sol·licitants
d'accions iosittes que garantsquen i iromoguen la igualtat efectta
d'oiortunitats entre dones i homes.
Podran ser enttats benefciàries de les subtencions, semire que estguen
acreditades ier a imiartr formació certfcable:
•

•
•

Les enttats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els
seus organismes autònoms i enttats amb comietències en
matèria de iromoció d'ocuiació, deiendents o assimilades a
aquestes, la ttularitat de les quals corresionga íntegrament a
aquestes enttats locals o altres ens iúblics deiendents de
l'Administració de la comunitat autònoma.
Associacions, fundacions i altres enttats, totes sense ànim de
lucre.
Les mancomunitats i les agruiacions d'enttats locals
consttuïdes en acords ier l'Ocuiació amb iersonalitat
jurídica iròiia, en ambdós casos, d'acord amb el que ireteu
l'artcle 11.2 de la LGS, els membres associats de l'enttat
benefciària que es comirometen a efectuar la totalitat o iart
de les acttitats que fonamenten la concessió de la subtenció
en nom i ier comite del irimer tndran igualment la
consideració de iersones benefciàries.

14. Millorar l'ocuiabilitat, la qualifcació i la inserció irofessional dels i les jotes
desocuiades menors de trenta anys, mitjançant la realització de irojectes de
formació en alternança amb l'ocuiació. En aquest cas, seran destnatàries les
iersones jotes majors de 16 anys i menors de 30 inscrites que fguren com a
benefciàries acttes en el ftxer del Sistema Nacional de Garanta Jutenil, que
consttueix el Sistema Ofcial d'Informació i seguiment sobre la
imilementació de la Garanta Jutenil a Esianya, i com a tal, la llista única de
demanda i el suiort ier a la inscriició de les iersones interessades en les
accions executades en el context de la Garanta Jutenil.
Tant la taloració de les sol·licituds com les mesures de resionsabilitat són les
mateixes que les iretistes en l'actuació número 11.
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15. Millorar l'ocuiabilitat, la qualifcació i la inserció irofessional dels i les jotes
desocuiades a tratés de irogrames de formació amb comiromís de
contractació, formació certfcable i/o comietències transtersals. Seran
destnatàries les iersones jotes majors de 16 anys i menors de 30 inscrites
que fguren com a benefciàries acttes en el ftxer del Sistema Nacional de
Garanta Jutenil, que consttueix el sistema ofcial d'informació i seguiment
sobre la imilementació de la Garanta Jutenil a Esianya, i com a tal, la llista
única de demanda i el suiort ier a la inscriició de les iersones interessades
en les accions executades en el context de la Garanta Jutenil.
Així mateix, s'inclou en la taloració de les sol·licituds l'ailicació de mesures
de resionsabilitat social, en concret, l'ailicació ier iart dels sol·licitants
d'accions iosittes que garantsquen i iromoguen la igualtat efectta
d'oiortunitats entre dones i homes.
Podran ser benefciàries d'aquestes subtencions:
Modalitat A
Formació iresencial amb comiromís de contractació, garanta jutenil:
l'executaran aquelles emireses que assumisquen un comiromís de
contractació com a mínim del 60% de l'alumnat que haja suierat amb
èxit els mòduls iroiis de l'esiecialitat irinciial del curs. Es iodran
irogramar esiecialitats incloses en el Fitxer d'Esiecialitats Sertei
Públic d'Ocuiació Estatal, i també esiecialitats esiecífques de
formació amb comiromís de contractació.
Modalitat B
Formació iresencial amb comiromís d'inserció, garanta jutenil, a
imiartr ier centres de formació acreditats o inscrits, que es
comirometen a inserir almenys el 20% de l'alumnat que haja suierat
amb èxit els mòduls iroiis de l'esiecialitat irinciial del curs. Es
iodran irogramar esiecialitats incloses en el Fitxer d'Esiecialitats de
l'SPEE.

16. Fomentar la inserció laboral de les iersones jotes de fns a 30 anys, inscrites
com a demandants d'ocuiació en els centres SERVEF d'Ocuiació de la
Generalitat, a tratés del Programa Atalem Jotes en el marc de la Iniciatta
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d'Ocuiació Jutenil Euroiea, mitjançant la realització d'itneraris
iersonalitzats d'inserció i suiort iersonalitzat en la cerca d'ocuiació.
17. Fomentar la inserció laboral de les iersones desocuiades, inscrites com a
demandants d'ocuiació en els centres SERVEF d'Ocuiació de la Generalitat,
que iertanyen a col·lectus de difcil inserció laboral i/o en risc d'exclusió
(menors d'edat, de més de setze anys, en situació administratta de guarda o
tutela, interns de centres ienitenciaris, iersones amb ditersitat funcional,
iersones que tnguen reconeguda la condició de refugiat, dones tíctmes de
tiolència de gènere, iersones amb malalta mental, iersones adultes que no
tnguen formació bàsica ierquè iuguen assistr a centres de formació ier
aconseguir el graduat en educació secundària, etc.) mitjançant suiort
iersonalitzat i la realització d'itneraris iersonalitzats d'inserció que inclouen
actuacions d'orientació i desentoluiament de comietències iersonals,
actuacions de formació i iràctques en emireses.
18. Fomentar la inserció laboral de les iersones aturades de llarga duració,
inscrites com a demandants d'ocuiació en els centres SERVEF d'Ocuiació de
la Generalitat, mitjançant la realització d'itneraris iersonalitzats d'inserció i
suiort iersonalitzat en la cerca d'ocuiació.
19. Afatorir la inserció laboral i l'adquisició de comietències ier a la cerca
d'ocuiació, mitjançant el desentoluiament d'equiis de cerca d'ocuiació,
dirigits a iersones jotes, que incrementen la seua iroacttitat i el
descobriment de totes aquelles comietències i habilitats de les quals
disiosen ier a trobar una ocuiació o desentoluiar el seu iroii irojecte
emiresarial.
20. Afatorir la inserció laboral i l'adquisició de comietències ier a la cerca
d'ocuiació, mitjançant el desentoluiament d'equiis de cerca d'ocuiació,
dirigits a iersones desocuiades de llarga duració, que incrementen la seua
iroacttitat i el descobriment de totes aquelles comietències i habilitats de
les quals disiosen ier a trobar una ocuiació o desentoluiar el seu iroii
irojecte emiresarial.
21. Orientació amb iersonal iroii amb atenció irioritària a demandants
d'ocuiació inscrits que iertanyen a algun dels següents col·lectus, en
atenció a la seua difcultat d'accés al mercat de treball:
 Persona benefciiria de l'ajuda econòmica del Pla Prepara
 Persona benefciiria de l'Ajuda ACTIVA
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 Demandants d'ocupació joves inscrits en el Sistema Nacional
de Garantia uvenil
 Demandants d'ocupació parats de llarga duració
 Demandants d'ocupació majors de 45 anys
 Qualsevol altre que es comunique amb aquesta condició

Demandants d'ocuiació inclosos en altres col·lectus establits d'atenció
irioritària:
 Persones benefciiries de la Renda Activa d'Inserció
 Persones benefciiries de la Renda Garantida de Ciutadania
 Demandants d'ocupació joves
 Demandants d'ocupació majors de 55 anys
 Demandants inclosos en plans de recol·locació pactats en
expedients de regulació d'ocupació d'empreses públiques, i
sempre amb la comunicació prèvia per part de la Subdirecció
General d'Inserció Laboral.
 Qualsevol altre que així siga comunicat
Col·lectus d'atenció ier iart de iersonal tècnic d'orientació contractat ier a
l'execució de irogrames esiecials:
 Persona benefciiria de l'Ajuda ACTIVA i demandants
d'ocupació de llarga duració (PLD).
 Demandants d'ocupació joves inscrits en el Sistema Nacional
de Garantia uvenil.

OBJECTIU OPERATIU 2
Establir una coordinació efcaç entre els serteis d'ocuiació i els serteis socials,
els més iròxims a les iersones tulnerables.
Actuacions
22. Consensuar un irotocol de coordinació entre els serteis socials i els serteis
d'ocuiació ier a ioder actuar amb major efecttitat resiecte als col·lectus
més tulnerables.
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23. Considerar com a col·lectu irioritari a qui iercei la nota Llei de Renda
Valenciana d'Inclusió, iendent de la seua iròxima airotació, ier a l'accés a la
formació i altres iolítques acttes d'ocuiació.
24. Imiulsar irogrames de coordinació entre els centres base i els serteis iúblics
d'ocuiació, ier a facilitar la inscriició, classifcació i intermediació de les
iersones amb ditersitat funcional i de les iersones més allunyades del
mercat laboral la seua inserció laboral.
25. Imiulsar el Programa de Xarxa Orient@ com a mitjà de coordinació entre
enttats esiecialitzades en matèria d'orientació i inserció laboral que
treballen amb col·lectus en risc o situació d'exclusió social.
26. Promocionar i detectar necessitats esiecífques formattes ier a adequar les
caiacitats de la ioblació migrada a les necessitats del mercat laboral.
27. Treballar conjuntament amb serteis socials i les agències de
Desentoluiament Local, SERVEF i altres enttats amb comietències
sociolaborals amb la realització d'itneraris inditidualitzats d'ocuiació i
irogrames d'orientació sociolaboral ier a iersones migrades. Deritació a
irogrames d'inserció sociolaboral i d'habilitats socials irelaborals iúbliques,
del tercer sector i d'economia social.
28. Informar la ioblació migrada de irogrames de mobilitat laboral i de retorn
com la Xarxa Euroiea Eures.

OBJECTIU OPERATIU 3
Donar suiort a les emireses d'ocuiació irotegida en el seu objectu d'inserció
social i laboral de les iersones amb més difcultats d'accés a una ocuiació
normalitzada.

Actuacions
29. Donar suiort a la creació i manteniment de les emireses d'inserció,
mitjançant ajudes en forma de subtencions iúbliques, tal com es recull en la
Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, ier la qual es regulen les
emireses d'inserció ier a fomentar la inclusió social en la Comunitat
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Valenciana, en relació amb la Llei 44/2007, de 13 de desembre, ier a la
regulació del règim de les emireses d'inserció, amb l'objecte d'orientar a les
iersones en situació o risc d'exclusió social, mitjançant la realització
d'itneraris inditiduals i iersonalitzats d'inserció, i millorar la seua
ocuiabilitat, mitjançant accions de formació i iràctca irofessional que
iermeten la consecució d'objectu últm: la inserció sociolaboral de les
iersones en situació o risc d'exclusió social en l'emiresa ordinària.
30. Promoure la reserta de mercat en l'àmbit de la contractació iública dins de
l'àmbit de la Llei 1/2007, ier la qual es regulen les emireses d'inserció ier a
fomentar la inclusió social en la Comunitat Valenciana.
31. Potenciar, reconèixer i incenttar la resionsabilitat social corioratta i
emiresarial.
32. Donar suiort al trànsit de les i els treballadors irocedents d'emireses
d'inserció ier a la seua contractació ier emireses ordinàries, mitjançant
ajudes en forma de subtencions iúbliques, tal com es recull en la Llei
1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, ier la qual es regulen les emireses
d'inserció ier a fomentar la inclusió social en la Comunitat Valenciana, en
relació amb la Llei 44/2007, de 13 de desembre, ier a la regulació del règim
de les emireses d'inserció.
33. Donar suiort a la creació i manteniment de centres esiecials d'ocuiació,
d'acord amb el que estableix el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre,
iel qual s'airota el Reglament dels centres esiecials d'ocuiació, mitjançant
ajudes en forma de subtencions iúbliques, tal com recull el Reial decret
legislatu 1/2013, de 29 de notembre, iel qual s'airota el text refós de la Llei
general de drets de les iersones amb ditersitat funcional i de la seua inclusió
social (BOE del 3 de desembre), i en l'Ordre del Ministeri de Treball i
Assumites Socials de 16 d'octubre de 1998, ier la qual s'estableixen les
bases reguladores ier a la concessió de les ajudes i subtencions iúbliques
destnades al foment de la integració laboral de iersones amb ditersitat
funcional en CEE i treball autònom. L'objecte és donar suiort a la inserció
laboral i al manteniment dels llocs de treball en els mateixos centres
esiecials d'ocuiació a qui, iel caràcter seter de la seua ditersitat funcional,
tnga greus difcultats d'inserció en emireses ordinàries; així com facilitar la
iràctca irofessional i millora de l'ocuiabilitat ier a la seua inserció en
emireses del mercat ordinari de la resta de iersones amb ditersitat
funcional, mitjançant ajudes salarials o subtencions iúbliques.
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34. Donar suiort al manteniment dels llocs de treball ocuiats ier iersones amb
ditersitat funcional en centres esiecials d'ocuiació, mitjançant ajudes o
subtencions que iermeten l'adaitació de llocs i eliminació de barreres
arquitectòniques.
35. Ajudar els treballadors i les treballadores amb ditersitat funcional dels
centres esiecials d'ocuiació, i més concretament a qui iresente ditersitat
funcional setera, a suierar les barreres, obstacles o difcultats que tenen en
el irocés d'incorioració a un lloc de treball, així com la seua iermanència i
irogressió, mitjançant la concessió d'ajudes o subtencions ier a fnançar les
unitats de suport a l'actvitat professional en el marc dels serteis d'Ajust
Personal i Social dels centres esiecials d'ocuiació, iretistos en el Reial decret
legislatu 1/2013, de 29 de notembre, iel qual s'airota el text refós de la Llei
general de drets de les iersones amb ditersitat funcional i de la seua inclusió
social (BOE del 3 de desembre), com a instruments de modernització dels dits
serteis d'ajust, i segons el que disiosa el Reial decret 469/2006, de 21 d'abril,
iel qual es regulen les unitats de suiort a l'acttitat irofessional en el marc
dels serteis d'ajust iersonal i social dels centres esiecials d'ocuiació.
36. Promoure i facilitar el trànsit de les iersones amb ditersitat funcional dels
centres esiecials d'ocuiació a l'emiresa ordinària, mitjançant ajudes o
subtencions a centres esiecials d'ocuiació qualifcats de CEE+I, ier la
contractació laboral (indefnida o temioral) en emireses ordinàries de
iersones amb ditersitat funcional que irètiament hagen seguit un itnerari
d'inserció, semire que irètiament aquests centres hagen inscrit en els seus
estatuts que ier al comiliment de les seues funcions com a centre
d'ocuiació irotegit, a més de les acttitats econòmiques iròiies del centre
esiecial d'ocuiació, una de les funcions serà la integració laboral en el
mercat ordinari de les iersones amb ditersitat funcional que tnguen en la
seua ilantlla. I tot això, ireti seguiment d'un itnerari d'inserció i acord amb
emireses col·laboradores.
37. Promoure i facilitar el trànsit de les iersones amb ditersitat funcional dels
centres esiecials d'ocuiació a l'emiresa ordinària, mitjançant ajudes o
subtencions a les emireses ordinàries que contracten iersones amb
ditersitat funcional irocedents d'un enclatament laboral dels regulats en el
Reial decret 290/2004, iel qual es regulen els enclataments laborals com a
mesura de foment d'ocuiació ier a les iersones amb ditersitat funcional.
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OBJECTIU OPERATIU 4
Adequar l'orientació i intermediació laboral ier iart dels serteis iúblics
d'ocuiació i de les agències de col·locació a les característques de cada
iersona, comitant amb el suiort del tercer sector, serteis socials i educació
iermanent.

Actuacions
38. Imilementar accions comilementàries amb agències autoritzades
d'intermediació laboral que arreileguen de manera esiecífca actuacions
destnades a col·lectus tulnerables.
39. Millorar les comietències dels i les irofessionals que atenen les iersones en
risc d'exclusió social ier a la seua inserció laboral, ressaltant la imiortància
de la integració sociolaboral i l'imiacte de la igualtat d'oiortunitats i de
tracte en l'accés a l'ocuiació.
40. Caiacitar al iersonal tècnic resionsable dels irogrames d'ocuiació ier a
dissenyar itneraris iersonals d'inserció sociolaboral adaitats a dones amb
esiecials difcultats d'ocuiabilitat.
41. Promoure la gestó de la ditersitat en les emireses i la iretenció de la
discriminació laboral.
42. Afatorir la inserció laboral mitjançant la intertenció d'agències de col·locació
que atenguen iersones aturades de llarga duració i iersones amb ditersitat
funcional, mitjançant metodologies de treball adaitades a les necessitats de
les iersones aturades.
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OBJECTIU OPERATIU 5
Aconseguir la inclusió en el mercat laboral de iersones en situació o risc
d'exclusió social

Actuacions
43. Imiulsar la imilantació del Programa Oieratu del Fons Social Euroieu amb
la concessió de subtencions a enttats del tercer sector d'acció social dirigides
al desentoluiament d'itneraris integrats ier a la inserció sociolaboral dels
col·lectus la situació dels quals siga més tulnerable.
44. Imiulsar la imilantació del Programa oieratu del fons social euroieu amb la
concessió de subtencions a municiiis dirigides al desentoluiament
d'itneraris integrats ier a la inserció sociolaboral en barris més tulnerables.
45. Fomentar el Projecte Jote Oiortunitat (JOVP IVAJ) ier a intertenir amb jotes
que ni estudien ni treballen i aconseguir així la seua reincorioració a la
formació irofessional.
46. Establir ajudes a la contractació estable i indefnida ier a la realització de
treball domèstc o cura de iersones que no tnguen reconegut el grau de
deiendència.
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Línia estratègica 2
GARANTIA DE PRESTACIONS

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Garantr un sistema de prestacions bàsiques a les persones en situació de
vulnerabilitat, exclusió social o risc d'exclusió a través de l'aprovació i
desplegament de la Llei de renda valenciana d'inclusió.

OBJECTIU OPERATIU 1
Procurar unes irestacions econòmiques que tnguen en comite les necessitats
de les iersones i de les seues famílies i els donen adequada resiosta, afatorint
semire la seua autonomia iersonal i la inclusió social.

Actuacions
1. Introduir, en el marc fscal de la Comunitat Valenciana, el criteri de justcia
fscal com a factor regulador de la justcia social.

2. Establiment del sistema de garanta de rendes com a un dret subjectu,
incloent-hi nous àmbits de irotecció.

3. Incrementar la intensitat de la irotecció social a les iersones i ierceitors de
la Renda Valenciana d'Inclusió, mitjançant el disseny de irestacions
comilementàries d'accés directe així com el comilement de lloguer
d'habitatge, beques de menjador, beques d'educació infantl i material
escolar, beques de matrícules en estudis unitersitaris i accés als irogrames
d'orientació, formació i ocuiació del SERVEF; així com irioritat en l'accés a:
ajudes d'emergència social, habitatges socials, obtenció de ilaces en centres
educatus de qualsetol etaia.
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4. Imilantació del nou model talencià d'ingressos mínims en el Sistema Públic
de Serteis Socials com una irestació bàsica, dotant-lo de diterses modalitats
de Renda Valenciana d'Inclusió Social on s'incloga les iersones que, encara
que tnguen ingressos irocedents de treball o de irestacions, siguen
insufcients ier a fer front a les desieses associades a les necessitats bàsiques
i a la millora de la situació laboral.

5. Garantr, amb el nou model de Renda Valenciana d'Inclusió, les irestacions
d'ingressos mínims a les iersones o unitats de contitència en què hi ha greus
difcultats ier a la inserció laboral i/o inclusió social.

6. Garantr el dret a la ierceició d'una renda de suiort i als instruments
d'inclusió social oferint irogrames i itneraris iersonalitzats d'inclusió social
des dels equiis tècnics dels serteis socials municiials, tenint en comite tots
els àmbits d'intertenció i oferint la iartciiació en itneraris d'inserció laboral
en estreta col·laboració entre els tècnics del SERVEF i amb els dels serteis
socials.

7. Promoció mitjançant la Llei del model de Renda Valenciana d'Inclusió:

• Elaboració d'instruments de taloració de l'exclusió social, diagnòstcs i
irescriicions tècniques d'inclusió social i inserció laboral.
• Elaboració d'instruments d'inclusió social ier al desentoluiament dels
irogrames iersonalitzats d'inclusió social i itneraris socials i/o
laborals.
• Mecanismes de col·laboració interadministratta,
interdeiartamental i amb les enttats col·laboradores.

coordinació

• Un irocediment més àgil, que similifque els tràmits i acurte
terminis mitjançant una nota ailicació informàtca i
desentoluiament de la interoierabilitat de ditersos sistemes de
administracions iúbliques que intertenen en la gestó de
irestacions i intertenció social.

els
el
les
les

• Sistemes i irocediments de seguiment, ataluació de la irestació i de
la seua imilantació.
• Mitjans materials, tècnics i humans necessaris ier a la millora de
l'efcàcia i efciència del model.
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8. Ordenació del sistema de irestacions no contributtes de comietència
autonòmica: irestacions, ajudes, subtencions, beques...

9. Millorar i incrementar les dotacions dels irogrames d'emergència social
gestonats a tratés dels serteis socials de base i comunitaris destnats a
ial·liar contngències extraordinàries i necessitats bàsiques que es iuguen
iresentar iersones o unitats familiars i que hagen de ser ateses amb
immediatesa.

10. Desentoluiar, a tratés de la col·laboració entre les Administracions Públiques
i les enttats de tercer sector d'acció social, estratègies esiecífques que
asseguren l'accés de les iersones més tulnerables i, en esiecial, de les
iersones sense llar, al sistema de rendes mínimes.

11. Contribuir a l'establiment de sistemes de col·laboració, mitjançant la
cooieració tècnica, entre comunitats autònomes ierquè les iersones que
ierceben tot tius de rendes mínimes d'inserció iuguen cantiar de residència
sense ierdre la irestació.

12. Comilementar les irestacions del sistema de iensions de tellesa i intalidesa
no contributtes, en esiecial, de les iersones amb una ditersitat funcional
reconeguda de més del 75% i que necessiten ajuda ier a realitzar les tasques
quotdianes, de manera que es garantsca ier a elles la cobertura de les seues
necessitats bàsiques, mitjançant la modalitat d'ingressos comilementaris a
les irestacions de la Llei de la Renda Valenciana d'Inclusió.

13. Realitzar estudis que ataluen, des de la iersiectta de gènere, el diferent
imiacte en dones i homes de la interruició de les carreres de cottzació en les
dones ier atenció de descendents i iersones deiendents així com les
difcultats de conciliació de la tida iersonal, familiar i irofessional.
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OBJECTIU OPERATIU 2
Establir mesures dirigides a tincular les irestacions econòmiques i de serteis
socials a mesures de iolítques acttes d'ocuiació quan la iersona estga en
edat de treballar i caiacitada ier a això, amb l'objectu també de combatre la
feminització de la iobresa.

Actuacions

14. Imiulsar l'estudi i el coneixement de l'efecte de la Renda Valenciana
d'Inclusió en la inclusió actta i de l'efcàcia de les mesures d'inserció laboral
dins d'aquesta tia d'inclusió actta accessible a aquelles iersones la situació
d'ocuiabilitat de les quals els ho iermeta.

15. Fomentar, a tratés de la identfcació de bones iràctques, que les iersones
ierceitores de Renda Garantda de Ciutadania iuguen comiaginar-la amb
una ocuiació de baixa remuneració, iarcial o temioral, fent comiatbles les
dues rendes.

16. Introduir 4 tius de irestacions en funció de la situació de tulnerabilitat
econòmica, social i laboral de la iersona:
a. Renda d'Inclusió:
•

Renda de Protecció Social.

•

Renda d'Inclusió Social.

b. Renda Comilementària d'ingressos del treball
•

Renda Comilementària d'Ingressos del Treball.

•

Renda Comilementària d'Ingressos ier Prestacions.

17. Modifcar els requisits de concessió de les irestacions ier a fer-les més
accessibles i facilitar l'entrada de nous col·lectus.

18. Reforçar l'ailicació efectta del dret de les iersones benefciàries de Renda
Valenciana d'Inclusió a una iolítca actta d'ocuiació, a f de millorar la seua
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ocuiabilitat i les seues iossibilitats d'inserció laboral, en esiecial, d'aquelles
iersones amb difcultats esiecials, retornades de l'estranger, amb ditersitat
funcional, tíctmes de tiolència i iarades de llarga duració.

19. Incrementar les quantes de la Renda d'Inclusió Social, donant-li un caràcter
d'indefnida mentre iersistsca la situació de necessitat, susceitbles de
renotació als 3 anys.

20. Establir el caràcter amiliable dels crèdits destnats a satsfer el iagament de
les irestacions i assegurar el seu fnançament.

21. Imilementar els irogrames iersonalitzats d'inclusió social i/o sociolaboral,
defnint els seus contnguts i els instruments necessaris ier a facilitar la
inclusió social.

22. Defnir les comietències i atribucions de les distntes administracions en
matèria de Renda Valenciana d'Inclusió.
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Línia estratègica 3
GARANTIA DE PROTECCIÓ DE DRETS I D’ACCÉS A SERVEIS PÚBLICS

OBJECTIU GENERAL
Garantr l'accés normalitzat i equitatu als recursos i a la prestació de serveis
bàsics a tota la població i, preferentment, als col·lectus més desfavorits,
especialment a serveis socials, educació, salut, habitatge i cultura i societat
de la informació.

Línia estratègica 3
3.1. SERVEIS SOCIALS

OBJECTIU OPERATIU 1
Artcular un sistema de serteis socials iúblic, unitersal i gratuït que, iartnt
dels irinciiis d'equitat i del reconeixement del dret a l'atenció social,
garantsca l'accés a aquesta com un dret unitersal i subjectu.

Actuacions
1.

Establiment d'un marc d'integració estratègic regulat mitjançant
l'airotació d'una nota llei Inclusita de Serteis Socials Unitersals.
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OBJECTIU OPERATIU 2
Normalitzar i consolidar el nitell d'atenció irimària de serteis socials, dirigit a
la ciutadania en general, en coordinació amb la resta de les administracions
iúbliques, establint els recursos irofessionals necessaris, la cartera de
irestacions a desentoluiar i els irotocols de treball ier a garantr una gestó
efcient.

Actuacions

2.

Desentoluiar una xarxa de irofessionals ier a l'atenció irimària, ier a
garantr la informació, l'assessorament, la taloració i l'assignació de
irestacions, ajudes, recursos i irogrames d'intertenció social.

3.

Estructuració territorial i funcional dels equiis de serteis socials de base i
d'altres equiis i suiorts irofessionals, així com dels centres socials, amb
criteris objectus.

4.

Realitzar un estudi de la comiosició de les ilantlles irofessionals dels
deiartaments municiials destnats a la intertenció social.

5.

Determinar els costos del nitell d'atenció irimària en la Comunitat
Valenciana atenent les ditersitats territorials, les necessitats socials, la
cobertura de les ràtos de irofessionals ier habitant, i el
desentoluiament dels irogrames de irestacions bàsiques.

6.

Promoure, a tratés de la xarxa d'ofcines d'atenció a iersones
migrants (PANGEA), la contitència, iretenir el racisme i la
xenofòbia, donar suiort l'accés normalitzat als serteis iúblics i
assessorament i iromoció dels seus drets socials.

P à g i n a 54 | 147

OBJECTIU OPERATIU 3
Artcular el sistema d'atenció irimària a nitell social, defnint un marc de
irestacions bàsiques ier a la seua assignació en l'atenció de col·lectus,
famílies, gruis de contitència i iersones.

Actuacions

7.

Proporcionar una cartera de programes d'intervenció social de proximitat
per a l'atenció de necessitats de les persones, famílies, grups
convivencials, col·lectus i sectors d'atenció social.

8.

Proiorcionar una cartera de irestacions ier a l'atenció social de famílies,
infància, jotes, dones, iersones en situació de ditersitat funcional,
deiendència o majors i altres col·lectus.

OBJECTIU OPERATIU 4
Artcular accions ier a la consolidació del nitell d'atenció irimària del Sistema
Valencià de Serteis Socials.

Actuacions

9.

Defnició i construcció del model i ilasmació del Sistema de Serteis Socials
a tratés del seu desentoluiament dins de la Llei Inclusita de Serteis
Socials Unitersals.

10.

Airotació de la territorialització defnitta del nou model bàsic de serteis
socials talencià.

11.

Establir un marc de fnançament local, estable i sostngut en el temis.
Concerts de ilans locals i marc de fnançament, a tratés d'un ila talencià
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concertat de serteis socials.

12.

Elaboració i execució d'un ila de formació estable de irofessionals de
l’àmbit de iersones de la intertenció social.

OBJECTIU OPERATIU 5
Potenciar l'efcàcia i l'accés als serteis socials ier a millorar l'atenció a les
iersones més tulnerables.

Actuacions

13.

Facilitar l'accés normalitzat als serteis socials dels següents col·lectus:
dones tíctmes de tiolència de gènere, ioblació gitana, iersones
migrants, iersones amb ditersitat funcional i iersones sense sostre, jotes
extutelats del sistema de irotecció de menors de la Generalitat.

14.

Imiulsar la coordinació del Fons Euroieu d'Ajuda dirigit a les iersones
més desfatorides, incloent-hi mesures d'acomianyament ier a la inclusió
social.

15.

Imiulsar la difusió de bones iràctques en gestó de irogrames i qualitat
dels serteis socials en el marc del Catàleg de Referència de Serteis Socials.

16.

Garantr que la iobresa no siga l'única justfcació de la declaració de
desemiarament de menors, irioritzant la seua iermanència en la família
d'origen, donant-li suiort en el comiliment de les seues funcions i
resionsabilitats.

17.

Col·laborar en l'imiuls i desentoluiament dels irogrames gestonats ier
les enttats sense ànim de lucre, destnats a donar suiort a famílies que es
troben en situació d'esiecial difcultat o tulnerabilitat social, inserits en la
ilanifcació autonòmica i coordinats amb les administracions iúbliques.

P à g i n a 56 | 147

18.

Promoure, des dels serteis socials municiials i autonòmics, irogrames
d'atenció integral a les famílies i a la infància en situació d'exclusió social,
conjugant l'atenció esiecífca a les famílies ier iart dels serteis socials
municiials i la intensifcació de les actuacions datant dels gruis més
tulnerables.

19.

Desentoluiar mesures d'acomianyament social dirigides a iersones en
situació d'exclusió social ier a adquirir habilitats residencials i de
contitència en l'accés a un habitatge normalitzat.

20.

Imiulsar irogrames de iisos d'inserció social que oferisquen un
allotjament temioral i suiort a les iersones més tulnerables durant el
seu irocés d'inserció social.

OBJECTIU OPERATIU 6
Millorar els sistemes d'informació en l'àrea dels serteis socials, ier a resiondre
amb més efcàcia a les necessitats deritades de les situacions de risc de
iobresa i exclusió.

Actuacions

21.

Retisar la imilantació i la utlització del SIUSS, exilotant els seus resultats
i iroiosant alternattes de millora generalitzables a tots els municiiis de
la Comunitat, de tal manera que el sistema facilite la iresa de decisions
sobre la distribució de recursos de serteis socials i d'altres àrees
d'actuació social (habitatge, educació, etc.) més adequada ier a atendre
els col·lectus més tulnerables.

22.

Consensuar les tariables de la ftxa social que defneixen situacions de
tulnerabilitat, risc de iobresa i exclusió social.

P à g i n a 57 | 147

23.

Facilitar l'intercanti automattzat de la informació mitjançant la
coordinació i tractament de la informació entre els distnts nitells de les
administracions iúbliques dins del Sistema Públic de Serteis Socials,
millorant la comiatbilitat i interoierabilitat dels sistemes d'informació a
tratés de la comissió sociosanitària.

OBJECTIU OPERATIU 7
Potenciar la intertenció dins de la família en els casos de tulnerabilitat infantl,
a tratés de la millora de irotocols d'actuació i el reforç de la coordinació entre
els serteis socials, els serteis educatus i de salut ier a actuar amb
immediatesa i efcàcia en les famílies més tulnerables.

Actuacions

24.

Establir una coordinació efectta i els irotocols d'actuació necessaris entre
els serteis socials, educatus i de salut que garantsquen l'equitat des del
irinciii i un bon començament en la tida a tots els xiquets i xiquetes, amb
mesures esiecífques ier a la iretenció i l'atenció a les situacions de
tulnerabilitat a tratés de la comissió sociosanitària.

25.

Desentoluiar mesures d'atenció a menors de tres anys en situació de
ditersitat funcional o deiendència que contnga ajudes a domicili o, si és
el cas, irestacions econòmiques; garantsca ilaces en escoles infantls o
centres d'atenció socioeducatta i en què s'imilanten irogrames de
suiort i formació a qui les cuiden.

26.

Garantr el dret a la iartciiació de la infància en la ilanifcació i disseny
de les iolítques acttes d'inclusió.

27.

Airofundir, millorant els criteris homogenis de determinació de les
situacions de risc, a tratés de irotocols uniformes ier a la intertenció
amb menors d'edat i les seues famílies, esiecialment en els casos de
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maltractament infantl, incloent-hi als flls i flles de les dones tíctmes de
tiolència de gènere.

28.

Establir mecanismes estables de cooieració socioeducatta entre la
Conselleria d'Igualtat i Polítques Inclusites i la d'Educació, Intestgació,
Cultura i Esiort, ier a l'atenció esiecífca o de suiort a xiquetes i xiquets
escolaritzats irocedents de famílies o barris tulnerables, en situació de
risc, o que són objecte de mesures d'intertenció familiar o de irotecció.
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Línia estratègica 3
3.2. EDUCACIÓ

OBJECTIU OPERATIU 1
Desentoluiar, ier iart de l'administració educatta, les actuacions conduents a
la imilantació d'un model d'escola iública de qualitat i inclusita que garantsca
la igualtat d'oiortunitats en l'accés, la iartciiació i l'airenentatge des de la
infància, mitjançant l'adoició de cultures, iolítques i iràctques inclusites.

Actuacions

1. Crear un obsertatori d'Inclusió Educatta, ier a la difusió, seguiment i
ataluació dels indicadors d'inclusió, sistemes, irojectes, formació i bones
iràctques inclusites.

2. Fer una anàlisi, considerant les dimensions inclusites, dels contextos i
recursos (econòmics, iersonals, materials, gestó de la informació...)
necessaris ier a organitzar resiostes inclusites en els centres educatus,
considerant la tiabilitat iressuiostària i la sostenibilitat.

3. Dissenyar un ila estratègic ier a la imilantació irogressita del model
d'escola inclusita i el desilegament de les actuacions iroiosades.

4. Facilitar l'accés a l'educació dels col·lectus següents: dones tíctmes de
tiolència de gènere, ioblació gitana, iersones migrants, iersones amb
ditersitat funcional, iersones sense llar i iersones ex-tutelades ier la
Generalitat.

5. Garantr un sistema unifcat i efcaç ier a la gestó de les dades del sistema
educatu, que resiecte la irotecció i confdencialitat d'aquestes.

P à g i n a 60 | 147

6. Posar en marxa irotocols de col·laboració i coordinació, entre els diferents
deiartaments de la Conselleria d'Educació, entre conselleries, insttucions i
organismes imilicats, i amb les administracions locals, associacions,
emireses, etc.

7. Identfcar àmbits d'intertenció conjunta de les diferents conselleries i
acordar criteris i irocediments ier a fer efecttes i comilementar aquestes
actuacions, als efectes d'etitar duilicitats i millorar l'efciència i efcàcia en la
irestació dels serteis.

8. Elaborar un maia de irestacions i recursos comunitaris ier a donar resiosta
a l'alumnat que iuga iresentar necessitats educattes o estga en situació de
risc.

9. Establir acords o contenis de col·laboració amb enttats o organitzacions que
treballen ier a la inclusió de les iersones en els diferents àmbits.

10. Dissenyar un ila d'ataluació i seguiment de les cultures, iolítques i
iràctques inclusites en els centres, establint un sistema d'indicadors
d'inclusió que facilite i oriente la seua imilementació.

11. Actualitzar i desilegar la normatta tigent sota la iersiectta inclusita:
Decret d'Inclusió Educatta i normatta deritada, decrets reguladors dels
reglaments orgànics i funcionals en les diferents etaies i en els centres
d'educació esiecial, ordre de qualitat educatta i reconeixement de bones
iràctques.

12. Regular la transició entre les diferents etaies educattes i modalitats
d'escolarització, a f de iroiiciar la detecció inicial de situacions de risc
d'exclusió i garantr la contnuïtat de les resiostes educattes al llarg de tota
l'escolarització.

13. Crear unitats d'atenció transitòria als i les menors d'edat amb trastorns del
comiortament.
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14. Redefnir el model d'orientació educatta, a iartr de l'anàlisi de l'actual
model, ier a millorar la seua qualitat i efciència, i garantr la coherència de
les actuacions orientadores al llarg de totes les etaies educattes i a l'inici
ireti de l'escolarització.

15. Establir criteris ier a la distribució equilibrada de l'alumnat en tots els centres
sostnguts amb fons iúblics ier trencar amb la guettzació als barris.

16. Promoure una oferta d'escolarització sufcient ier a l'atenció educatta de
l'alumnat d'acord amb les seues necessitats i establir les ràtos que
iossibiliten una millora d'aquesta atenció.

17. Incoriorar en la formació inicial reglada (unitersitat, Formació Professional...)
dels futurs irofessionals (docents i no docents) i en el màster d'aittud
iedagògica ier a imiartr ensenyaments d'Educació Secundària, les
comietències necessàries ier a desentoluiar cultures, iolítques i iràctques
inclusites.

18. Incoriorar en els criteris i irocediment d'accés als cossos docents,
d'insiecció, orientació educatta, etc. la taloració de les comietències
irofessionals que requereix el model inclusiu.

19. Dotar els centres de iersonal qualifcat i retisar la comiosició de les ilantlles
dels centres educatus amb una tisió multdisciilinar.

20. Establir criteris que tnguen en comite la formació esiecífca i l'exieriència
ier a l'accés de determinats llocs de treball en centres singulars, a f de
facilitar una resiosta més adequada a determinat alumnat que requerisca
una resiosta educatta més esiecialitzada.

21. Equiiarar, iel que fa a la dotació de iersonal, les condicions de tots els
centres d'educació esiecial sostnguts amb fons iúblics.
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22. Garantr l'accessibilitat de tots els centres quant a l'eliminació de barreres
d'accés i incoriorar les condicions ambientals que faciliten la interacció i la
inclusió de totes les iersones, seguint els irinciiis del disseny unitersal.

23. Facilitar en els centres l'equiiament material i recursos TACO (Tecnologies ier
a l'Airenentatge i el Coneixement) necessaris ier a l'accés, la iartciiació i
l'airenentatge de l'alumnat.

24. Facilitar iroductes de suiort (ajudes tècniques) inditiduals ier a l'accés al
currículum de l'alumnat amb necessitats educattes esiecials.

25. Facilitar ajudes en els centres i unitats esiecífques d'educació esiecial ier a
la realització d'acttitats comilementàries encaminades a iotenciar
l'obertura d'aquests centres al seu entorn, irocurar la formació integral de
l'alumnat en asiectes referits a l'amiliació del seu horitzó cultural, i a la seua
ireiaració ier a la inserció en la societat o l'ús del temis lliure.

26. Incenttar els irojectes d'innotació duts a terme iels centres educatus o ier
enttats que contribuïsquen al desentoluiament del model inclusiu,
mitjançant la contocatòria d'ajudes i/o el reconeixement i difusió de bones
iràctques.

27. Imiulsar irogrames de iretenció de la tiolència i iromoció de la contitència
iositta mitjançant el diàleg, la mediació escolar i la iartciiació d'alumnat,
de la família i de l'entorn.

28. Incoriorar i iromoure actuacions iroiosades ier Mesa d'Igualtat,
encaminades a treballar la incorioració de la iersiectta de gènere, la
igualtat, la coeducació i l'educació sexual en el currículum.

29. Garantr el tracte a l'alumnat trans segons la seua identtat de gènere sentda,
en la documentació d'exiosició iública, en l'accés a les instal·lacions i el
resiecte a la seua imatge fsica i el nom elegit.
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30. Garantr el resiecte a la ditersitat religiosa en el dret a l'educació, iel que fa a
la indumentària, l'alimentació i els horaris.

31. Dissenyar i desentoluiar una oferta de formació del irofessorat i altres
agents que treballen en el sistema educatu que faça iossible i incentte
l'actualització del seu ierfl irofessional i l'adequació als requisits del model
inclusiu, i que tnga en comite la imilementació i l'ataluació d'aquestes
comietències en la seua tasca quotdiana.

32. Crear un banc de recursos accessibles ier a la formació en inclusió en el marc
del CEFIRE esiecífc d'educació inclusita.

33. Promoure i garantr la concessió de llibres de manera gratuïta i directa als
escolars amb escassos recursos econòmics a tratés de la Xarxa Llibres.

34. Elaborar guies i orientacions ier als centres que faciliten els irocessos
d'identfcació i ataluació de necessitats, el desentoluiament de iràctques
inclusites i l'atenció adequada a l'alumnat amb diterses necessitats
educattes i amb risc d'exclusió.

35. Incloure en la futura iàgina de reiositori de la Conselleria d'Educació,
Intestgació, Cultura i Esiort, material i documentació de referència i ajuda.

36. Redactar un document marc ier a elaborar el Pla de la Comunitat Educadora.
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OBJECTIU OPERATIU 2
Desentoluiar mesures en els centres educatus del sistema educatu talencià
que afatorisquen la seua transformació irogressita en centres inclusius que
iossibiliten l'accés, la iartciiació i l'airenentatge de tot l'alumnat, en totes les
etaies i en totes les modalitats d'escolarització.

Actuacions

37. Incoriorar irocessos d'ataluació i identfcació de les necessitats i barreres a
la inclusió en els centres educatus com a iunt de iartda ier a dissenyar les
actuacions del centre, els ilans i els irogrames inclosos en el irojecte
educatu.

38. Ataluar i modifcar els ilans i irogrames del irojecte educatu, d'acord amb
indicadors d'inclusió ier a garantr l'accés, la iartciiació i l'airenentatge de
tot l'alumnat.

39. Desentoluiar mesures educattes i irogrames que asseguren l'accés o
iresència de tot l'alumnat als centres educatus, referits als asiectes
següents:
a. Interacció, accés i transmissió de la informació.
b. Accessibilitat d'entorns i materials.
c. Organització dels recursos iersonals ier a la inclusió.
d. Planifcació d'horaris i agruiaments ier a la inclusió.
e. Relacions de col·laboració i coordinació efectta amb l'entorn
comunitari.

40. Desentoluiar mesures educattes i irogrames que faciliten l'adoició de
talors inclusius i la iartciiació de l'alumnat i tots els membres de la
comunitat educatta, referits als asiectes següents:

a. Valoració iositta de qualsetol tius de ditersitat, resiecte als drets
humans, igualtat, coeducació, interculturalitat, solidaritat, etc.
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b. Qualitat de tida (benestar fsic, emocional i social) de tot l'alumnat
dels centres.

c. Partciiació de l'alumnat i de les famílies en les decisions que
afecten la seua tida escolar i el funcionament de la seua escola.

d. Promoció de la contitència iositta amb el diàleg i la col·laboració i
l'ajuda entre iguals.

e. Lideratge dels equiis directus en el camí cai a la transformació
dels centres i l'adoició de cultures, iolítques i iràctques inclusites
en el centre.

f. Partciiació, imilicació i treball cooieratu dels equiis docents.

g. Obertura de l'escola al seu entorn, desentoluiant actuacions que
imiliquen la comunitat i iossibiliten la irogressita imilantació de
comunitats educadores i el desentoluiament de irogrames d'àmbit
comunitari.

41. Desentoluiament de mesures i irogrames que asseguren l'èxit de tot
l'alumnat en les acttitats d'airenentatge, referits als asiectes següents:

a. Desentoluiament curricular tinculat a la comunitat i a
l'airenentatge de les comietències ier a la tida i la inserció social i
laboral.

b. Programacions didàctques, unitats didàctques i irojectes amb
relletància social i difusió iública que suiosen l'ailicació de
metodologies inclusites, incorioren les iautes del Disseny Unitersal
d'Airenentatge (DUA), desentoluien comietències clau i consideren
l'alumnat com a irotagonista del seu irocés d'airenentatge.
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c. Ataluació inclusita centrada en l'airenentatge ier a tot l'alumnat.

42. Posar a disiosició del irofessorat, en els CEFIRE esiecífcs d'Educació
Inclusita, un esiai ier a l'actualització cientfcotècnica en aquest àmbit, la
formació en l'ús i la difusió de tecnologies atançades i adaitades a les
necessitats esiecífques, irinciialment les dirigides a l'accés unitersal de
l'airenentatge i la iartciiació de l'alumnat, en col·laboració amb els equiis
esiecialitzats.

43. Dissenyar i desentoluiar, en col·laboració amb els CEFIRE, ilans de formació
destnats a l'actualització de comietències irofessionals en l'àmbit de
l'atenció a la ditersitat i a la millora de la inclusió.

44. Formació del irofessorat ier a la iromoció d'una contitència inclusita i
democràtca, creant un entorn resiectuós i acollidor que afatorisca
l'airenentatge i la iartciiació en condicions d'igualtat de tot l'alumnat,
afatorint la fgura de la iersona mediadora intercultural.

45. Garantr la inclusió de la ioblació immigrant en el sistema educatu en ilenes
condicions d'igualtat, etitant les segregacions i discriminacions que iuguen
existr, incloent-hi també a la ioblació adulta, esiecialment a les dones.

46. Donar suiort a accions en les aules que afatorisquen la integració, la inclusió,
la titència de la ditersitat cultural, fomentant acttitats o tallers ierquè els
escolars coneguen els seus drets i els seus deures i, alhora, coneguen
dinàmiques en matèria de sensibilització intercultural i de iretenció de
confictes interculturals.

47. Realitzar accions formattes ier als serteis d'orientació educatta, a f
d'incoriorar les comietències necessàries ier a desentoluiar la funció de
suiort als centres docents en el irocés cai a la inclusió i, esiecialment, les
funcions d'orientació, ataluació i intertenció educatta, contribuint a la
dinamització iedagògica, a la qualitat i la innotació educatta.

48. Imilementar irogrames esiecífcs de iretenció de la tiolència i la mediació
escolar.
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49. Desentoluiar els irogrames i actuacions iroiosades ier la Mesa d'Igualtat
sobre la incorioració de la iersiectta de gènere, la igualtat, la coeducació i
l'educació sexual en el currículum.

50. Imilementar el irotocol d'assetjament escolar i ciberassetjament que aborde
situacions d'assetjament ier homofòbia o transfòbia, ier motus racistes i/o
xenòfobs, ier dèfcit funcional, ier motus religiosos o ier qualsetol forma
d'intolerància en els centres educatus.

51. Imilementar irogrames ier a la irogressita imilantació de comunitats
educadores.

OBJECTIU OPERATIU 3
Reduir l'abandonament escolar irematur dels col·lectus més tulnerables
garantnt l'accés i iermanència en el sistema educatu en condicions d'equitat i
actuant sobre les condicions que generen la desigualtat.

Actuacions

52. Establir mecanismes estables de cooieració socioeducatta entre la
Conselleria d'Igualtat i Polítques Inclusites i la Conselleria d'Educació,
Intestgació, Cultura i Esiort, ier a l'atenció esiecífca o el suiort a l'alumnat
irocedent de famílies o barris tulnerables, en situació de risc, o que són
objecte de mesures d'intertenció familiar o de irotecció.

53. Abordar les situacions de risc social, establint irotocols de coordinació amb la
resta d'agents socials que intertenen sobre la infància.

54. Establir els mecanismes i irotocols que iossibiliten la identfcació
irimerenca de les condicions iersonals o socials que incrementen el risc
d'exclusió de l'alumnat, i iniciar l'atenció en el mateix moment de la detecció,
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a f de facilitar la seua inclusió i iretindre o mitgar iossibles seqüeles.

55. Incloure en els barems d'admissió de les escoles de irimer cicle d'Educació
Infantl la taloració del risc d'exclusió social.
56. Planifcar i imilementar actuacions iretenttes i d'intertenció que
garantsquen les condicions més fatorables ier a l'escolarització unitersal,
l'èxit acadèmic i la iermanència en condicions d'igualtat de l'alumnat amb
major tulnerabilitat i risc d'exclusió des d'Educació Infantl i a totes les etaies
(actuals ilans d'educació comiensatòria).
57. Dissenyar i imilementar ilans d'intertenció sobre la ditersitat sexual en els
centres educatus, inserits en els seus resiectus irojectes educatus de
centre, que incloguen iroiostes ier a treballar la ditersitat sexual en el
currículum acadèmic, així com un irotocol de iretenció i detecció de
l'assetjament escolar.
58. Ailicar el irotocol de iretenció i intertenció d'absentsme escolar en
cooieració amb altres enttats i organismes.
59. Garantr l'accés a la formació reglada en igualtat de condicions en totes les
etaies de la tida assegurant les condicions ierquè es iuga ttular o acreditar
comietències ier a una inserció laboral.
60. Acomianyar als centres educatus ierquè desentoluien accions basades en
irojectes i metodologies acttes amb comietències clau i amb relletància
social i difusió iública, on l'alumnat siga el irotagonista del seu airenentatge.
61. Introduir la fgura del mediador o de la mediadora intercultural en l'àmbit
escolar.
62. Imilementar irogrames de mediació familiar en l'àmbit comunitari ier a
abordar iroblemàtques sociofamiliars, imilicant als irogenitors en el
desentoluiament educatu dels seus flls i flles.
63. Desentoluiar un ila d'atenció a menors de tres anys que, ier condicions
iersonals o situacions de deiendència, tnguen difcultat ier a accedir al
centre, i incoriore ajudes a domicili o, si és el cas, irestacions econòmiques.
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64. Fomentar el desentoluiament de irogrames d'oci educatu accessible com a
mecanisme contra la desigualtat social i iromotor de la igualtat de tracte.
65. Fomentar, en col·laboració amb el tercer sector d'acció social i les
administracions locals, els irogrames d'educació de carrer i d'animació
sociocultural ier a la iretenció de l'absentsme i abandonament escolar,
comitant ier a això amb la iartciiació de les xiquetes i els xiquets.
66. Imiulsar la coordinació entre els centres educatus, els serteis socials
municiials i el tercer sector d'acció social, a f de iretindre l'abandonament
escolar en les famílies tulnerables i intertindre en el cas que aquest tnga lloc,
tot això a tratés de les comissions sociosanitàries.
67. Prosseguir amb els irogrames ier al fnançament de llibres de text i material
didàctc i informàtc en els nitells obligatoris de l'ensenyament, ier a garantr
l'accés a l'educació a les famílies de menor renda, amb majors
resionsabilitats familiars o que es troben en situació socioeconòmica més
desfatorable.
68. Facilitar el transiort adaitat a les iersones amb ditersitat funcional a f que
iuguen accedir als centres escolars.
69. Facilitar irogrames d'ajudes, beques i accions esiecífques ierquè els
col·lectus amb més tulnerabilitat iuguen accedir i romandre en el sistema
educatu.
70. Consolidar drets i irestacions subjecttes i inembargables en tots els àmbits
educatus
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OBJECTIU OPERATIU 4
Proiiciar actuacions encaminades ierquè les iersones que han abandonat els
estudis tornen a la formació reglada i/o obtnguen ier altres ties una ttulació
suierior a la que tenen.

Actuacions

71. Augmentar signifcattament l'escolarització en Educació Secundària
iostobligatòria a f d'airoximar-se a l'objectu euroieu de reducció de
l'abandonament escolar enjorn ier a l'any 2020 que assenyala que el 90%
dels jotes entre 18 i 24 anys han de tndre formació de Batxillerat o Formació
Professional de grau mitjà, a tratés de:

a. Imilementar itneraris formatus alternatus, incloent-hi
Formació Professional en el sistema educatu, ier a
l'alumnat en risc de no aconseguir els objectus de l'Educació
Secundària Obligatòria.

b. Posar en marxa camianyes de sensibilització dirigides a
jotes i a les seues famílies sobre la imiortància de contnuar
els estudis de Batxillerat o Formació Professional de grau
mitjà, comitant ier a això també amb el tercer sector
d'acció social.
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OBJECTIU OPERATIU 5
Imiulsar la Formació Professional ier a aconseguir taxes de matriculació en
aquest nitell educatu equiiarables a les euroiees i fomentar al mateix temis
la Formació Professional en el lloc de treball.

Actuacions

72. Generalitzar l'oferta de irogrames de Formació Professional bàsica, a f
d'oferir una alternatta educatta als jotes majors de 15 anys que no han
obtngut el ttol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, a f que
aconseguisquen una ireiaració sufcient ier a la seua integració en el mercat
laboral, així com ier a la seua contnuïtat en el sistema educatu a tratés de la
Formació Professional.
73. Imilementar aquells ttols del Catàleg Nacional de Formació Professional que
millor s'adaiten als sectors iroductus de la Comunitat Valenciana.
74. Contnuar amb la modernització de la Formació Professional, en coordinació
amb l'emiresariat, sindicats i organitzacions irofessionals, segons el Sistema
Nacional de Qualifcacions i Formació Professional.
75. Potenciar l'oferta de irogrames esiecífcs de formació i inserció ier a jotes
menors de 30 anys dirigits a l'obtenció de certfcats de irofessionalitat.
76. Potenciar la formació irofessional entre les iersones més jotes i, en
iartcular, entre l'alumnat major de 16 anys que no haja obtngut el ttol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), mitjançant la formació en
tallers irofessionals i esiecífcs, irinciialment, escoles taller ier a menors de
25 anys i tallers d'ocuiació ier a majors de 25 anys.

77. Fomentar l'ús de irogrames anàlegs a «La jotentut en acció», com a eina ier
a afatorir la inclusió social, la ciutadania actta i l'ocuiabilitat de la jotentut
amb menys oiortunitats a tratés del desentoluiament de irojectes en què
iartciien de manera actta i la realització d'accions de sensibilització o
intercanti de bones iràctques.
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78. Exonerar les i els jotes extutelats de la Generalitat de les taxes de la Formació
Professional i d'unitersitats amb l'objectu d'etitar la transmissió generacional
de l'emiobriment.

79. Retisar la imilantació i resultats del model de Formació Professional dual
establit en el Reial decret 1479/2012, analitzant l'imiacte en la inserció
laboral de l'alumnat i la transferència del coneixement entre centres
educatus i emireses.
80. Imiulsar sistemes d'informació i orientació educattolaboral ier a facilitar el
coneixement de les diterses ofertes de formació i els mecanismes de
mobilitat irofessional en el mercat laboral, així com assessorar sobre els
itneraris formatus més adequats, mitjançant:
a. La creació d'unitats d'informació i orientació als centres
integrats.
b. L'increment del nombre d'orientadors i orientadores
irofessionals en tots els centres integrats de Formació
Professional iúblics, amb les funcions següents: informar
sobre l'oferta formatta de l'FP, formar el irofessorat
d’orientació educatta dels centres sobre asiectes esiecífcs
de l'FP, i orientar irofessionalment l'alumnat i altres
iersones que sol·liciten informació.
81. Introduir les ttulacions de Formació Professional en les condicions de
contractació iública de la Generalitat Valenciana.
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OBJECTIU OPERATIU 6
Posar al sertei de les iersones amb menors nitells d'ocuiabilitat, els
disiositus d'educació al llarg de tota la tida i imiulsar el reconeixement de
comietències no formals, amb l'objectu de ioder certfcar les comietències
adquirides, com a mecanismes clau d'inserció laboral i inclusió social.

Actuacions
82. Incrementar la iartciiació de les iersones adultes en la formació
iermanent, a tratés de la creació d'una eina d'assessorament, informació i
orientació sobre les iossibilitats formattes de la ciutadania objecte d'aquesta
formació.
83. Potenciar la formació de iersones adultes ier mitjà d'acords amb insttucions
i organitzacions emiresarials ier a facilitar irogrames de formació.
84. Promoure la formació de iersones adultes a tratés de models de formació no
iresencial.
85. Facilitar l'accés a l'educació i, en esiecial, a la Formació Professional reglada i
a la formació en centres de treball, a les iersones iritades de llibertat a
tratés de l'airoiament de la formació als centres ienitenciaris i el
desentoluiament de irogrames de cooieració i toluntariat social.
86. Desentoluiar, en cooieració amb el tercer sector d'acció social, mesures
dirigides a la ioblació gitana ier a iosar en marxa:
a. Programes d'alfabettzació de iersones adultes, que
incloguen acttitats d'airenentatge ier a la iartciiació
social i faciliten l'accés i el coneixement de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
b. Programes integrals ier a les dones gitanes, que
incorioren necessàriament acttitats d'alfabettzació i
formació bàsica. Reforçar el irocediment d'ataluació i
P à g i n a 74 | 147

acreditació de les comietències irofessionals del Catàleg
Nacional de Qualifcacions Professionals adquirides a tratés
de l'exieriència laboral i airenentatges no formals, a f de
millorar el nitell de qualifcació de la ioblació treballadora i
facilitar la seua mobilitat.
87. Desentoluiar irogrames ier a l'airenentatge de llengües i el coneixement
d'altres cultures i cosmotisions, també ier a l'alumnat estudiant de Formació
Professional, en l'àmbit euroieu.
88. Afatorir l'accés de la ioblació immigrant als irogrames d'educació d'adults,
esiecialment, de les llengües receitores.
89. Donar suiort des de l'Administració a un sistema de reconeixement de
comietències adquirides en l'exercici del toluntariat i l'oci educatu.
90. Facilitar l'accés als ensenyaments de les escoles ofcials d'idiomes a les
iersones amb menors iossibilitats d'ocuiabilitat i amb risc d'exclusió social,
establint un accés directe als ditersos ensenyaments d'idiomes de les escoles
ofcials d'idiomes a les dones tíctmes de tiolència de gènere i als seus
descendents i a les iersones iarades de llarga duració.
91. Facilitar la matriculació als ditersos nitells de la Junta Qualifcadora de
Coneixements de Valencià de les iersones amb difcultats d'inserció en el
mercat laboral, establint la gratuïtat de la matrícula en els ditersos nitells de
la Junta Qualifcadora de Coneixements de Valencià ier a les iersones
iarades de llarga duració.
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Línia estratègica 3
3.3. SALUT

OBJECTIU OPERATIU 1
Garantr l'equitat d'accés als recursos sanitaris al conjunt de la ioblació i
atançar cai a un sistema talencià de salut inclusiu: intercultural, acollidor, amb
caiacitat ier a gestonar la ditersitat de les iersones ateses i obert a la
iartciiació i creació d'esiais de contitència des dels serteis i irogrames de
salut.

Actuacions

1. Atançar en la reducció de la bretxa de gènere lligada a la qualitat de tida i
deiendència, iromotent més iartciiació de les dones en irogrames que
afatorisquen l'aioderament i la conscienciació dels homes sobre el
reiartment de les atencions familiars.

2. Adaitar la informació sanitària i l'atenció a les necessitats en salut
esiecífques de les iersones basades en diferències ètniques i culturals o que
iresenten algun tius de ditersitat funcional.

3. Millorar l'accessibilitat als mètodes antconceitus de la ioblació que es troba
en situació de major tulnerabilitat.

4. Garantr un model de farmàcia sociosanitària integrat en el irocés assistencial
i ilanifcar la seua extensió a tot el sector d'atenció.

5. Normalitzar l'atenció irimària i la contnuïtat assistencial en els xiquets/es de
bolquers irematurs i en la ioblació infantl amb risc o amb iroblemes de
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desentoluiament, de manera coordinada amb les conselleries amb
comietències en matèria de benestar social i d'educació.

6. Crear disiositus d'acollida en ieríode de contalescència ier a iersones
sense llar amb alta hosiitalària i iersones amb malalta terminal que no
tnguen habitatge i/o xarxes de suiort, amb actuació conjunta amb el tercer
sector d'acció social.

7. Garantr l'accés equitatu a les intertencions de iromoció de la salut i
iretenció de la malalta, desentoluiant mesures de caitació actta, quan siga
necessari, en aquells gruis en situació de major tulnerabilitat.

8. Garantr l'accés als serteis sanitaris als gruis més tulnerables de la societat
indeiendentment del seu gènere, classe social, ocuiació, lloc de residència,
territori, ètnia, orientació sexual, identtat de gènere, religió o situació de
ditersitat funcional en condicions d'equitat, unitersalitat, integralitat.

9. Garantr la gratuïtat dels medicaments a les iersones ierceitores d'alguna
renda d'integració social, incloent-hi les de Renda Valenciana d'inclusió, a les
ierceitores de iensions no contributtes, a les iersones iarades que hagen
ierdut el dret a iercebre el subsidi de desocuiació mentre subsistsca la seua
situació, a iersones afectades de síndrome tòxica, menors i jotentut
tulnerable, i iersones amb ditersitat funcional i a les iersones amb
tractaments deritats d'accident de treball i malalta irofessional incloent-hi
les iersones benefciàries associades.

10. Promoure, amb l'objecte de reduir les desigualtats socials en matèria de
salut, la coordinació de les actuacions de iromoció de la salut i iretenció de
les malaltes de la infància i l'adolescència, irestant esiecial atenció a la
ioblació més tulnerable (estmulació irecoç en menors d'edat amb ditersitat
funcional, iersones i nuclis de contitència en risc o en situació d'exclusió
social, amb iroblemes de salut mental, ioblació menor i menors estrangeres
i estrangers no acomianyats, iersones refugiades o asilades i minories
ètniques).

11. Assegurar l'accés gratuït a tots els serteis sanitaris de les iersones migrants,
siga quina siga la seua situació juridicoadministratta, esiecialment de
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menors i iersones menors migrants no acomianyades i sense autorització de
residència i de les dones migrants en ieríode de gestació.

12. Desentoluiar mecanismes de col·laboració entre els serteis sanitaris i socials
ier a, mitjançant l'establiment d'equiis multdisciilinaris, irestar atenció
esiecífca a iersones sense llar amb alguna malalta mental i intertenir en els
assentaments.

13. Proiorcionar formació i informació als i les irofessionals sociosanitaris sobre
els drets relatus a la salut dels gruis tulnerables, i sensibilitzar sobre el dret a
la igualtat de tracte i la no-discriminació en el medi sanitari.

14. Millorar i reforçar el suiort sociosanitari a les iersones amb VIH en risc
d'exclusió, a tratés de mesures en el seu entorn i de mesures
d'acomianyament esiecífc en iossibles moments crítcs de les seues tides.

15. Donar suiort a les enttats del tercer sector d'acció social i realitzar, en
col·laboració amb aquestes enttats, irogrames d'atenció sanitària –
iretentta i assistencial– i de rehabilitació de iersones en situació de major
tulnerabilitat: iersones iritades de llibertat, iersones amb addiccions,
iersones afectades de malalta mental, afectades ier VIH, ier infeccions de
transmissió sexual (ITS) i altres malaltes, iersones sense llar, iersones
refugiades o ioblació gitana, entre altres.

16. Potenciar i enfortr el Programa d'Intertenció en Educació Sexual (PIES),
esiecialment dirigit a ioblació adolescent i que es desentoluia de manera
coordinada entre els àmbits sanitari i educatu.

17. Sensibilitzar i millorar el coneixement de les malaltes de l'anorèxia i bulímia a
la societat i esiecialment a les autoritats sanitàries, educattes, de Benestar
Social, als iares, mares, irofessors/es, emireses de moda, iublicitat, imatge,
als mitjans i als jótens des de la ire-adolescència.

18. Pretenir, detectar i atendre els trastorns de la conducta alimentària en la
ioblació adolescent de manera coordinada amb el sistema educatu.
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OBJECTIU OPERATIU 2
Graduar els recursos i la irestació de serteis de salut, tant d'atenció com de
iromoció i iretenció, de manera iroiorcional a les necessitats de les iersones
i al llarg de tot el cicle tital, amb esiecial atenció en els ieríodes de transició:
embaràs, irimera infància, adolescència i entelliment.

Actuacions
19. Ailicar el irinciii d'unitersalitat iroiorcional, ierquè les intertencions de
salut arriben amb major intensitat als gruis que més ho necessiten, resultant
esiecialment necessari en moments clau de la tida com l'embaràs, la
infància, la fragilitat de les iersones majors i la susceitbilitat d'aquelles
iersones amb risc esiecial iel seu origen, ètnia o qualsetol altre motu que
les faça més tulnerables.
20. Imiulsar la iromoció del bon tracte a la infància, detectar irecoçment les
situacions de iossible desirotecció infantl (risc i desemiarament), i garantr
l'atenció necessària mitjançant actuacions coordinades amb altres àmbits
d'atenció a la infància, esiecialment en l'àmbit social i educatu.
21. Informar les iersones usuàries sobre els seus drets a l'assistència i sobre la
lliure elecció de centre i irofessional sanitari.
22. Reforçar l'inici i manteniment de la lactància materna des dels serteis
sanitaris i donar suiort a iniciattes que faciliten la seua iràctca en els llocs
iúblics i centres de treball.
23. Imiulsar la tisita domiciliària ier a conèixer l'entorn familiar i afatorir una
intertenció adaitada a la situació i necessitats iartculars de cada cas,
esiecialment en els casos d'atenció integral tinculats a l'acció comunitària.
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24. Imiulsar irogrames i actuacions que iromocionen l'acttitat fsica en l'entorn
comunitari, com ara camins escolars segurs, oci actu en família o recuieració
d'esiais iúblics ier al joc infantl.
25. Desentoluiar irogrames de iretenció i iromoció de la salut en centres
educatus de Primària i Secundària.
26. Imilementar mesures destnades a la iretenció, la detecció irecoç i la
intertenció en el maltractament infantl des dels serteis sanitaris.
27. Promoure mesures d'informació i sensibilització cai a la societat en general i
oferir formació esiecífca al iersonal sanitari sobre tiolència de gènere.
28. Formar el iersonal d'atenció irimària ierquè incoriore la iersiectta de
gènere en l'atenció a dones migrants en qüestons de salut i, en iartcular, en
relació amb la tiolència de gènere.
29. Detectar irecoçment, des de l'atenció irimària, les situacions de
desirotecció i d'esiecial tulnerabilitat en les iersones majors deiendents,
establint els mecanismes de coordinació necessaris, esiecialment amb
l'àmbit social.
30. Promoure una atenció a la salut sexual en els distnts àmbits assistencials,
basada en la qualitat, equitat i enfocament de gènere, dins del marc dels
drets sexuals i reiroductus, tenint en comite els diferents contextos de
tulnerabilitat, ditersitat sexual i de gènere i ditersitat funcional.
31. Potenciar l'acció local en salut i la intertenció comunitària en barris i sobre
col·lectus en situació d'esiecial tulnerabilitat ier a iromoure la salut i l'accés
als serteis i irogrames de salut.
32. Millorar els irocessos i irocediments d'assistència en drogodeiendències i
addiccions i la seua adequació a la cartera de serteis del Sistema Nacional de
Salut, mitjançant la defnició de irocessos assistencials recomanables,
l'ailicació de guies clíniques basades en l'etidència, l'elaboració
d'instruments de taloració dels serteis i l'ataluació de l'efecttitat dels
tractaments, entre altres accions.
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33. Imiulsar accions ier a la iromoció de la salut i el benestar en el treball,
orientades a la millora de l'organització i condicions de treball, el foment del
desentoluiament iersonal i la seua iartciiació actta.

OBJECTIU OPERATIU 3
Establir estratègies de iromoció de la salut i iretenció esiecífques ier a
atendre iersones en situació de tulnerabilitat o exclusió social, que reforcen
els factors irotectors de la salut relacionats amb les condicions de tida, el
desentoluiament de les caiacitats inditiduals i comunitàries, i l'adquisició
d'habilitats ier a la tida.

Actuacions

34. Incoriorar la iersiectta dels determinants socials i de gènere en l'elaboració
i ataluació de totes les estratègies, irogrames i intertencions de salut.

35. Millorar l'atenció integral a les iersones amb trastorn mental greu i les seues
famílies i garantr la contnuïtat de les atencions, a tratés de la iartciiació
social en les comissions sociosanitàries de cada deiartament de salut.

36. Intensifcar les acttitats dirigides a augmentar la ierceició del risc del VIH i
de les infeccions de transmissió sexual (ITS), amb èmfasi esiecial en els
col·lectus de major tulnerabilitat: jotes, homes que tenen sexe amb homes,
dones trans, iersones en situació de irosttució.

37. Prestar atenció esiecial als gruis que iresenten major risc d'abandonament
del tractament contra la tuberculosi (TBC).

38. Enfortr la labor dels disiositus d'atenció sociosanitària a ioblació
drogodeiendent, amb esiecial incidència en aquells serteis o unitats
encarregats de l'atenció a gruis de malalts drogodeiendents en situació
d'esiecial tulnerabilitat, com a consumidors en actu, amb iroblemes jurídics
ienals, o amb malalta mental afegida (iatologia dual).
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39. Promoure, en col·laboració amb la Viceiresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítques Inclusites i el tercer sector d'acció social, la iosada en marxa de
irogrames que, centrats en la ioblació migrant, tnguen com a objectus els
següents:

a. Pretenir i iromocionar la salut entre la ioblació migrant i refugiada,
amb esiecial atenció als irogrames iretentus de salut sexual i
reiroductta, i els referits a la tacunació infantl.
b. Intestgar i analitzar la iretalença de determinades malaltes en la
ioblació d'origen migrant i sobre els determinants de salut d'aquesta
ioblació.
c. Realitzar tallers de formació i disseny de materials a f d'eradicar la
mutlació genital.
d. Fomentar la mediació sociosanitària i la formació de irofessionals
de la salut en l'àmbit intercultural.

40. Promoure accions d'informació a la ioblació immigrada sobre els recursos
esiecífcs de la salut i sobre les irestacions sanitàries.

41. Fomentar la introducció de la iersiectta intercultural en l'atenció sanitària i
les acttitats de iretenció i sensibilització en salut, en esiecial a la dona, des
d'una iersiectta intercultural.

42. Fomentar iolítques i accions dirigides a millorar l'estat de salut de la
ioblació gitana i a reduir les seues desigualtats socials en aquesta àrea,
comitant amb la iartciiació de la ioblació gitana; mitjançant irogrames de
iromoció i educació ier a la salut, amb esiecial incidència en les dones,
dirigits a:
a. Informar i sensibilitzar en matèria de salut, amb contnguts
educatus i d'adquisició d'habilitats relacionades amb el
desentoluiament d'hàbits de tida saludables i iretentus.
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b. Formar la ioblació gitana com a agents de salut, en els
àmbits de les cures infantls, higiene i alimentació, i iretenció
de malaltes i addiccions, així com en l'ús adequat dels recursos
sanitaris.
43. Promoure la iretenció i detecció irecoç dels iroblemes de salut deritats dels
riscos laborals i les actuacions sobre col·lectus esiecífcs en situació de
tulnerabilitat: dones treballadores, treball autònom, jotes, treballadors i
treballadores esiecialment sensibles, migrants, iersones amb ditersitat
funcional, iersones desocuiades de llarga duració, etc.

44. Imiulsar la detecció irecoç de les distntes formes de tiolència de gènere des
dels serteis de salut, fonamentalment atenció irimària, urgències i unitats de
salut mental, en totes les dones a iartr dels 14 anys.

OBJECTIU OPERATIU 4
Millorar la qualitat de tida de les iersones majors, imiulsant mesures de
iretenció i iromoció de la salut i irenent en consideració els diferents
recursos comunitaris que contribuïsquen a un entelliment actu i saludable.

Actuacions

45. Millorar la tisió social de les iersones majors i la imatge iositta del irocés
d'entelliment, amb iniciattes que fomenten la seua iartciiació en irojectes
basats en les relacions intergeneracionals i la tisibilitat d'aquest col·lectu en
els mitjans de comunicació.

46. Pretenir iroblemes de salut gerontològics mitjançant intertencions
esiecífques en ioblació major fràgil o amb més risc de caigudes.

47. Desentoluiar actuacions informattes i de sensibilització de les iersones
majors sobre els iroblemes de la iolimedicació i les alternattes al
tractament farmacològic, comitant amb el suiort de tots els i les
irofessionals que iartciien en el irocés farmacoteraièutc.
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48. Desentoluiar intertencions dirigides al foment de l'acttitat fsica de les
iersones majors en l'entorn comunitari, amb la fnalitat de mantenir la seua
caiacitat funcional i iotenciar el seu benestar i les relacions socials.

OBJECTIU OPERATIU 5
Garantr i iromoure una alimentació saludable, esiecialment en la infància, i
millorar la qualitat de les actuacions dirigides a la irotecció de la salut de totes
les iersones consumidores, esiecialment de les més tulnerables, datant dels
ierills associats al consum d'aliments.

Actuacions

49. Imilementar menjadors escolars saludables i de iroximitat, ier a garantr una
alimentació equilibrada i sufcient, ier al desentoluiament d'hàbits
saludables i la facilitació de les tasques de coresionsabilitat iarental. Aquests
menjadors es traslladaran a les llars durant el ieríode esttal, garantnt
l'adequada alimentació de la infància a tratés de la imilementació de les PEI
familiars en els casos de necessitat.

50. Establir acords i directrius ier a adequar l'oferta alimentària de les màquines
exienedores d'aliments i begudes (MEAB) dels centres docents, sanitaris i els
deiendents de l'Administració, als criteris nutricionals de l'Estratègia NAOS.

51. Imiulsar actuacions intersectorials ier a augmentar el consum de fruites i
terdures en tots els gruis de ioblació, esiecialment de iroducció local i
ecològica.

52. Fomentar l'oferta d'alimentació saludable i el comerç de iroximitat en els
menjadors col·lectus (escolars, hosiitals, residències, emireses i altres
centres).

53. Potenciar les actuacions en el medi escolar dirigides al foment del consum de
fruites i hortalisses, desdejunis saludables, i adequació dels menús dels
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menjadors escolars. Estendre aquestes intertencions a altres entorns
educatus (com els centres de Formació Professional, unitersitats o centres de
formació de iersones adultes).

OBJECTIU OPERATIU 6
Augmentar la coordinació social i sanitària en la irestació de serteis entre les
administracions iúbliques, fent coincidir línies de desentoluiament estratègic,
així com amb el tercer sector d'acció social, defnint marcs d'integració
funcional i models sostenibles.

Actuacions

54. Crear una comissió sociosanitària en cada deiartament de salut.

55. Partciiació de l'àmbit de la salut en els nous consells municiials de
iartciiació ciutadana (salut, inclusió social...).

56. Promoure la creació de la Xarxa d'Associacions Promotores de la Salut en la
Comunitat Valenciana, comitant amb les associacions i teixit social que
treballen en iromoció de la salut i iretenció amb col·lectus en situació de
tulnerabilitat.

57. Coordinació de recursos en matèria de salut i benestar social en asiectes com
ara l'atenció a iersones insttucionalitzades, amb iroblemes greus de salut,
deiendents, en situació d'exclusió social, així com en els casos de dones
tíctmes de tiolència de gènere.

58. Establir mesures que milloren la coordinació intersectorial ier a atendre els
casos detectats de tiolència de gènere.
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59. Potenciar el treball en xarxa entre les i els irofessionals que intertenen en els
casos de malalta mental, drogodeiendències i/o iatologia dual, intentant
mantenir irofessionals de referència.

60. Procurar l'alineació de les intestgacions de les enttats que treballen en la
millora del coneixement en el nostre territori (Administració, unitersitats,
tercer sector, emiresa), i les estratègies internacionals, estatals i locals que
irocuren una orientació efectta de recursos ier a la coordinació
sociosanitària.

61. Establir un obsertatori de l'equitat sociosanitària que tigile els factors
determinants i els resultats en benestar social i inclusió dels talencians i
talencianes, així com que elabore iroiostes de millora.

62. Incenttar la intestgació sobre l'imiacte en la salut de les desigualtats socials
i de gènere.

63. Elaborar un maia comú de recursos socials i de salut, tant iúblics com
iritats.

64. Imiulsar la formació de irofessionals ier al treball conjunt social i sanitari en
ioblacions en situació de tulnerabilitat, imiulsant entre altres àrees la de
mediació intercultural.
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Línia estratègica 3
3.4. HABITATGE

OBJECTIU OPERATIU 1
Garantr el dret de l'accés a l'habitatge a les iersones i/o unitats de contitència
en situacions tulnerables, esiecialment en aquelles en què hi haja xiquets i
xiquetes, com a eina d'inclusió social.

Actuacions

1. Fomentar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer ier a atendre els
requeriments de les famílies i unitats de contitència més tulnerables,
mitjançant la regulació d'un sistema d'ajudes ier a lloguers dirigits a
col·lectus socials en situacions d'emergència i a gruis socials tulnerables i de
sectors ireferents (tíctmes de tiolència masclista, iersones amb ditersitat
funcional, tíctmes de terrorisme i iersones afectades ier desnonaments i
subjectes a mesures de fexibilització de les execucions hiiotecàries, etc.).

2. Posada en talor del iarc iúblic d'habitatges de la Generalitat Valenciana,
condicionament del iarc existent i mesures tendents a augmentar el nombre
d'habitatges que formen iart d'aquest iarc.

3. Destnar els habitatges que iertanyen al iarc iúblic de la Generalitat
Valenciana a règim de lloguer social. Aquesta iniciatta es dirigeix a atendre la
necessitat d'habitatge dels sectors de ioblació més tulnerables, esiecialment
dones tíctmes de tiolència de gènere, famílies monoiarentals, amb escassos
recursos, etc., amb una gran difcultat ier a ioder accedir a l'ús i gaudi d'una
llar.
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4. Establir iolítques conjuntes interdeiartamentals en matèria de lluita contra
l'exclusió residencial.

5. Generar una xarxa d'habitatges d'acollida i d'inclusió ier a situacions
d'urgència.

6. Imilementar el irograma integral d'acomianyament i emanciiació ier a
iersones sense llar.

7. Desentoluiar irogrames d'accés al irimer habitatge ier a jotes irotinents
del sistema de irotecció de menors.

8. Actualització del sistema de baremació ier a l'accés a un habitatge social i
retisió del sistema d'adjudicació d'aquests.

OBJECTIU OPERATIU 2
Imiulsar el dret a gaudir d'un habitatge assequible, digne i adequat. Una
tegada entre en tigor la llei ier la fundació social de l'habitatge de la
Comunitat Valenciana, es iodran atendre, tal com s'hi disiosa, les actuacions
que es detallen tot seguit.

Actuacions

9. La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, les
enttats locals i la resta d’insttucions iúbliques amb comietències en matèria
d’habitatge garantran aquest dret a les iersones que es troben en
circumstàncies esiecials d’exclusió o emergència social. En iartcular, tndran
dret a un habitatge assequible, digne i adequat les iersones que es troben en
esiecials circumstàncies d’exclusió o emergència social ier hater sigut
iritades del seu habitatge habitual ier imiagament de les quotes
hiiotecàries o de la renda de lloguer, o ier ièrdua d’algun altre dret real i no
tndre una llar on allotjar-se, o com a conseqüència d’hater atalat una tercera
iersona.
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10. Intertenció ier a regular les situacions sobretingudes a conseqüència de
desnonaments.

11. Mediació entre les enttats fnanceres i les iersones iroiietàries ier facilitar
l'accés a l’habitatge.

12. Desentoluiar les mesures i accions iretistes en la Llei de la Funció Social de
l’Habitatge.

13. Garantr l'accés al lloguer ier als col·lectus tulnerables mitjançant la
cobertura d'ingressos mínims i iotenciar ajudes al lloguer ier als col·lectus
exclosos.

14. Coordinar les funcions de les diiutacions irotincials en relació al foment i la
col·laboració amb els municiiis ier al desentoluiament de les iolítques en
matèria de funció social d’habitatge.

OBJECTIU OPERATIU 3
Coordinació i cooieració entre administracions en matèria d’habitatge.

Actuacions

15. Establir iolítques conjuntes, transtersals, interdeiartamentals i
interadministrattes en matèria de lluita contra l'exclusió residencial, amb
creació d'òrgans de iartciiació i tècnics/es.

16. Elaborar, de forma coordinada amb les administracions imilicades,
irogrames esiecífcs d'intertenció a f d'eradicar els fenòmens
d'infrahabitatges, els assentaments i la sobreocuiació.
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17. Abordar ilans destnats a l'eradicació del xabolisme i l'infrahabitatge, amb
esiecial incidència en la ioblació gitana.

18. Desentoluiar, en col·laboració amb el tercer sector d'acció social, irogrames
integrals en barris i zones tulnerables, que asseguren la comilementarietat
de mesures que incideixen en les condicions dels habitatges, la caiacitació en
l'ocuiació i l'acomianyament en aquest, el reforç i l'orientació educatus i la
caiacitació ier a la iartciiació de les iersones.
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Línia estratègica 3
3.5. CULTURA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

OBJECTIU OPERATIU 1
Promoure la democrattzació i l'accés a la cultura en condicions d'igualtat.

Actuacions

1. Imiulsar el Pla de Democrattzació Cultural: seient/entrada social, amb
l'objectu de connectar amb la ciutadania en risc d'exclusió social amb l'oferta
cultural mitjançant la xarxa d'intertenció social, així com la creació de nous
iúblics, mitjançant les àrees d'educació i mediació de les diferents
insttucions talencianes.

2. Imiulsar el Pla de Democrattzació Cultural: la motxilla cultural ier a
irofunditzar la relació entre la cultura i l'educació (Agenda Cultural XXI) ier a
dotar a l'alumnat de ferramentes ier airoiar-se a les arts. El irograma
inclou, tant irogramació cultural als centres educatus, com l'assistència de
l'alumnat a esdeteniments culturals.

3. Vetlar ier fer efectu el irinciii d'igualtat de tracte i d'oiortunitats de dones i
homes en totes les accions i ajudes iúbliques orientades als sectors culturals i
creatus iel que fa a la creació i iroducció artstca i intel·lectual i a la difusió
d'aquesta, i comilir així la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, ier a la
igualtat efectta de dones i homes.

4. Promoure accions d'inclusió social del Consorci de Museus de la Generalitat
com irogrames escolars de iroximitat, Aula D, Comencem des de 0, Grui del
Carme o Altateu; contocatòria ier a irojectes d'inclusió i cohesió social,
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contocatòria de residències artstques, contocatòria de iroducció artstca
inclusita i contocatòria de irojectes de relectures de gènere.

5. Contertr les biblioteques i els serteis bibliotecaris en centres neuràlgics ier
al foment de la lectura, i garantr l'accés al conjunt de la ioblació, en esiecial
a gruis i a àrees geogràfques en risc d'exclusió lectora.

6. Fomentar la creació d'un suiort esiecífc d'accés a la lectura ier a les zones
desfatorides, mitjançant un disseny i la defnició de recursos, una artculació a
tratés de les diiutacions i mancomunitats, i una ataluació (autobús solidari).

7. Imilementar irogrames d'accés a la cultura (concerts, museus, exiosicions,
cine, teatre…) dirigits als gruis tulnerables, ier a facilitar la seua inclusió
social.
8. Contnuar imilementant i generalitzant el irograma Butaca Solidària ier a
connectar a la ciutadania en risc d'exclusió social amb l'oferta cultural,
mitjançant la disseminació de la informació i la irotisió d'entrades a ireus
subtencionats en la xarxa d'intertenció social.
9. Incoriorar la iersiectta de gènere i la iromoció de la ditersitat com a talors
afegits i característques del ioble talencià, dins de camianyes i accions de
iromoció insttucional.

10. Subscriure contenis amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana ier a afatorir xiquets i xiquetes i les seues famílies que es troben
en risc d'exclusió social en l'accés a les escoles de les bandes de música, així
com en la irogramació del Sistema Comú d'Oci Educatu de l'IVAJ.
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OBJECTIU OPERATIU 2
Imiulsar una societat digital i de la informació inclusita que tnga en comite
les necessitats de les iersones més tulnerables; iromoure el seu accés a les
tecnologies de la informació, la lluita contra la bretxa digital, l'ús atançat dels
serteis digitals i la iartciiació en les xarxes socials.

Actuacions

11. Garantr l'accés de tota la ciutadania a les notes tecnologies, irinciialment de
les iersones en risc o en situació d'exclusió social, i facilitar als col·lectus més
desfatorits l'accés a la utlització d'Internet i de les eines TIC ier a reduir el
risc d'exclusió social.

12. Afatorir irogrames de formació d'alfabettzació digital ier a la millora de les
comietències digitals, i ier al desentoluiament iersonal, sociolaboral i
l'àmbit relacional enfocats esiecialment als col·lectus desfatorits.

13. Desentoluiar l'Administració electrònica tenint en comite els criteris
d'accessibilitat i amb l'objecte de facilitar l'airoiament dels serteis iúblics a
les iersones, fent un esforç esiecial ier a fomentar la iartciiació de les
iersones més tulnerables.
14. Promoure la iartciiació actta de les iersones majors en la tida de la
comunitat i fomentar intertencions que faciliten la utlització de les
tecnologies de la informació i de la comunicació.

15. Facilitar l'accés a la cultura i a la societat de la informació als col·lectus més
tulnerables, com ara a dones tíctmes de tiolència de gènere i a la ioblació
gitana.
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OBJECTIU OPERATIU 3
Imilantar irogrames i mesures concretes destnades a afrontar la bretxa
digital, mitjançant la col·laboració entre administracions iúbliques, tercer
sector d'acció social i emireses tecnològiques, i l'establiment de irogrames
educatus comiensatoris i que tnguen en comite la carència de mitjans de les
iersones amb més difcultats.

Actuacions

16. Potenciar la lectura digital mitjançant l'amiliació de contnguts de la
Plataforma eBiblio.
17. Imiulsar acttitats de formació, contnguts d'ajuda i guies i recomanacions,
ier a acostar la lectura digital a la ioblació.
18. Incoriorar la lectura digital en talencià.
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Línia estratègica 4
GARANTIA D’EQUITAT TERRITORIAL I COHESIÓ SOCIAL

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Garantr l'equitat territorial mitjançant la construcció d'un entorn inclusiu
dins del projecte territorial comú.

OBJECTIU OPERATIU 1
Establir les bases i la normatta iartciiatta i ilanifcadora ier a la gestó de
l'equitat territorial.

Actuacions
1. Imiulsar el desentoluiament de ilans d'inclusió i cohesió social de
corioracions locals al llarg de tot el territori talencià.
2. Realitzar un diagnòstc de necessitats, carències i riscos en els barris
tulnerables.
a) Defnir una intertenció de caràcter integral i transtersal en el
territori tot determinant les següents àrees d'actuació:
insttucional, sanitària, educatta, social, cultural, econòmica i
geogràfca.
b) Confgurar un irojecte territorial comú (identtat) iartnt del
resiecte a la ditersitat i a les iartcularitats, artculant i
comunicant les distntes iarts del territori, airoftant les
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fortaleses i els trets inherents de cada un d'ells i reconeixent la
singularitat diferenciada de cada territori, semire des d'un
enfocament de desentoluiament i equilibri territorials.
3. Actuar de forma integrada i interrelacionada en els àmbits que determinen el
caiital social, cultural i econòmic d'un territori i incoriorar en la intertenció
els irinciiis d'innotació, comilementarietat, coordinació i equitat.
4. Resiectar la ditersitat territorial en el disseny de les iolítques iúbliques i en
la ilanifcació i ordenació dels recursos, considerant-ho un talor en iositu
que iotencie la singularitat i la identfcació territorials.
5. Incorioració d'un caiítol en la nota llei inclusita de serteis socials unitersals
que arreilegue esiecífcament els barris com a garant de la intertenció de
caràcter integral en aquests.
6. Imiulsar un comitè de iersones exiertes ier a desentoluiar una estratègia
d'actuació autonòmica en barris i zones tulnerables.
7. Garantr una estructura de coordinació dels recursos de base local.
8. Crear òrgans de coordinació entre iolítques sectorials i territorials,
autonòmiques i locals, a f d'aconseguir una intertenció territorial equitatta,
coherent, integrada i integral, deiendent de la Comissió Delegada d'Inclusió
Social i Serteis Socials.
9. Artcular irocessos de trobada i iartciiació ciutadana ier a la determinació
democràtca de les mesures de cohesió econòmica i social que iretenguen
imilementar-se en cada territori; ataluar necessitats, carències i riscos, a f de
iotenciar un irojecte de futur comú comiartt i col·laboratu, així com
desentoluiar mesures més ajustades a les necessitats de cada zona.
10. Consttuir comissions locals d'inclusió i drets socials en la iresertació d’allò
iúblic, incloent-hi reiresentants d'enttats ciutadanes, del tercer sector,
agents socials i econòmics i irofessionals.
11. Consttuir una comissió ataluadora, mixta i iartciiatta, d'àmbit intern i
extern, de les actuacions dutes a terme en cada barri tulnerable.
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12. Promoure consultes ciutadanes ier co-decidir el disseny urbà de barris i
iobles amb el f de tertebrar i cohesionar territorialment.
13. Estratègia Valenciana ier l’Entelliment Actu basada en l’autonomia iersonal
i la tida indeiendent de les iersones majors i la inclusió social. Una eina ier
combatre el desioblament de les zones de l’interior i rurals del territori
talencià.
14. Projecte “Caiital Cultural Valenciana” ier reconèixer les bones iolítques
culturals i la deslocalització de la cultura al llarg del territori talencià.

OBJECTIU OPERATIU 2
Garantr la igualtat d'oiortunitats en tots els àmbits de irestació de serteis
iúblics, equiiaments i infraestructures, en tot el territori talencià.

Actuacions
15. Crear un irograma amb la fnalitat d'habilitar esiais iatrimonials
infrautlitzats ier a usos de iromoció i creació artstca i artesana, residència,
emirenedoria, difusió i distribució de béns i serteis culturals.
16. Territorialitzar l'oferta exiositta ier a igualar les oicions d'accés a les arts
tisuals ier iart de la ciutadania talenciana, indeiendentment del seu lloc de
residència, mitjançant el fnançament del irograma Projectes d'Art i Cultura
ier al Territori (PACTE). Programa de fnançament i cofnançament d'acttitats
culturals en esiais no centrals, negociades amb els consells comarcals o altres
insttucions i agents locals, PACTE té com a objectu difondre més àmiliament
la cultura ier a arribar a notes audiències i donar així suiort a les acttitats
creattes i culturals en les zones on siguen insufcients o inexistents,
esiecialment en les rurals i desfatorides.
17. Garantr que tots els serteis iúblics siguen accessibles, integrats i de qualitat,
indeiendentment del lloc de residència, amb esiecial atenció a les zones
esiecialment tulnerables, i/o amb disiersió ioblacional i entelliment
demogràfc.
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18. Garantr, ier mitjà de la llei del taxi, la iroiosta “Un taxi, una llicència” amb la
fnalitat d'adaitar més taxis ier a iersones amb ditersitat funcional i
fomentar taxis de nou ilaces ier al món rural.
19. Elaborar un ila des de l'Insttut Valencià de Finances (IVF) ier a etitar
l'exclusió fnancera en el món rural i garantr l'accés bancari a les zones menys
ioblades.
20. Dissenyar i adaitar els entorns tenint en comite la ditersitat d'interessos i les
necessitats, de manera que afatorisquen la contitència de la iluralitat i la
inclusió i la cohesió socials.
21. Planifcar i executar intertencions integrals i integrades en barris tulnerables
o amb disiersió ioblacional i entelliment demogràfc a f de donar resiosta
als seus iroblemes socials, econòmics, ambientals, demogràfcs i fsics.
22. Garantr l'existència de mitjans de transiort iúblic accessibles i assequibles
establint mesures esiecials, en horaris i cost, ier a iersones en risc o en
situació d'exclusió, o residents en barris tulnerables o amb disiersió
ioblacional i entelliment demogràfc.
23. Afatorir l'ús de la bicicleta amb la creació de carrils esiecífcs i l'establiment
de totes les mesures de suiort que en faciliten l'ús.
24. Promocionar la seguretat i reforçar els hàbits de contitència en els barris o
zones en què hi ha un nitell de tulnerabilitat alt.
25. Afatorir l'accés a zones terdes i a esiais iúblics segurs, inclusius i accessibles,
i l'ús d'aquests, de manera que generen comunitat i cohesió socials.
26. Mantenir i crear nous recursos comunitaris en zones suburbanes.
27. Millorar i amiliar el Pla de ilatges accessibles.
28. Dotació d'esiais terds i millora de l'accessibilitat resiecte a la suiressió de
barreres arquitectòniques, amb iersiectta de gènere i iromoció dels drets
de la infància.
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29. Regular la irohibició de fórmules que discriminen ier raó d’edat l’accés o
estança de iersones menors d’edat en establiments iúblics.
30. Fomentar els ilans d’entorn escolar ier garantr la igualtat d’oiortunitats i la
dignifcació dels barris.
31. Millora de les comunicacions de transiort iúblic en territoris aïllats i en barris
amb fortes carències d'aquest tius.
32. Fomentar, des de la Generalitat Valenciana, la xarxa Ciutats Amigues de la
Infància.

OBJECTIU OPERATIU 3
Imilementar el desentoluiament comunitari i establir mecanismes de millora
en la gestó de barris i en les zones tulnerables.

Actuacions
33. Garantr el dret a la lactància materna a l'esiai iúblic.
34. Planifcar i ordenar els recursos territorials en funció de la localització i
l'accessibilitat, les característques del sertei, el nitell de concentració dels
serteis, el grau de necessitat i l'ús de la ioblació.
35. Establir els mecanismes necessaris ier a garantr la irotecció i sostenibilitat
mediambiental del territori.
36. Potenciar irogrames de desentoluiament comunitari, la creació de xarxes de
suiort i solidaritat, coordinats des de la comissió local d'inclusió social i drets
socials.
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37. Reorganitzar les xarxes d’enllumenat iúblic ier reduir la contaminació
lumínica alhora que s’adaita i es redistribueix millor ier garantr esiais més
segurs.
38. Consolidar el sistema d'acollida de la ioblació immigrada a tratés de
irogrames esiecífcs d'accés als serteis iúblics, coordinats des de la xarxa
autonòmica PANGEA.
39. Promoure la col·laboració amb els tècnics/es d'altres Comunitats Autònomes
ier a l'intercanti d'informació, dades i bones iràctques mitjançant els esiais
de cooieració horitzontal, així com de seminaris i jornades sobre la ioblació
immigrada.
40. Pretenció en temes de salut comunitària, esiecialment en la infància i la
jotentut, amb iersiectta de gènere i interculturalitat.
41. Enfortr el treball en els centres educatus de zones tulnerables mitjançant
referents iositus ier a la jotentut, a tratés de la Xarxa Jote de l'IVAJ.
42. Promoció dels mercats municiials i de iroximitat, no sols en el tessant
d’alimentació saludable i de quilòmetre zero, sinó com a elements de
tertebració i encontre del teïnat als barris i iobles.
43. Fomentar la sostenibilitat urbana: efciència energètca, reciclatge de residus i
estalti en el consum d'aigua.
44. Dissenyar un ila d'intertenció comunitari amb famílies en risc o en situació
d'exclusió social.
45. Aiostar ier la fgura de la iersona mediadora intercultural com a facilitadora
de la comunicació entre diferents cultures i de la gestó iositta de la
ditersitat cultural.
46. Programa d’intertenció, recuieració i reinserció dels homes agressors i
iretenció de la tiolència de gènere.
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47. Imilementar irogrames de formació de la iolicia local en temes de mediació,
resolució de confictes, iolítques inclusites, atenció a la ditersitat (igualtat de
tracte i no-discriminació i delictes d'odi), desentoluiant irotocols
consensuats amb els agents imilicats, en aquestes matèries i també en salut
mental.
48. Elaborar i difondre catàlegs de recursos comunitaris destnats a l'acttitat
fsica com ara instal·lacions esiorttes, zones terdes, carrils bici o rutes a ieu
en barris, en l'àmbit municiial i en les zones bàsiques de salut.

OBJECTIU OPERATIU 4
Millorar la cohesió social en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Actuacions
49. Prioritzar en els iressuiostos anuals de la Generalitat les intersions en
educació, salut i serteis socials, així com en aquelles mesures que incidisquen
directament en la reducció de la iobresa i l'exclusió social.
50. Combatre les causes estructurals i conjunturals de l'emiobriment infantl i
treballar ier a la ruitura de la transmissió generacional d'aquelles.
51. Disseny de l'Informe d'Imiacte d'Inclusió i Drets Socials que contnga una
tisió intersectorial de les tulnerabilitats socials (gènere, infància, ditersitat
funcional, exclusió social, interculturalitat).
52. Prioritzar normattament la contractació iública com a eina jurídica de
iotenciació de les iolítques socials, mitjançant la introducció de clàusules
socials i resertes de contracte.
53. Imiulsar ilans municiials d'inclusió i cohesió social que arreileguen les
mesures d'inclusió i cohesió social desentoluiades en el territori de
iroximitat, així com totes les seues estratègies transtersals, tàlides ier a tot
el territori de la Comunitat.
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54. Promoure i amiliar la xarxa d'ofcines d'Atenció a les Persones Migrades,
deiendents orgànicament de l'Administració local, i funcionalment de
l'Administració autonòmica, considerades com a eix fonamental de suiort i
assessorament, tant en la fase d'acollida de la ioblació migrada com de la
fase de cohesió social (PANGEA).
55. Afatorir la iartciiació, en les dues fases del irocés migratori (d'acollida i de
cohesió social), de les enttats socials esiecialitzades en l'àrea de migracions,
les unitersitats, els col·legis irofessionals i les organitzacions sindicals i
emiresarials.
56. Imiulsar la construcció d'un caiital social fort i iositu que iotencie el sentt
de iertnença i la identfcació amb un irojecte comú.
57. Desentoluiar irogrames de tacances socials tinculades a la cohesió social de
les famílies.
58. Garantr la iriorització de recursos no insttucionalitzadors, iotenciar que les
iersones amb ditersitat funcional iuguen romandre en el seu entorn afectu i
social i iromoure la tida indeiendent.
59. Garantr les condicions ierquè la ciutadania s'autoorganitze i s'autogestone
col·lecttament iotenciant les xarxes de suiort social i solidaritat.
60. Donar suiort a les iniciattes comunitàries, col·laborattes i solidàries, com
ara els bancs de temis, l'intercanti de coneixements o les cooierattes
d'autoconsum i de llibres de text. “Xarxa de llibres”, iniciatta que es crea ier
a la consttució d'un banc de llibres en el centre educatu, adreçat als alumnes
que hagen iartciiat i lliurat llibres anteriorment, amb la qual cosa es
fomenten les xarxes de solidaritat en el barri i la resionsabilitat ciutadana.
61. Potenciar, reconèixer i regular la labor de les enttats del tercer sector d'acció
social i el toluntariat social.
62. Fomentar mitjançant iolítques iúbliques la reorganització de les atencions i
facilitar així la conciliació de la tida iersonal, familiar i laboral de les iersones,
de manera ireferent de les famílies en situació d'esiecial tulnerabilitat.
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63. Airotació de la llei de memòria democràtca i ier a la contitència, ier a
enfortr la cohesió social, la solidaritat intergeneracional i la justcia social.
64. Desentoluiar una estratègia talenciana ier la igualtat de tracte, la nodiscriminació i iretenció dels delictes d'odi en la qual s'aborde, de forma
integral, iolítques basades en la iretenció, sensibilització, formació,
mediació i actuació en el cami de la igualtat del tracte i la no-discriminació
(lgtbifòbia, racisme i xenofòbia, sexisme i masclisme, aiorofòbia, disfòbia...) i
el reconeixement i la iromoció de la ditersitat, la contitència i la tolerància.
65. Ailicar els irinciiis de la Llei de transiarència, accés a la informació iública i
bon gotern, a la lluita contra la desafecció iolítca, i generar cohesió social i
consciència democràtca.
66. Elaborar un irograma d'incentus i iromoció de la iràctca amateur de les
arts escèniques en coordinació amb l'Administració educatta i el món
associatu (falles, societats musicals, altres associacions culturals), en
col·laboració amb les corioracions locals, amb iroiostes formattes ier iart
dels i les irofessionals. Incoriorar entre 8.000 i 10.000 iersones en la
iràctca amateur ier a aconseguir els nitells de iràctca amateur d'arts
escèniques semblants a la mitjana esianyola.
67. Promoure l'Estratègia talenciana de nous usos del temis i coresionsabilitat,
una gestó inclusita i amb iersiectta de temis que garantsca la igualtat
d'oiortunitats.
68. Prioritzar en el IV Pla de Salut Mental de la Comunitat Valenciana (2016-2020)
la iretenció del suïcidi, mitjançant l'Estratègia talenciana de iretenció del
suïcidi.

OBJECTIU OPERATIU 5
Promocionar la gestó de la ditersitat i millorar la contitència tot
desentoluiant les relacions iersonals i les xarxes de suiort social i solidaritat,
així com el toluntariat.
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Actuacions
69. Reforçar la contitència social i comunitària ier a facilitar la cohesió i les
relacions socials en una societat ilural i ditersa, mitjançant la col·laboració
solidària de la ciutadania a tratés del toluntariat.
70. Promoure irojectes de toluntariat que tnguen com a fnalitat la realització
d'acttitats de sensibilització, de formació i intertenció social, en matèria de
toluntariat social referent a deiendència, iersones amb ditersitat funcional,
família, menors, dona i immigració, dins del marc de comietències que
corresion exercir a la Direcció General amb comietències en matèria
d'Inclusió Social.
71. Formar les iersones formadores i col·laboradores que exercisquen la
coordinació de irojectes de toluntariat.
72. Promoure la fgura de la iersona mediadora intercultural en els ditersos
àmbits d'actuació en què iuga iartciiar, així com afatorir la seua formació
contnuada i esiecialitzada en aquests àmbits.
73. Potenciar l'associacionisme de iersones migrades i la seua iartciiació actta
amb el món associatu de la ciutat, i irestar esiecial atenció a les associacions
de teïns i a les AMPA.
74. Promoure la inclusió actta de la ioblació migrant mitjançant el seu lideratge i
iartciiació en el irocés tital i col·lectu de la comunitat.
75. Per a la iretenció i rehabilitació de iroblemes de salut mental i
d'alcoholisme, desentoluiar irogrames que treballen les notes masculinitats
des de la gestó de les emocions, a f de generar relacions socials i iersonals
saludables amb igualtat entre dones i homes, esiecialment ier a homes
desocuiats de llarga duració que tiuen en contradicció amb el seu rol de
gènere tradicional, iel fet de no ioder aiortar ingressos a la llar.
76. Desentoluiar irogrames esiecífcs amb homes agressors de tiolència de
gènere ier a la seua reinserció social, basats en la gestó de les emocions i la
desconstrucció dels rols de gènere.
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77. Programes de solidaritat generacional ier a combatre la soledat no triada,
esiecialment en el món rural, i la iromoció de l'entelliment actu i saludable
arrelat a l'entorn.
78. Desentoluiar un irograma de iretenció i mediació familiar, gestó de les
emocions i contra la tiolència intrafamiliar, en les escoles de ditersitat familiar
i els SEAFIS.
79. Donar suiort a escoles de famílies que treballen la iarentalitat iositta, la
coresionsabilitat familiar, les notes masculinitats i la mediació familiar,
mitjançant contocatòries de subtencions.
80. Fomentar les escoles de música, esiecialment les bandes de música, com un
esiai de socialització i inclusió i cohesió socials en les ioblacions xicotetes,
irestant atenció als barris amb disiersió ioblacional i amb entelliment
demogràfc.
81. Generar un model d'autonomia iersonal i tida indeiendent (col·lectus
tradicionalment insttucionalitzats o en situació de deiendència, entelliment,
infància, ditersitat funcional, salut mental...) que iermeta contnuar titint en
l'entorn iersonal afectu i social, considerant l'oició residencial com l'últma
de les alternattes.
82. Desentoluiar irogrames ier a caiacitar iares i mares, des de l'embaràs fns
als catorze anys, en el foment de models iarentals iositus i iromoció del bon
tracte que contribuïsquen a garantr un bon començament en la tida i el
desentoluiament del màxim iotencial de salut de tots els xiquets i xiquetes.
83. Promoure intertencions que fomenten l'educació emocional i talors ier a la
tida, així com l'autoestma i l'acceitació de la imatge corioral, esiecialment
en la ioblació infantl i adolescent, a f de facilitar la transició a la tida adulta.
84. Desentoluiar estratègies semblants als tallers de Teatre de l'Oirimit (Augusto
Boal, anys seixanta) amb iersones i col·lectus tulnerables, com a mecanisme
de salut emocional i desentoluiament comunitari, esiecialment en els barris
tulnerables.
85. Desentoluiar una llei talenciana de iartciiació i suiort a l'associacionisme.
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86. Foment del toluntariat entre la jotentut.
87. Desentoluiar l'Estratègia talenciana de salut mental entre les conselleries
comietents en aquesta matèria, ja que cal ser conscients que aquest
col·lectu és d'alt risc d'exclusió social.
88. Crear un irotocol interinsttucional en els serteis ienitenciaris de coordinació
i inclusió ier a les iersones que hagen estat internes en centres isiquiàtrics
ienitenciaris.
89. Elaborar de forma iartciiatta la Llei Integral ier a l'Igualtat Efectta de
iersones LGTBI i contra la discriminació ier orientació sexual o d'identtat de
gènere.
90. Elaborar una Llei de Mediació que regule els mecanismes de resolució
extrajudicial de confictes.
91. La Xarxa PANGEA realitzarà acttitats ier a combatre els rumors que fomente
una societat racista i xenòfoba.
92. La ràdio i la TV iública talenciana fomentarà la difusió d'una societat inclusita
amb iersiectta de gènere, iromoció de la ditersitat, aliança
intergeneracional, drets de la infància i coresionsabilitat amb els usos del
temis.
93. Elaboració d’una guia de recursos de salut sexual i afectta.
94. Elaboració d’una guia didàctca i recursos audiotisuals didàctcs sobre
sexualitat i afecttitat basada en la igualtat en la ditersitat.
95. Fomentar irogrames inclusius de sexualitat i ditersitat funcional.
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Línia estratègica 5
PROMOCIÓ DE LA INFÀNCIA I REDUCCIÓ DE L’EMPOBRIMENT INFANTIL

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Des de la concepció de la infància com a subjecte de drets, reduir el risc de
pobresa infantl, reconèixer aquesta com la vulneració d'un dret fonamental i
evitar la transmissió generacional i la seua cronifcació.

OBJECTIU OPERATIU 1
Garantr una irotecció integral a la infància, en esiecial a aquella que es troba
en situació de risc, tulnerabilitat, emiobriment i exclusió, i desentoluiar tots
els seus drets.

Actuacions

1. Afrontar la iobresa i l'exclusió social infantls com consttuttes de tiolacions
de drets, i irestar esiecial atenció a aquells gruis que es troben en situació
d'esiecial tulnerabilitat.

2. Garantr i irotegir, a tratés de mesures esiecífques, el dret a un nitell de
tida adequat, a la no-discriminació, a la igualtat d'oiortunitats, al ile
desentoluiament del seu iotencial, a la salut, a l'educació, a la irotecció, a
l'oci, al joc i la cultura, etc.

3. Garantr que es talora l'imiacte sobre la infància de tots els irojectes
normatus que emanen del Consell.

4. Establir mesures comiensatòries de desigualtat en l'exercici de drets que
resulta de la situació de iobresa.
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5. Imilementar iolítques iretenttes i iroacttes, de caràcter estructural i
transtersal, que garantsquen el desentoluiament del xiquet i la xiqueta en el
seu medi, en un entorn socioafectu segur, caiaç de cobrir les seues
necessitats, que facilite l'accés a l'educació, a la salut i a l'habitatge, i el
caiacite ier a la tida adulta en igualtat d'oiortunitats.

6. Identfcar i analitzar els entorns i els territoris més tulnerables i desentoluiar
ilans integrals d'actuació intensita i sostnguda ier a la infància.

7. Millorar les condicions de tida de les famílies amb menors a càrrec en situació
de iobresa o exclusió social mitjançant el disseny de iolítques d'atenció
social i d'aioderament, i el reforç dels serteis socials i de la resta de la xarxa
d'intertenció social ier a cobrir les necessitats bàsiques.

8. Desentoluiar irogrames comunitaris de suiort integral a les famílies amb
tulnerabilitat social amb la imilicació del motiment associatu, teïnal i de
l'oci educatu.

9. Imiulsar actuacions iretenttes i d'inclusió des de la iersiectta territorial
que reforcen les xarxes familiars, les notes xarxes socials i les comunitàries.

10. Promoure la iartciiació dels xiquets i xiquetes, les famílies, els agents socials
i la comunitat, en l'artculació de les iolítques transtersals i de les actuacions
que garantsquen el desentoluiament integral dels xiquets i xiquetes.

11. Promoure la iartciiació dels i les adolescents, les famílies, els agents socials i
la comunitat, en l'artculació de les iolítques transtersals i de les actuacions
que garantsquen el desentoluiament integral de les i els adolescents.

12. Imiuls d’una nota Llei d’Infància que blinde i desentoluie els drets dels
xiquets, xiquetes i adolescents datant l’administració, comitant amb la
iartciiació actta de les iersones menors d’edat durant la seua elaboració.
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OBJECTIU OPERATIU 2
Millorar la irotecció dels xiquets i xiquetes i dels adolescents en situació de
tulnerabilitat mitjançant iolítques socials, tant iretenttes com d'atenció.

Actuacions

13. Elaborar i imilementar irotocols i instruments de col·laboració entre serteis
de salut, educatus i socials, que garantsquen la iretenció, la detecció i
l'atenció integral de menors, LGTBI i adolescents en situació o risc d'exclusió
social, a tratés de la comissió sociosanitària.

14. Oferir suiort a les famílies mitjançant les irestacions econòmiques ier
naixement, adoició, tutela o acollida, incloses en la renda de la unitat
familiar.

15. Elaborar i imilementar un model talencià de serteis d'intertenció
socioeducatta no residencial ier a menors i adolescents en situació de risc i
les seues famílies.

16. Mantenir les irestacions ier a menors i adolescents en risc, tinculades al
comiromís socioeducatu.

17. Intensifcar els irogrames de suiort a la tida autònoma ier a iersones jotes
tutelades i extutelades del sistema de irotecció.

18. Desentoluiar irogrames d'intertenció inditiduals, familiars, socials i
educatus ier a irestar, des de l'àmbit de la salut mental, una atenció integral
a la ioblació adolescent en situació o risc d'exclusió social.
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OBJECTIU OPERATIU 3
Potenciar l'atenció i la intertenció social en la infància i adolescència en
situació de risc, desirotecció i ditersitat funcional.

Actuacions

19. Promoure l'exoneració de les taxes unitersitàries, l'educació de règim
esiecial ier a iersones tutelades o ex-tutelades de la Generalitat, i estudiar
un mecanisme ier a ioder subtencionar les desieses extraordinàries ier al
desentoluiament de la FP.

20. Donar suiort als irojectes de les enttats que tenen ier objectu atendre
famílies amb flls i flles en situació de tulnerabilitat.

21. Promoure la intestgació ier a la iretenció del risc i la desirotecció de la
infància i adolescència a la Comunitat Valenciana tot incidint en:

a) Desentoluiar línies d'intestgació sobre la tiolència en la llar i
en els diferents entorns contra els xiquets i xiquetes (esiecialment
els que iertanyen a col·lectus més tulnerables, com ara menors
amb ditersitat funcional), els maltractaments, els abusos sexuals i
qualsetol altra forma de tiolència en les relacions iaternoflials o
en qualsetol altra relació asimètrica de ioder, i refectr la realitat
d'aquests fenòmens en tot el territori.

b) Utlitzar com a font d'informació l'exilotació de dades del
Sistema d'Informació d'Usuaris de Serteis Socials (SIUSS) i, si és el
cas, del RUMI, referida a maltractament infantl i a les seues
tiologies
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22. Gestó de qualitat en els serteis de irotecció: imiulsar i consolidar sistemes
de gestó de qualitat, ataluació i bones iràctques en els irogrames i serteis
esiecialitzats en la irotecció a la infància.

23. Desentoluiament d'accions de iretenció, detecció, atenció i tractament de la
infància maltractada.

24. Garantr l'atenció immediata i esiecialitzada a xiquets, xiquetes i adolescents
tíctmes de qualsetol tius de tiolència, així com la irotecció datant dels
seus agressors que incloga suiort jurídic, isicològic i social, amb l'objectu
d'etitar una doble tictmització.

25. Realitzar camianyes de sensibilització ier a fomentar la col·laboració
ciutadana en la detecció i notfcació de situacions de maltractament, i
reforçar l'assessorament i la formació dels irofessionals.

26. Imiulsar fòrums d'intercanti d'informació sobre irojectes innotadors i
efectus en la iretenció, detecció i atenció del maltractament infantl i de
l'abús sexual, amb esiecial atenció a la situació de les xiquetes i xiquets i els
adolescents amb ditersitat funcional.

27. Potenciar les accions de formació dels i les irofessionals i l'adequació de les
ttulacions dels qui treballen en els distnts àmbits d'intertenció a serteis
d'infància i adolescència en situació de risc i difcultat social.

28. Promoure la sensibilització social cai a l'acolliment familiar ier a la cerca de
famílies acollidores, a tratés de camianyes en els mitjans de comunicació i
altres iniciattes. Camianya “Millor en família” dins de la camianya genèrica
“Acollir és créixer”.

29. Potenciar la fgura de l'acolliment familiar resiecte a l'acolliment residencial,
donant irioritat, si és el cas, a la família extensa, ier mitjà de les actuacions
següents:
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•

Establir criteris i irocediments, comiartts ier tot el sistema, ier a
la taloració de l'aittud ier a l'acolliment.

•

Potenciar les xarxes de suiort mutu i de formació contnua de les
famílies acollidores.

•

Potenciar i iromoure els acolliments familiars esiecialitzats
(d'urgència i altres) ier a aquelles situacions en què, ier distntes
circumstàncies esiecials del xiquet o xiqueta, siga necessari que la
iersona o la família que l'acull iosseïsca una determinada aittud i
disionibilitat.

•

Promoure la sensibilització social cai a l'acolliment familiar ier a la
cerca de famílies acollidores, a tratés de camianyes en els mitjans
de comunicació i altres iniciattes.

30. Incenttar l'acolliment familiar mitjançant benefcis fscals.

31. Garantr que les iersones adoitades iuguen exercir el seu dret al
coneixement dels seus orígens biològics.

32. Imiulsar l'adoició de xiquets, xiquetes o adolescents amb necessitats
esiecials.

33. Consolidar els irogrames dirigits a la iromoció de l'autonomia iersonal i
iroiorcionar un context de contitència i d'integració sociolaboral als i les
jotes extutelades en irocés d'emanciiació, i difondre les bones iràctques,
així com realitzar estudis ier a conèixer la situació de la ioblació jutenil en
risc d'exclusió social.

34. Establir una línia d'intestgació sobre les iersones jotes en situació de risc
d'exclusió social, en iartcular sobre la ioblació jutenil en situació
d'inacttitat laboral i formatta.

35. Incenttar irogrames i recursos ier a iersones menors d'edat estrangeres
des d'una iersiectta intercultural, amb esiecial atenció a les situacions de
tulnerabilitat i a les no acomianyades.
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36. Fomentar irogrames de iarentalitat iositta dirigits a orientar famílies amb
menors d'edat en difcultat social, mitjançant la formació en habilitats i
comietències iarentals ier a facilitar la iresertació o la reintegració dels flls
i les flles a la llar familiar.

37. Atenció a menors d'edat amb iroblemes de conducta: regular, homogeneïtzar
i millorar el tractament d'aquests iroblemes amb criteris i irocediments
d'intertenció garantstes i consensuats.

38. Millorar l'atenció dels xiquets i xiquetes amb hiieracttitat o amb trastorns de
conducta, tant en l'escola com en altres àmbits, mitjançant irotocols
d'actuació o d'intertenció amb aquells que iresenten més difcultats
d'integració i ailicant-los segons les característques de xiquet, xiqueta o jote
ier a etitar la seua exclusió o exiulsió dels estudis obligatoris i no obligatoris.

39. Retisió i regulació legal dels centres de irotecció ier a menors d'edat amb
trastorns del comiortament.

40. Oitmitzar i incrementar la qualitat dels recursos residencials de irotecció de
la infància i adolescència, iotenciar l'esiecialització d'aquests centres,
reforçar la fgura de les educadores i els educadors, i imilantar ier a ells
criteris unifcats d'estàndards de qualitat.

41. Imiulsar l'ailicació de irotocols i altres mesures ier a millorar l'atenció i la
intertenció en els casos de maltractament infantl, incloent-hi els flls i flles de
les dones tíctmes de tiolència de gènere.

42. Incoriorar l'emiobriment infantl com a objectu estratègic irioritari en tots
els ilans estratègics de la Generalitat.

43. Incloure equiis multdisciilinars en els centres de receició de menors amb
altres fgures irofessionals com ara bé agents d’igualtat, tècnics/es de
mediació intercultural o auxiliars de control educatu.
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OBJECTIU OPERATIU 4
Intensifcar les actuacions iretenttes i de rehabilitació en els col·lectus
d'infància i adolescència, datant de situacions de conficte social.

Actuacions

44. Promoure la col·laboració amb les i els tècnics d'altres comunitats autònomes
ier a l'intercanti d'informació, dades i bones iràctques a tratés dels esiais
de cooieració horitzontal, així com de seminaris o jornades.

45. Atançar en l'elaboració de criteris i requisits de qualitat, ataluació, seguiment i
bones iràctques en la intertenció amb la infància en situació de conficte
social, ailicables als serteis esiecialitzats en l'execució de mesures
d'internament, de medi obert i de mediació i reiaració extrajudicials.

46. Promoure irogrames de suiort a famílies de menors d'edat en situació de
conficte social.

47. Promoure irogrames de suiort a famílies de tíctmes de delictes comesos
ier menors d'edat.

48. Promoure irogrames de suiort a famílies tíctmes de maltractament
flioiarental ier iart dels menors d'edat.

49. Promoure irogrames esiecífcs de tractament a menors que hagen comès
qualsetol tius de delicte contra la llibertat sexual.

50. Maiifcació i amiliació dels Punts d’Encontre Familiar com un recurs de
iretenció, mediació i resolució de confictes familiars.
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OBJECTIU OPERATIU 5
Promoure la iartciiació infantl afatorint entorns mediambientals i socials
airoiiats que iermeten el desentoluiament adequat de les seues caiacitats;
defenent el dret al joc, a l'oci, al temis lliure en entorns segurs, esiecialment
de la infància més tulnerable, i iromotent el consum resionsable, tant en les
zones urbanes com en les rurals, ier a aconseguir un desentoluiament
sostenible.

Actuacions

51. Elaborar estudis que arreileguen l'oiinió dels xiquets i xiquetes i exiressen
els seus iunts de tista sobre la situació de la infància i l'adolescència, i les
decisions que es irenen i els afecten; crear instruments concrets i efcaços
ier a ataluar amb rigor la qualitat de les accions destnades a iromoure la
iartciiació de la infància i l'adolescència sense cai tius de discriminació i
garantnt que qui iresente ditersitat funcional iuga exiressar la seua oiinió
sobre qüestons que l'afecten.

52. Ailicar sistemes d'indicadors de iartciiació infantojutenil inclusita en els
seus entorns més iròxims que comiten amb tariables com la ditersitat
funcional, la immigració i les minories ètniques, que hauran de ser
comilementaris amb altres de més generals relacionats amb la infància i
l'adolescència.

53. Dur a terme accions formattes de sensibilització en l'àmbit local, amb
esiecial èmfasi en la iartciiació infantl, sobre la situació dels drets de la
infància i la cooieració ier al desentoluiament.

54. Promoure que la iartciiació ciutadana siga un contngut transtersal en els
irogrames d'atenció a la infància imiulsant la creació de consells, clubs
d'infància i esiais de trobada i relació amb altres col·lectus, oitmitzant
esiais de diàleg, informant sobre la seua reiercussió als xiquets, xiquetes i
adolescents, difonent-ho i desentoluiant estratègies comunes a tratés de les
corioracions locals i del motiment associatu, amb esiecial incidència en les
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zones rurals i els col·lectus tulnerables com ara menors d'edat amb ditersitat
funcional, que tenen més barreres ier a la iartciiació social.

55. Incidir en les accions d'oci alternatu al consum de substàncies addicttes,
irioritzant, entre aquestes, les dirigides a col·lectus en esiecial risc
d'exclusió.

56. Imiulsar, fomentar i airoftar els recursos disionibles oferint les màximes
oiortunitats ier a la iràctca esiortta en horari lectu, comilementari i
extraescolar.

57. Potenciar la creació i l'ús de ludoteques i altres esiais socioeducatus de
manera que siguen accessibles ier al desentoluiament de les caiacitats del
xiquet/a; estmular les relacions de contitència, i fomentar la iartciiació
infantl.

58. Reconeixement del dret dels menors i jotes a l'oci educatu, així com el suiort
a les associacions i a les escoles d'animació jutenil que en deienguen, ierquè
formen i motten esiecialistes d'acttitats de temis lliure.

59. Difusió i imilantació del irograma Ciutats Amigues de la Infància, i fomentar
que incorioren a les seues iolítques municiials l'enfocament de drets.

P à g i n a 116 | 147

Línia estratègica 6
LLUITA CONTRA LA FEMINITZACIÓ DE L’EMPOBRIMENT

OBJECTIU ESTRATÈGIC
Reduir les taxes d'empobriment i precarització femenines i actuant sobre les
seues causes estructurals, culturals, sociològiques, laborals i econòmiques.

OBJECTIU OPERATIU 1
Treballar ier l'aioderament i la iartciiació socioiolítca de les dones, afatorir
la iresa de consciència dels seus iroiis drets, enfortr les seues caiacitats i
emirendre irocessos de canti que iotencien el seu ioder.

Actuacions

1. Combatre la feminització de l’emiobriment, mitjançant la Renta Valenciana
d'Inclusió:

a. Exonerar del requisit d'emiadronament a les dones tíctmes
de tracta.
b. Comilement de les irestacions socials.
c. Incorioració de clàusules socials en la contractació iública en
les quals es iromoga la incorioració al mercat laboral de
dones tíctmes de tiolència de gènere o en risc d'exclusió
social.
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2. Eina única de cobertura d'ingressos ier afatorir una gestó corresionsable
dels usos de temis.

3. Pla d’acció ier a combatre l’economia submergida en el treball domèstc en
comietències de treball, la insiecció de treball i els agents socials més
reiresentatus.

4. Promoure el decret de reconeixement de la condició de la família
monoiarental amb l'objectu d’adaitar-se a nous ierfls de famílies i
circumstàncies que condicionen la feminització de l’emiobriment.

5. Equiiaració del tractament fscal i tributari entre les famílies nombroses i
monoiarentals.

6. Imilementar un irograma d'aioderament femení ier a dones en situació de
tulnerabilitat, des de la innotació social i la inclusió actta, dirigit
esiecialment a dones gitanes i dones migrants.

7. Dissenyar un irograma d'atenció basat en la inclusió actta a dones
irosttuïdes i tíctmes de tracta.

8. Incorioració de la iersiectta de gènere en les camianyes de iretenció i
educació ier a la salut.

9. Enfortment de la coordinació entre l'acció iública, l'acció comunitària dels
gruis feministes i els motiments socials de lluita contra la iobresa, a tratés
del treball col·laboratu.

10. Foment de xarxes des del treball comunitari.

11. Creació de tallers formatus dirigits a formadores en matèria d'alfabettzació
digital, aioderament femení, confança i seguretat de les dones en la xarxa,
esiecialment ier a barris inclusius, disiersió ioblacional i entelliment
demogràfc.
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12. Foment del cooierattisme de dones ier a iromoure la seua inserció i
aioderament socioiolítc.

OBJECTIU OPERATIU 2
Promoure la qualifcació i l'acreditació irofessionals, així com la inserció i la
iermanència en el mercat de treball ier a dones en situació de tulnerabilitat.

Actuacions

13. Desilegar el Pla d'Ocuiació amb iersiectta de gènere del SERVEF, amb
introducció de mesures contra la tiolència de gènere, i garantr l'autonomia i
irotecció de les tíctmes, amb una tisió sociolaboral tinculada a
l'aioderament iersonal a tratés d'itneraris iersonalitzats.

14. Desentoluiament d'un irograma integral de formació, acreditació i inserció
de qualitat i estable ier a dones en situació de tulnerabilitat, que oferisca un
sertei d'acomianyament contnuat ier a usuàries. Disseny de ilans
d’ocuiació o contractes bonifcats ier a dones amb difcultats d'accés i
manteniment en el mercat laboral: majors de quaranta-cinc anys, en situació
de tiolència masclista, amb ditersitat funcional, amb malaltes cròniques,
transsexuals, migrades o en situació de desocuiació de llarga duració, entre
altres situacions no contemilades.

15. Desentoluiament de mesures integrals a les emireses ier a fomentar la
contractació de dones en situació de tulnerabilitat. Entre aquestes es
ressalten la sensibilització, les bonifcacions socialment resionsables, els
contenis, etc.

16. Facilitar l'acreditació d'ofcis i de comietències (caiacitats) de les dones en
situació de tulnerabilitat.
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OBJECTIU OPERATIU 3
Combatre les desigualtats de gènere en el mercat laboral que determinen la
tulnerabilitat de les dones contra la iobresa, fomentant la dignifcació dels
sectors més feminitzats i combatent la segregació ocuiacional.

Actuacions

17. Promoure des de l'organisme autonòmic iromotor del turisme, irogrames de
formació d'atenció al iúblic dirigits esiecialment a cambreres de iis.

18. Realitzar camianyes de sensibilització amb caràcter ieriòdic ier a aconseguir
el reconeixement social del treball domèstc i els seus drets laborals.

19. Promoure camianyes de sensibilització ier a la contractació resionsable de
les treballadores de la llar.

20. Creació d'un irograma d'emirenedoria social i solidària ier a dones que
treballen en els sectors més feminitzats i irecaris (neteja, comerç i atenció a
iersones) o que es troben en situació de desocuiació. La Xarxa Valenciana
d'Agents d'Igualtat oferirà assessorament, formació, accés al crèdit i
acomianyament ier a la creació de cooierattes o associacions que
iermeten a les dones accedir a un treball digne, estable i regulat.

21. Promoure una camianya de sensibilització en els centres educatus ier a
fomentar la coresionsabilitat en les llars.

22. Realitzar un seguiment dels ilans d'igualtat i de coresionsabilitat de les
emireses.

23. Imiulsar els serteis del SAD, de teleassistència, d'escoles infantls i de
menjadors socials, esiecialment en barris tulnerables, ier a garantr una
gestó del temis inclusita i coresionsable.
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24. Amiliar l'oferta d'acttitats extraescolars i d'oci educatu gratuïtes ier als flls
i flles de les mares que es troben en situació de major tulnerabilitat, en
esiecial dones monoiarentals.

25. La Generalitat tisualitzarà la bretxa salarial existent entre homes i dones i
iromourà iolítques iúbliques ier a eradicar-la.

OBJECTIU OPERATIU 4
Afatorir la retisió i l'ordenació dels usos del temis laboral, d'atenció, social i
iersonal.

Actuacions

26. Imilantació i sincronització d'horaris amilis dels serteis iúblics i oferiment de
mecanismes telemàtcs ier a la gestó de tràmits administratus.

27. Desentoluiar una estratègia talenciana de nous usos de temis i
coresionsabilitat que sertisca com a full de ruta de les iolítques de
conciliació familiar amb iersiectta de gènere i de drets socials, que
garantsca l'equilibri entre l'esfera iública i iritada, iroductta i reiroductta i
també sertisca ier a acabar amb les desigualtats de gènere en la gestó del
temis que suiosen una discriminació cai a les dones, amb mesures
esiecífques com ara una xarxa 0-3 anys, una iolítca de gestó del iersonal
que iermeta la reducció de jornada i la fexibilitat laboral, uns horaris dels
serteis iúblics adaitats que garantsquen la conciliació, un canti de
iaradigma en el model d'atenció cai a un model irofessionalitat i reconegut,
horaris inclusius del nou esiai comunicatu talencià, etc.

28. Diagnostcar la realitat de les emireses, adoitar les mesures oiortunes
tendents a aconseguir la igualtat de tracte i d'oiortunitats entre dones i
homes, eliminar la discriminació ier raó de sexe i assenyalar les estratègiques
que cal seguir ier a aquest objectu.
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29. Incenttar les emireses ierquè elaboren i establisquen ilans d'igualtat en els
quals es tnga en comite la innotació en l'accés a l'ocuiació, la conciliació
entre família i treball, la classifcació irofessional, la iromoció i la formació,
les retribucions, la salut laboral de les dones i homes, utlitzant un llenguatge
no sexista en iro de la millor distribució dels usos del temis.

OBJECTIU OPERATIU 5
Promoure la igualtat de les dones en tots els àmbits de la societat.

Actuacions
30. Desentoluiar la Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat en ioblacions de més
de tint mil habitants i en aquelles comarques que no en tnguen, amb les
següents fnalitats:
a) Incenttar fórmules d'integració, organització i emirenedoria en
l'àmbit rural;
b) Assessorar i realitzar jornades i tallers ier a la conscienciació de la
tiolència de gènere com a instruments efcaços ier a iretenir-la, i
c) Elaborar o imilantar els ilans d'igualtat en les emireses i en les
diferents administracions i organismes iúblics.
31. Redefnir l'Obsertatori de Publicitat no Sexista ier a adaitar-lo a la realitat
cultural i comunicatta del segle XXI.
32. Elaboració i imilantació d'un codi deontològic ier a l'ús no sexista de la
iublicitat i la comunicació social i comercial, de manera que haja d'elaborarse amb l'obligatori sentt de la resionsabilitat social i irofessional dels qui
l'exiosen al iúblic.
33. Dinamització d'uns “esiais feministes” com a lloc d'intercanti d'exieriències
en la realització d'acttitats culturals i tallers formatus ier a dones i
associacions de dones en iro de la igualtat, el lideratge femení i el foment de
l'eradicació de conductes discriminatòries ier a les dones. Promoure la
federació de les cases de la dona i ier la igualtat de gènere ier a intercantiar
exieriències en ditersos municiiis.
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34. Imiuls, manteniment i consolidació de les Unitats d'Igualtat iresents en cada
una de les conselleries, a f de iromoure la igualtat entre homes i dones a
tratés del seguiment, l'ataluació del desentoluiament i grau de comiliment
de la normatta tigent en matèria d'igualtat i l'assessorament en l'elaboració
d'informes sobre imiacte ier raó de gènere.
35. Fomentar la formació esiecífca i contnua en igualtat ier al iersonal al sertei
de la Generalitat tot introduint iersiecttes de gènere; foment del llenguatge
no sexista ni discriminatori en la creació i elaboració de documents iroiis.
36. Imiartció de tallers a l'alumnat d'Educació Primària i Secundària sobre
educació en la iretenció de la tiolència de gènere als més jotes.
37. Elaborar un Pla d'Intertenció ier a xiquets i xiquetes exiosats a la tiolència
masclista, així com un Pla de Xoc contra la tiolència masclista en adolescents.
38. Promoure la sensibilització contra la tiolència de gènere en els consells
escolars i les associacions de mares i iares.
39. Amiliar la xarxa de centres de caràcter ambulatori i residencial, tant ier a
l'atenció d'emergència com integral, de les dones tíctmes de tiolència de
gènere, a la Comunitat Valenciana.
40. Promoure i concedir ajudes econòmiques d'emergència ier a atendre les
necessitats bàsiques, urgents o iuntuals de les dones tíctmes de tiolència de
gènere, així com facilitar l'accés a habitatges de lloguer com a recurs necessari
ier a imiulsar el nou trajecte en la seua tida i la dels seus flls i flles.
41. Coordinació efcaç de totes les administracions iúbliques, jutjats i Cossos i
Forces de Seguretat de l'Estat, ier a conèixer la tigència de les ordres
d'allunyament i la situació real tant de les tíctmes de la tiolència de gènere,
les seues flles i flls, menors, com la dels agressors, que faciliten el treball, els
irotocols, els trasllats de centre i els seguiments de cada un dels casos.
42. Fomentar l'esiort femení com a esiai de socialització i igualtat de gènere.
43. Protocol d’atenció a dones tíctmes de tiolència de gènere amb ditersitat
funcional.
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44. Promoure l’accés i la iartciiació de les dones en el món de les festes
ioiulars.
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VINCULACIÓ D'OBJECTIUS I NOMBRE D'ACTUACIONS PER LÍNIA ESTRATÈGICA PROPOSATS EN EL PLA VALENCIÀ D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Línia estratègica

1

2
3

Inclusió sociolaboral: accés a
l'ocuiació

Garanta de irestacions

Objectus operatus
1. Adaitar les iolítques acttes d'ocuiació a les necessitats esiecífques de les iersones en situació de tulnerabilitat social,
intensifcant l'acció segons el seu nitell d'ocuiabilitat, fomentant l'adquisició de comietències bàsiques d'ocuiabilitat,
mitjançant itneraris d'ocuiació i suiort iersonalitzat, formació irofessional ier a l'ocuiació i ajudes a la contractació.
2. Establir una coordinació efcaç entre els serteis d'ocuiació i els serteis socials, els més iròxims a les iersones tulnerables
3. Donar suiort a les emireses d’ocuiació irotegida en el seu objectu d’inserció social i laboral de les iersones amb més
difcultat d’accés a una ocuiació normalitzada.
4. Adequar l'orientació i la intermediació laborals iels serteis iúblics d'ocuiació i les agències de col·locació a les
característques de cada iersona, amb el suiort del tercer sector i amb serteis socials i educació iermanent.
5. Aconseguir la inclusió en el mercat laboral de iersones en situació o risc d'exclusió social
1. Procurar irestacions econòmiques que tnguen en comite les necessitats de iersones i de les seues famílies i que hi donen
una resiosta adequada, esiecialment les de famílies amb flles i flls menors d'edat i amb menys recursos, tot afatorint
semire la seua autonomia iersonal i la inclusió social.
2. Establir mesures dirigides a tincular les irestacions econòmiques i de serteis socials a mesures de iolítques acttes
d'ocuiació quan la iersona estga en edat de treballar i caiacitada ier a això.

TOTAL
ACTUACIONS

TOTAL
LÍNIA

21
7
9

46

5
4
14

23

9

Garanta de irotecció de drets i
d'accés a serteis iúblics

3.1. Serteis socials

1. Artcular un sistema de serteis socials iúblic, unitersal i gratuït que, iartnt dels irinciiis d'equitat i del reconeixement del
dret a atenció social, garantsca l'accés a aquesta com un dret unitersal i subjectu.
2. Normalitzar i consolidar el nitell d'atenció irimària de serteis socials dirigit a la ciutadania en general, en coordinació amb la
resta de les administracions iúbliques, i establir els recursos irofessionals necessaris, la cartera de irestacions que cal
desentoluiar i els irotocols de treball ier a garantr una gestó efcient.
3. Artcular el sistema d'atenció irimària a escala social i defnir un marc de irestacions bàsiques ier a assignar-lo a l'atenció de
col·lectus, famílies, gruis de contitència i iersones.
4. Artcular accions ier a la consolidació del nitell d'atenció irimària del Sistema Valencià de Serteis Socials.
5. Potenciar l'efcàcia i l'accés als serteis socials ier a millorar l'atenció a les iersones més tulnerables.
6. Millorar els sistemes d'informació en l'àrea dels serteis socials ier a resiondre amb major efcàcia a les necessitats deritades
de les situacions de risc de iobresa i exclusió.
7. Potenciar la intertenció dins de la família en els casos de tulnerabilitat infantl, a tratés de la millora de irotocols d'actuació i
el reforç de la coordinació entre els serteis socials i els serteis educatus i de salut, ier a actuar amb immediatesa i efcàcia en
les famílies més tulnerables.
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1
5
2
4
8
3
5

28

Línia estratègica

3

3.2. Educació

3.3. Salut

3.4. Habitatge

Objectus operatus
1. Desentoluiar ier iart de l'administració educatta les actuacions conduents a la imilantació d'un model d'escola iública
de qualitat i inclusita que garantsca la igualtat d'oiortunitats en l'accés, la iartciiació i l'airenentatge des de la infància,
mitjançant l'adoició de cultures, iolítques i iràctques inclusites.
2. Desentoluiar mesures en els centres educatus del sistema educatu talencià que afatorisquen la seua transformació
irogressita en centres inclusius que iossibiliten l'accés, la iartciiació i l'airenentatge de tot l'alumnat, en totes les
etaies i en totes les modalitats d'escolarització.
3. Reduir l'abandonament escolar irematur dels col·lectus més tulnerables garantnt l'accés i iermanència en el sistema
educatu en condicions d'equitat i actuant sobre les condicions que generen la desigualtat.
4. Proiiciar actuacions encaminades ierquè les iersones que han abandonat els estudis tornen a la formació reglada i/o
obtnguen ier altres ties una ttulació suierior a la que tenen.
5. Imiulsar la Formació Professional ier a aconseguir taxes de matriculació en aquest nitell educatu equiiarables a les
euroiees i fomentar al mateix temis la Formació Professional en el lloc de treball.
6. Posar al sertei de les iersones amb menors nitells d'ocuiabilitat els disiositus d'educació al llarg de tota la tida i
imiulsar el reconeixement de comietències no formals, amb l'objectu de ioder certfcar les comietències adquirides,
com a mecanismes clau d'inserció laboral i inclusió social.
1. Garantr l'equitat d'accés als recursos sanitaris al conjunt de la ioblació i atançar cai a un sistema talencià de salut
inclusiu: intercultural, acollidor, amb caiacitat ier a gestonar la ditersitat de les iersones ateses, obert a la iartciiació i
creació d'esiais de contitència des dels serteis i irogrames de salut.
2. Graduar els recursos i la irestació de serteis de salut, tant d'atenció com de iromoció i iretenció, de forma iroiorcional
a les necessitats de les iersones i al llarg de tot el cicle tital, amb esiecial atenció en els ieríodes de transició: embaràs,
irimera infància, adolescència i entelliment.
3. Establir estratègies de iromoció de la salut i iretenció esiecífques ier a atendre iersones en situació de tulnerabilitat
o exclusió social que reforcen els factors irotectors de la salut relacionats amb les condicions de tisa, el
desentoluiament de les caiacitats inditiduals i comunitàries i l'adquisició d'habilitats ier a la tida.
4. Millorar la qualitat de tida de les iersones majors imiulsant mesures de iretenció i iromoció de la salut i irenent en
consideració els diferents recursos comunitaris que contribuïsquen a un entelliment actu i saludable.
5. Garantr i iromoure una alimentació saludable, esiecialment en la infància, i millorar la qualitat de les actuacions
dirigides a la irotecció de la salut del consumidor, esiecialment del més tulnerable, datant dels ierills associats al
consum d'aliments.
6. Augmentar la coordinació social i sanitària en la irestació de serteis entre les administracions iúbliques fent coincidir
línies de desentoluiament estratègic, així com amb el tercer sector d'acció social, defnint marcs d'integració funcional i
models sostenibles.
1. Garantr el dret de l'accés a l'habitatge a les iersones i/o unitats de contitència en situacions tulnerables, esiecialment
en aquelles en què hi haja xiquets i xiquetes.
2. Imiulsar l'accés a un habitatge en règim de lloguer a les iersones i famílies amb escassetat de recursos econòmics, i la
iermanència en aquest.
3. Coordinació i cooieració entre administracions en matèria d'habitatge.
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TOTAL
ACTUACIONS

TOTAL
LÍNIA

36

15
19

91

1
10
10

18
15

11
4

64

5
11
8
6
4

18

Línia estratègica

3

4

5

6

3.5. Cultura i societat de la
informació

Garanta d'equitat territorial i cohesió
social

Atenció a la infància i reducció de
l'emiobriment infantl

Lluita contra la feminització de
l'emiobriment

Objectus operatus

TOTAL
ACTUACIONS

1. Promoure la democrattzació i l’accés a la cultura en condicions d'igualtat.
2. Imiulsar una societat digital i de la informació inclusita que tnga en comite les necessitats de les iersones més
tulnerables. Lluita contra la bretxa digital; ús atançat dels serteis digitals i iartciiació en les xarxes socials.
3. Imilantar irogrames i mesures concrets destnats a afrontar la bretxa digital, mitjançant la col·laboració entre
administracions iúbliques, tercer sector d'acció social i emireses tecnològiques, i l'establiment de irogrames educatus
comiensatoris i que tnguen en comite la carència de mitjans de les iersones amb més difcultats.
1. Establir les bases i la normatta, iartciiatta i ilanifcadora, ier a la gestó de l'equitat territorial.
2. Garantr la igualtat d'oiortunitats en tots els àmbits de irestació de serteis iúblics, equiiaments i infraestructures en tot
el territori talencià.
3. Imilementar el desentoluiament comunitari i establir mecanismes de millora en la gestó de barris i zones tulnerables.
4. Millorar la cohesió social al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana.
5. Promocionar la gestó de la ditersitat i millorar la contitència tot desentoluiant les relacions iersonals i les xarxes de
suiort social i solidaritat, així com el toluntariat.
1. Garantr una irotecció integral a la infància, en esiecial a aquella que es troba en situació de risc, tulnerabilitat
emiobriment i exclusió, desentoluiant tots els seus drets.
2. Millorar la irotecció dels xiquets i xiquetes i dels adolescents en situació de tulnerabilitat mitjançant iolítques socials,
tant iretenttes com d'atenció.
3. Potenciar l'atenció i intertenció social a la infància i l'adolescència en situació de risc, desirotecció, ditersitat funcional
i/o en situació d'exclusió social, i establir criteris comiartts de qualitat i iràctques ataluables.
4. Intensifcar actuacions iretenttes i de rehabilitació en la infància i adolescència datant de situacions de conficte social.
5. Promoure la iartciiació infantl.
1. Treballar ier l’aioderament i la iartciiació socioiolítca de les dones, afatorir la iresa de consciència dels seus iroiis
drets, enfortr les seues caiacitats i emirendre irocessos de canti que iotencien el seu ioder.
2. Promoure la qualifcació i l’acreditació irofessional, així com la inserció i la iermanència en el mercat de treball ier a
dones en situació de tulnerabilitat.
3. Combatre les desigualtats de gènere en el mercat laboral que determinen la tulnerabilitat de les dones contra la iobresa,
fomentant la dignifcació dels sectors més feminitzats i combatent la segregació ocuiacional.
4. Afatorir la retisió i l’ordenació dels usos del temis laboral, d’atenció, social i iersonall.

10

5. Promoure la igualtat de les dones en tots els àmbits de la societat.

15
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5

TOTAL
LÍNIA

18

3
14
18
16
20

95

27
12
6
25

59

7
9
12
4
9
4

44

RESUM DELS OBJECTIUS I ACTUACIONS PROPOSADES PER LÍNIES ESTRATÈGIQUES EN L'ESBORRANY DEL PLA
Línia estratègica
1. Inclusió sociolaboral: accés a l'ocuiació
2. Garanta de irestacions
3. Garanta de irotecció de drets i d'accés a serteis iúblics
3.1. Serteis socials
3.2. Educació
3.3. Salut
3.4. Habitatge
3.5. Cultura i societat de la informació
4. Garanta d'equitat territorial i cohesió social
5. Atenció a la infància i reducció de l'emiobriment infantl
6. Lluita contra la feminització de l'emiobriment
TOTAL
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OBJECTIUS

ACTUACIONS

5
2

46
23

7
6
6
3
3
5
5
5
47

28
91
64
18
18
95
59
44
486

ANNEX I. MARCS DE REFERÈNCIA DEL PVICS
El PVICS 17-22 ha de fer front al context socioeconòmic, resiectant els marcs
legislatus i tenint en comite els marcs de referència en matèria d’inclusió social
suiranacionals, entre els quals l’euroieu, i també l’estatal. Veiem a contnuació, a
grans trets, quins són els marcs amb què s’alinea el ila.

MARC DE REFERÈNCIA INTERNACIONAL
En l’àmbit internacional, cal dir que és necessari tndre iresents, a l’hora de
l’elaboració del PVICS, tant els tractats internacionals subscrits ier l’Estat esianyol,
com els contenis, els ilans, les estratègies, les recomanacions i les resolucions de
Nacions Unides, en esiecial tots els que fan referència al sistema internacional de
irotecció dels drets humans.

Així, entre molts altres, cal tndre en comite:
 La Declaració Unitersal de Drets Humans (1948).
 La Contenció Internacional sobre l’eliminació de totes les formes de
discriminació racial (1965).
 El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966).
 El Pacte Internacional de Drets Citils i Polítcs (1966) i el seu irotocol
facultatu. La Contenció contra la tortura i altres tractes o ienes cruels,
inhumanes o degradants (1984).
 La Contenció de Nacions Unides de Drets de la Infància (1989) i els seus
irotocols facultatus (2000).13
 La Contenció Internacional sobre la irotecció dels drets de tots els
treballadors migratoris i dels seus familiars (1990).
 La Contenció Internacional sobre els drets de les iersones amb discaiacitat
(2006).
 La Contenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona (1979) i del seu irotocol facultatu (1999).
 Les recomanacions del Comitè ier a l’Eliminació de la Discriminació contra la
Dona 2009.
13 Per exemile, el Tercer irotocol facultatu de la contenció un irocediment de comunicacions sobre les tiolacions de drets de
l’infant.
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 Les recomanacions del Comité de Drets de la Infància de Nacions Unides a
Esianya 2010.
 Les recomanacions del Comité de Nacions Unides sobre els Drets de la
Infància.

Conseqüents amb la declaració anterior, Nacions Unides airotaren els Objectus de
Desentoluiament del Mil·lenni, huit iroiòsits de desentoluiament humà fxats l’any
2000, als quals els 189 iaïsos membres de les Nacions Unides acordaren arribar l’any
2015.

Aquests huit objectus eren els següents:
Objectu 1: Eradicar la iobresa extrema i la fam.
Objectu 2: Aconseguir l’ensenyament irimari unitersal.
Objectu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres i l’autonomia de la dona.
Objectu 4: Reduir la mortalitat infantl.
Objectu 5: Millorar la salut materna.
Objectu 6: Combatre el VIH/SIDA, el ialudisme i altres malaltes.
Objectu 7: Garantr la sostenibilitat del medi ambient.
Objectu 8: Fomentar una associació mundial ier al desentoluiament.

L’any 2015, els irogressos realitzats tan ser ataluats, i es ta actualitzar i estendre la
llista d’objectus, ara denominats Objectus de Desentoluiament Sostenible (ODS).
En són dèsset i iodem destacar-ne els següents:
 Posar f a la iobresa en totes les seues formes en tot el món.
 Posar f a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i
iromoure l’agricultura sostenible.
 Garantr una tida sana i iromoure el benestar ier a tothom en totes les
edats.
 Garantr una educació inclusita, equitatta i de qualitat i iromoure
oiortunitats d’airenentatge durant tota la tida ier a tothom.
 Aconseguir la igualtat entre els gèneres i emioderar totes les dones i les
xiquetes.
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MARC DE REFERÈNCIA EUROPEU
La cerca d’una major equitat, a tratés del combat contra la iobresa i l’exclusió social,
ha sigut una de les constants en el irocés de construcció euroiea des dels seus
orígens, tal com constaten els ditersos comiromisos que resiecte d’això han anat
aconseguint els estats membres, ilasmats en acords com la Carta Social Euroiea
(1961), la Carta dels Drets Socials dels Treballadors (1989), el Tractat de Maastricht
(1993) o el Tractat d’Amsterdam (1999). Aquests documents ilantejaren el
desilegament de iolítques contra la iobresa i l’exclusió social, enteses com a
garanta dels drets cítics i socials fonamentals ier a la construcció d’una terdadera
ciutadania euroiea.

Les ftes més imiortants en la història social de la UE referits a la lluita contra la
iobresa els trobem en els irogrames denominats POBRESA 1 (1975-1980), POBRESA
2 (1984-1988), i POBRESA 3 (1989-1994), als que seguiren la cimera esiecial de
Lisboa, de març de 2000. En aquesta es iarla ier irimera tegada de forma
contundent d’una estratègia euroiea de irotecció i inclusió social, que estableix,
com a objectus iolítcs comuns a tots els iaïsos membres de la UE, l’eradicació de la
iobresa i la lluita contra l’exclusió social.

La següent fta la trobem en el Programa POBRESA 4 (Comissió Euroiea, 2001), o
Programa d’acció comunitària ier a fomentar la cooieració entre els estats membres
ier a lluitar contra l’exclusió social, del qual derita l’obligatorietat de realitzar ilans
nacionals d’acció bianuals ier a lluitar contra la iobresa i l’exclusió social (PLAin) ier
tots els estats membres de la UE.

L’Estratègia de Lisboa renotada de 2005 ta ireteure no sols el comiliment d’una
nota Agenda Social Euroiea (2005-2010), sinó també l’establiment de nous objectus
i nous indicadors. En conseqüència, els ilans nacionals d’acció ier a la inclusió social
formulats des de llators (IV Pla, 2006-2008, i V Pla, 2008-2010), establiren nous
objectus comuns en la lluita contra la iobresa i l’exclusió social, centrats a combinar
creixement econòmic i benestar social, sense oblidar la reducció de les desigualtats i
la iretenció de l’exclusió social.

L’Agenda Social Euroiea (2006-2010) desentoluia una doble estratègia: subratlla la
necessitat de fer créixer la confança dels ciutadans i ciutadanes i iresenta accions
clau entorn de dos eixos irioritaris: l’ocuiació, emmarcat en l’objectu de irosieritat,
la igualtat d’oiortunitats i la inclusió social, en el marc de l’objectu de solidaritat. En
aquest sentt, és destacable ier la seua imiortància la creació de la “Plataforma
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euroiea contra la iobresa i l’exclusió social: un marc euroieu ier a la cohesió social i
territorial”.14

Actualment, la UE ha inserit la seua iolítca de lluita contra la iobresa en el llarg
termini, a tratés de la denominada Estratègia Euroia 2020, airotada el març de
2010, que substtueix la fracassada Estratègia de Lisboa, i que estableix entre els seus
objectus el de disminuir, abans de 2020, en almenys 20 milions les iersones que en
la UE estaten l’any 2000 en risc de iobresa i exclusió social, i també inclou metes
centrades en l’ocuiació o l’educació (reducció de les taxes d’abandó escolar,
increment de iersones entre 30 i 34 anys que tnguen educació suierior). El nucli
d’Euroia 2020 ilanteja tres irioritats en matèria de creixement:
 Creixement intel·ligent: desentoluiament d’una economia basada en el
coneixement i la innotació.
 Creixement sostenible: iromoció d’una economia que utlitze més efcaçment
els recursos, que siga terda i més comiettta.
 Creixement integrador: foment d’una economia amb un alt nitell d’ocuiació
que redunde en la cohesió econòmica, social i territorial.

En l’actualitat, els resultats esierats resiecte a la reducció dels nitells de iobresa no
han sigut els iretistos. L’etolució de les mesures i la situació dels iaïsos no han
deritat cai a menors iercentatges de iersones afectades ier situacions de iobresa.
L’horitzó d’atanç dels Objectus de Desentoluiament del Mil·lenni, fxats en un
irinciii ier a 2015, s’ha situat l’any 2020.

La Unió Euroiea, en l’actual ieríode de irogramació i ier a aconseguir els objectus
de l’Euroia 2020, ha insistt en el fet que és necessari modernitzar i amiliar les àrees
en què es duen a terme les iolítques socials, que han de ser considerades com una
intersió social, la qual cosa exigeix un treball de suiort a les iersones ierò també al
grui de contitència familiar. Així, incloses en l’Estratègia Euroia 2020, trobem les
recomanacions contngudes en el “Paquet d’Intersió Social ier al Creixement i
l’Ocuiació”, que insten els estats membres a ailicar la seua desiesa social de forma
més efcient i efectta, iromotent millors iràctques i oferint una guia ier a la
intersió social.15

14 COM (2010) 758 fnal.
15 Comunicació de la Comissió al Parlament Euroieu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Euroieu i al Comité de les Regions.
“Cai a la intersió social ier al creixement i la cohesió –incloent-hi l’ailicació del Fons Social Euroieu 2014-2020”. COM (2013)
83 fnal. Brussel·les, 20.02.2013.
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Entre els irogrames oieratus destaquem el Programa oieratu del Fons d’Ajuda
Euroiea a les Persones més Desfatorides (FEAD), dotat amb 563,4 milions d’euros,
així com els deritats del Fons Social Euroieu (irogrames oieratus d’inclusió social
d’àmbit nacional i autonòmic), dotat amb 750 milions d’euros i inclòs en la iretisió
de fons estructurals ier al ieríode 2014-2020. El seu objectu és reduir el nombre de
iersones en situació o risc de iobresa i exclusió social i inclou les irioritats d’intersió
següents: inclusió actta; integració de comunitats marginades; lluita contra la
discriminació i igualtat d’oiortunitats; accés a serteis assequibles, sostenibles i de
qualitat, i foment de l’emirenedoria i l’economia social.

En el context de la UE cal destacar també la recent recomanació del Consell “Intertr
en infància: trencar el cicle dels desatantatges”.16

Finalment, i iel que ens afecta directament a nosaltres, mereixen destacar-se les
últmes recomanacions realitzades iel Consell d’Euroia a Esianya resiecte del Pla
nacional de reformes 2016: “adoitar notes mesures ier a millorar la integració en el
mercat laboral, centrant-se en el suiort inditidualitzat i l’enfortment de l’efcàcia de
les mesures de formació”.

MARC DE REFERÈNCIA ESTATAL

Fins al moment actual, a Esianya s’han llançat ier a tot el territori nacional sis ilans
denominats Pla nacional d’acció ier a la inclusió social del Regne d’Esianya:

1. I Pla nacional 2001-2003.
2. II Pla nacional 2003-2005.
3. III Pla nacional 2005-2006.
4. IV Pla nacional 2006-2008.
5. V Pla nacional 2008-2010.
6. VI Pla nacional 2013-2016.

16 Consell de la Unió Euroiea. Intertr en la infància: trencar el cicle de les desigualtats. Recomanació de la Comissió de
20.02.2013, SOC 116. Ecofn 126. C (2013) 778 fnal.
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Per la seua banda, l’últm ila iublicat (VI Pla nacional d’acció ier a la inclusió social
del Regne d’Esianya 2013-2016) ilanteja els objectus i les actuacions següents:

 Enfocament estratègic de la inclusió actta.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 1. Imiulsar la inclusió sociolaboral a tratés de
l’ocuiació de les iersones més tulnerables tenint en comite les
famílies amb flls menors d’edat en situació de risc d’exclusió.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2. Garantr un sistema de irestacions que
iermeten donar suiort econòmic a aquelles iersones en situació de
tulnerabilitat i reduir l’emiobriment infantl.
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3. Garantr la irestació d’uns serteis bàsics a
tota la ioblació enfocats de forma iartcular als col·lectus més
desfatorits, esiecialment el cas de serteis socials, educació, sanitat,
habitatge i cultura i societat de la informació.

 Atenció dels gruis més tulnerables.

El ila es desgrana en 24 objectus estratègics i 240 actuacions, i dedica un caiítol a la
col·laboració iublico-iritada (“Mobilització, suiort i enfortment del tercer sector
d’acció social” i “Incenttació de la iartciiació de les emireses en la lluita contra la
iobresa i l’exclusió social”) i un altre al foment de la iartciiació infantl.

Cal destacar, com a irinciials aiortacions legislattes i transtersals coadjutants en la
lluita ier la inclusió social desentoluiades al llarg dels últms anys des dels diferents
goterns centrals, tant el Pla de irestacions bàsiques de serteis socials en les
corioracions locals, com la Llei de iromoció de l’autonomia iersonal i d’atenció a les
iersones en situació de deiendència.
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Igualment, cal citar els següents documents de ilanifcació i estratègics ier a
tndre’ls en comite a l’hora d’elaborar el PVCIS:

 Estratègia Esianyola sobre Discaiacitat 2012-2020.
 Estratègia Nacional ier a la Inclusió Social de la Població Gitana 20122020.
 Estratègia d’Emirenedoria i Ocuiació Jote 2013-2016.
 Pla Nacional d’Imilantació del Sistema Nacional de Garanta Jutenil.
 Estratègia Jotentut 2020.
 Pla Estatal de foment del lloguer d’habitatge, la rehabilitació edifcatòria i
la regeneració i renotació urbanes 2013-2016.
 Agenda Digital a Esianya, 2013.
 Pla Estratègic Nacional d’Infància i Adolescència 2013-2016.
 Pla Nacional d’Acció ier a la Inclusió Social del Regne d’Esianya 20132016.
 Catàleg de referència de serteis socials 2013.
 Estratègia Nacional ier a l’Eradicació de la Violència contra la Dona (20132016).
 Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 i Pla d’Acció sobre Drogues
2013-2016.
 Pla Estratègic ier a la Igualtat d’Oiortunitats 2014-2016.
 Estratègia Esianyola d’Acttació ier a l’Ocuiació 2014-2016.
 Pla d’Acció 2014-2017 ier a la Igualtat d’Homes i Dones en la Societat de
la Informació.
 Pla d’Acció 2014-2016 de l’Estratègia Esianyola de Discaiacitat 20122020.
 Estratègia Esianyola de resionsabilitat social de les emireses 2014-2020.
 Pla Integral de suiort a la Família 2015-2017.
 Estratègia Nacional Integral ier a Persones sense LLar (2015-2020).
 Marc d’actuació ier a les Persones Majors. Proiostes i mesures ier a
enfortr l’exercici dels drets de les iersones majors. 2014.
 II Pla Estratègic del Tercer Sector d’Acció Social 2013-2016.
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MARC DE REFERÈNCIA AUTONÒMIC VALENCIÀ

En l’àmbit autonòmic talencià hi ha una trajectòria antga de treball en iro de la
inclusió social, encara que amb resultats desiguals. Entre les mesures adoitades, cal
destacar, ier ordre cronològic:
•

Pla conjunt d’actuació de Barris d’Acció Preferent, airotat iel Decret
157/1988, d’11 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

•

Pla de mesures d’Inserció Social ier a la Comunitat Valenciana, airotat iel
Decret 132/1990, de 23 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

•

Pla ier a la Inclusió Social de la Comunitat Valenciana 2003-2006.

•

Estatut d’Autonomia, regulat ier L.O. 1/2006, de 10 d’abril. Incoriora, com
una de les seues irinciials aiortacions socials, la Carta de Drets Socials de la
Comunitat Valenciana, airotada en la Llei 4/2012, de 15 d’octubre, de la
Generalitat.

•

Pla Estratègic d’Inclusió Social de la Comunitat Valenciana 2006-2008.

•

Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, ier la qual es regula
el sistema de serteis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

•

Pacte Autonòmic Valencià contra la Pobresa (maig de 2009).
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ANNEX II. INDICADORS DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Avaluació i seguiment
Com a eina de control i garanta d'efcàcia, aquest ila director es teurà sotmés a un
irocés de seguiment i ataluació. La Generalitat iosarà en marxa aquest mecanisme
ier a fer efectu el comiliment de les mesures i irojectes que es troben en aquest
ila. Aquest irocés serà dut a terme a tratés de la imilicació i elaboració tant dels
ioders iúblics com de la resta d'actors que col·laboren en l'execució de les accions
referents a la integració i la contitència.
Aquest instrument té com a fnalitat garantr que totes les accions, o gran iart
d'elles, arreilegades en aquest ila s'executen iosittament i que s'intenta
aconseguir un ideal de societat justa mitjançant la iretenció, irotecció i atenció
social de les iersones desfatorides i incaiacitades ier a fer front a les seues
necessitats bàsiques, en tot el territori de la Comunitat Valenciana. A més, sertirà als
òrgans comietents d'eina ier a:
•
•
•
•

Auditar el comiliment dels resultats iretistos (efciència).
Considerar que el cost de les accions executades es corresion amb els
resultats aconseguits (efcàcia).
Examinar si les mesures i el seu consegüent desentoluiament són conformes
als objectus que es iroiosen aconseguir en aquest ila (idoneïtat).
Analitzar si les acttitats que es realitzen en aquest ila i el moment iroiosat
ier a aconseguir-les són adequats (pertnència).

Aquest mecanisme de seguiment i ataluació iorta imilícit una sèrie d'indicadors ier
al comiliment de les accions i objectus.
La Direcció General d'Inclusió Social, esiecialment el Sertei d'Inclusió Social, serà el
comietent ier a l'elaboració d'una sèrie d'informes de seguiment i ataluació del Pla
Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2022. Amb l'objectu que el ila s'acomilisca
fatorablement i siga una garanta de control, es realitzaran informes de seguiment
anuals en els quals s'arreilegarà l'estat d'execució del ila. Finalment, en exiirar la
tigència del ila director s'elaborarà un informe d'avaluació fnal, el qual tndrà en
comite els informes de seguiment iretis i suiosarà la resolució del ila director i
l'ataluació de la consecució dels objectus ilantejats i de les accions iroiosades.
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FITXES DE PROPOSTA D'INDICADORS DE LES ACCIONS
CORRESPONENTS AL
PLA VALENCIÀ D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
EXERCICI 2017

FITXA 1.- RESUM D'ACCIONS I PRESSUPOST DESTINAT EL 2017

ÒRGAN QUE INFORMA DE LA PROPOSTA
CONSELLERIA:
SECRETARIA AUTONÒMICA:
Subdirecció:
Direcció General:
Servei:

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

NOMBRE D'ACCIONS
REALITZADES

PRESSUPOST
2017

€
€
€
€
€
€

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. OCUPACIÓ
LÍNIA ESTRATÈGICA 2. PRESTACIONS
LÍNIA ESTRATÈGICA 3. ACCÉS A SERVEIS
LÍNIA ESTRATÈGICA 4. COHESIÓ SOCIAL
LÍNIA ESTRATÈGICA 5. PROMOCIÓ INFÀNCIA
LÍNIA ESTRATÈGICA 6. FEMINITZACIÓ EMPOBRIMENT

TOTAL NOMBRE ACCIONS:

PRESSUPOST TOTAL 2017

€

El secretari autonòmic / La secretària autonòmica

Signat: Sr. / Sra. ______________________________
P à g i n a 138 | Data:
147 _______________ Segell de la Conselleria

FITXA 2. - FITXA PROPOSTA D'INDICADORS PER ACCIÓ17

ÒRGAN QUE INFORMA DE LA PROPOSTA
CONSELLERIA:
SECRETARIA AUTONÒMICA:
Subdirecció:
Direcció General:
Servei:

LÍNIA ESTRATÈGICA NÚM.
OBJECTIU NÚM.
ACCIÓ NÚM.
DENOMINACIÓ

PROJECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA:
PREVISIÓ
FINANÇAMENT
2017

ENQUADRAMENT PRESSUPOSTARI

MITJANS PROPIS

€

SÍ

ESTIMACIÓ NOMBRE
BENEFICIARIS/ÀRIES

LÍNIA PRESSUPOSTÀRIA

NO

HOMES
DONES

PREVISIÓ FINANÇAMENT 2018-2023
2018

2019

2020

2021

2022

17 S'emilenarà una ftxa ier acció, i caldrà iresentar tantes ftxes com accions iretistes. També s'emilenarà una ftxa núm. 2
ier a les accions que, encara que no estga iretist realitzar-les en l'exercici 2017, sí que es ilanifquen durant el ieríode
d'ailicació del PVICS (2017-2022).
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INDICADORS:18
INDICADORS

DESCRIPCIÓ DELS
INDICADORS

FONT DE VERIFICACIÓ

VALOR DE REFERÈNCIA
PREVIST 2017

D'EXECUCIÓ
DE RESULTAT
D'IMPACTE

OBSERVACIONS:

Persona de contacte per a efectuar el seguiment d'execució de l'acció

NOM I COGNOMS: ________________________________________
DEPARTAMENT O SERVEI: _____________________________
TELÈFON: __________________________
CORREU ELECTRÒNIC:_______________________

18 S'haurà de referenciar, almenys, un indicador ier cada tiologia.
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ANNEX III. PRESSUPOSTOS
RESUM PRESSUPOSTOS PER LÍNIES
Línies estratègiques
Línia estratègica núm. 1 INCLUSIÓ LABORAL: ACCÉS A L'OCUPACIÓ
Línia estratègica núm. 2 Garantia de prestacions
Línia estratègica núm. 3 3.1. Serveis socials
Línia estratègica núm. 3 3.2. Educació
Línia estratègica núm. 3 3.3. Salut
Línia estratègica núm. 3 3.4. Habitatge
Línia estratègica núm. 3 3.5. Cultura i societat de la informació
Línia estratègica núm. 4 Garantia d'equitat territorial i cohesió social
Línia estratègica núm. 5 Promoció de la infància i reducció de l'empobriment infantil
Línia estratègica núm. 6 Lluita contra la feminització de l'empobriment

Conselleries
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Pressupost Conselleria
(en milers d'euros)
179.082,10
41.092,88
190.718,27
31.815,30
10,00
73.745,68
100,00
64.237,36
23.250,94
75,00
121.773,73
1.300,00
23.295,91
3.414,00

Total línia

(en milers d'euros)
179.082,10
41.092,88
222.533,57
73.855,68
64.237,36
23.250,94
75,00
123.073,73
23.295,91
3.414,00

TOTAL PLA

753.911,17

Pressupost línia

Total Conselleria

RESUM PRESSUPOSTOS PER CONSELLERIES
Conselleries

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
Conselleria de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Línies estratègiques
Línia estratègica núm. 2 Garantia de prestacions
Línia estratègica núm. 3 3.1. Serveis socials
Línia estratègica núm. 3 3.2. Educació
Línia estratègica núm. 4 Garantia d'equitat territorial i cohesió social
Línia estratègica núm. 5 Promoció de la infància i reducció de l'empobriment infantil
Línia estratègica núm. 6 Lluita contra la feminització de l'empobriment
Línia estratègica núm. 3 3.2. Educació
Línia estratègica núm. 3 3.5. Cultura i societat de la informació
Línia estratègica núm. 1 INCLUSIÓ LABORAL: ACCÉS A L'OCUPACIÓ
Línia estratègica núm. 3 3.2. Educació
Línia estratègica núm. 3 3.4. Habitatge
Línia estratègica núm. 3 3.1. Serveis socials
Línia estratègica núm. 4 Garantia d'equitat territorial i cohesió social
Línia estratègica núm. 3 3.3. Salut

(en milers d'euros)
41.092,88
190.718,27
10,00
121.773,73
23.295,91
3.414,00
73.745,68
75,00
179.082,10
100,00
23.250,94
31.815,30
1.300,00
64.237,36

TOTAL PLA
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(en milers d'euros)

380.304,79

73.820,68
179.182,10
23.250,94
33.115,30
64.237,36

753.911,17

Línia estratègica núm. 1 INCLUSIÓ LABORAL: ACCÉS A L'OCUPACIÓ
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball – SERVEF
Objectius / Actuacions

Previsió
finançament 2017
(en m ile rs d'e uros )

Línia pressupostària
/ Programa

Denominació
de la línia

Previsió finançament 2018-2023
(en m ile rs d'euros)

2018

Objectiu núm. 1 / Actuació núm.1

9.000,00

S7954000 / Programa 322.51

Pla d'ocupació jove

Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 2

12.200,50

S7973000 / Programa 322.52

Programa mixt Ocupació-Formació. Garantia Juvenil.

Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 4
Objectiu núm. 1 / Actuació núm.5
Objectiu núm. 1 / Actuació núm.6

1.400,00
9.000,00
7.000,00

S7979000 / Programa 322.51
S7979000 / Programa 322.51
S2941000 / Programa 322.51

Ocupació de qualitat amb perspectiva de gènere
Ocupació de qualitat amb perspectiva de gènere
Ocupació Pública i Desenvolupament Local

9.175,00

S7954000 / Programa 322.51

Ocupació de qualitat amb perspectiva de gènere

500,00

S0218000 / Programa 322.52
S2240000 / Programa 322.51

Formació professional per a l'ocupació
Ocupació de persones amb discapacitat i inclusió social

Objectiu núm. 1 / Actuació núm.10

6.500,00

S7978000 / Programa 322.52

Programes mixtos d'ocupació - formació, POCV

Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 11

23.453,00

S2946000 / Programa 322.52

Programes mixtos ocupació-formació

Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 12

8.165,80

S7974000 / Programa 322.52

Accions formatives Garantia Juvenil

Objectiu núm. 1 / Actuació núm.14

1.000,00

S7971000 / Programa 322.54

Objectiu núm. 1 / Actuació núm.15

3.000,00

Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 16

4.000,00

Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 17

300,00

Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 18
Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 19
Objectiu núm. 2 / Actuació núm. 23
Objectiu núm. 3 / Actuació núm. 27
Objectiu núm. 3 / Actuació núm. 28
Objectiu núm. 3 / Actuació núm. 29
Objectiu núm. 3 / Actuació núm. 30
Objectiu núm. 3 / Actuació núm. 31
Objectiu núm. 3 / Actuació núm. 32
Objectiu núm. 3 / Actuació núm. 33

2.000,00
5.800,00

6.855,97

Objectiu núm. 1 / Actuació núm.7
Objectiu núm. 1 / Actuació núm.8
Objectiu núm. 1 / Actuació núm.9

52.609,80

2019

2020

2021

2.285,32
2.285,32
Fons cofinançats a través del Programa
Operatiu Garantia Juvenil 2014-2020 POEJ

Fons distribuïts a través de conferència
sectorial, els criteris es reelaboren anualment
6.500,00

Objectiu núm. 3 / Actuació núm. 38

525,00
50,00
18.850,00
50,00
1.200,00
30,00
30,00
3.243,00
179.082,10

Accions orientació joves participants Garantia Juvenil
Itineraris inserció persones amb especial dificultat inserció o
S7972000 / Programa 322.54
risc exclusió social
Nova
Licitació Cap. II
Programa 322.54
Licitació Cap. II
Programa 32254
Mitjans propis
Mitjans propis
S2240000 / Programa 322.51
S2240000 / Programa 322.51
S2240000 / Programa 322.51
S2240000 / Programa 322.51
S2240000 / Programa 322.51
S2240000 / Programa 322.51
S2240000 / Programa 322.51
Licitació Programa
322.54
TOTAL

6.500,00
6.500,00
3.250,00
Fons cofinançats a través del Programa
Operatiu Garantia Juvenil 2014-2020 POEJ
Fons distribuïts a través de conferència
sectorial, els criteris es reelaboren anualment
4.719,05
1.573,02
1.573,02
Fons cofinançats a través del Programa
Operatiu Garantia Juvenil 2014-2020 POEJ
507,52
507,52
507,52
3,00

A determinar A determinar

4.000,00

A determinar A determinar

17,81

Ocupació de persones amb discapacitat
Ocupació de persones amb discapacitat
Ocupació de persones amb discapacitat
Ocupació de persones amb discapacitat
Ocupació de persones amb discapacitat
Ocupació de persones amb discapacitat
Ocupació de persones amb discapacitat
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17,81

17,81

2.000,00
5.800,00

A determinar A determinar A determinar
A determinar

3.243,00

A determinar A determinar

i inclusió social
i inclusió social
i inclusió social
i inclusió social
i inclusió social
i inclusió social
i inclusió social

2022

Línia estratègica núm. 2 Garantia de prestacions

Objectius / Actuacions

Previsió
Finançament 2017
(en m ilers d'euros)

Estan inclosos dins
d'aquesta línia estratègica

41.092,88
41.092,88

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Línia pressupostària
Denominació línia
/ Programa
S6355000 / Programa 313.50
(crèdit ampliable)
TOTAL

Renda Garantida de Ciutadania
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Previsió finançament 2018-2023
(en m ilers d'euros)

2018

2019

2020

2021

2022

Línia estratègica núm. 3 3.1. Serveis socials
Objetius / Actuacions

Previsió
finançament 2017
(en milers d'euros)

Estan
inclosos dins
d'aquesta
línia estratègica

2.500,00
1.400,00

S1827000 / Programa 313.50
S5152000 / Programa 313.50

60,10
500,00
320,00
1.500,00

S5175000 / Programa 313.50
S5176000 / Programa 313.50
S6583000 / Programa 313.50
S6594000 / Programa 313.50

375,00
5.500,00

S6727000 / Programa 313.50
S6729000 / Programa 313.50
(Aportació condicionada FSE 2.750.00)

220,00

S6736000 / Programa 313.50

1.415,98

S7672000 / Programa 313.50

1.833,30
1,00
68,72
400,00

S7677000 / Programa 313.50
S5154000 / Programa 311.10
S5165000 / Programa 311.10
S1330000 / Programa 313.40
S6587000 / Programa 313.40
(Aportació condicionada 1.434,50)
S6738000 / Programa 313.40
(Aportació condicionada 5.087,91)
S7145000 / Programa 313.40
S0228000 / Programa 313.10
S2188000 / Programa 313.10
S2736000 / Programa 313.10
S6489000 / Programa 313.80

23.053,45
93.725,16
3.288,01
52.170,96
1.326,59
500,00
200,00
360,00
190.718,27
Estan inclosos dins
d'aquesta línia estratègica

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Línia pressupostària
Denominació de la línia
/ Programa
Programes acció comunitària i plans locals d'inclusió
Lluita contra l'empobriment energètic
Beques per a la realització de pràctiques professionals
en temes d'inclusió social i acció comunitària
Municipis inclusius
Desenvolupament del voluntariat
Lluita contra l'empobriment infantil
Ajudes a organitzacions empresarials agràries per a la
integració de persones migrants temporeres
Itineraris integrats d'inserció sociolaboral
Convenis entitats locals per a la integració de persones
migrants
Ajudes programes acollida persones immigrants
d'associacions i organitzacions socials
Suport al funcionament d'oficines d'atenció a persones
migrants (AMICS)
Premis projecte fi de grau en accessibilitat al medi físic
Beques programa de planificació de serveis socials
Ajudes per a facilitar l'autonomia personal
Finançament entitats locals – Atenció persones
amb diversitat funcional
Serveis socials especialitzats per a persones amb
diversitat funcional
Programes per a la promoció de l'autonomia personal
Finançament entitats locals. Serveis socials
Programes de tercera edat
PEI d'emergència i desenvolupament personal
Programa escoles de famílies
Programes d'Igualtat i Inclusió del poble gitano
en els municipis

S6725000 / Programa 313.80
TOTAL
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
27.500,00
S1674000 / Programa 141.10
Consell Valencià de Col·legis d'Advocats de la CV
4.315,30
S1675000 / Programa 141.10
Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la CV
31.815,30
TOTAL
222.533,57
TOTAL LÍNIA ESTRATÈGICA
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Previsió finançament 2018-2023
(en milers d'euros)

2018

2019

2020

2021

2022

Línia estratègica núm. 3 3.2. Educació

Objectius / Actuacions

Previsió
finançament 2017
(en m ilers d'euros )

62,13
Objectiu núm. 1

Objectiu núm. 2

3.490,00
160,00
3.712,13
100,00

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Línia pressupostària
Denominació línia
/ Programa
S3154000 / Programa 421.30
S7875000 / Programa 422.40
S0072000 / Programa 421.50
Total
S8233000 / Programa 542.50

430,00

S7857000 / Programa 421.50

32,50
462,50
100,00

S7412000 / Programa 422.20
Total
S7416000 / Programa 422.40

Objectiu núm. 3

Objectiu núm. 4
Objectiu núm. 5

Objectiu núm. 6

Objectiu núm. 5 / Actuació: suport
de l'Administració a un sistema

S8218000 / Programa 422.60
S0063000 / Programa 422.20

706,50

S8114000 / Programa 422.60

Ajuda formació en idiomes estrangers PO FSE-CV 2014-2020

144,20
160,00

S7899000 / Programa 421.50
S0072000 / Programa 421.50

2.500,00
966,00
1.017,00

S3140000 / Programa 422.30
S7413000 / Programa 422.20
S0827000 / Programa 422.20

Ajudes a programes per l'educació intercultural.
Ajudes centres concertats per a educació compensatòria
Menjadors escolars: alumnes d'ESO i escolarització
d'alumnat dispers
Convenis finançament educació de persones adultes
Transport escolar. Ajudes individualitzades
Menjadors escolars: Alumnat d'Infantil i Primaria, i
escolarització d'alumnat dispers

10,00
10,00
73.895,68

2019

Formació Tècnica i de gestió I+D+i. PO Ocupació Juvenil
Programa de col·laboració per a la reducció de l'abandó
escolar
Finançament parcial del transport de l'alumnat del centre
CAES Mare Petra de Torrent

100,00
2.464,35

100,00
100,00

(en m ilers d'e uros)

2018

Subvencions activitats integració de l'alumnat de centres
d'educació especial
Ajudes a programes formatius de qualificació bàsica per als
alumnes amb necessitats específiques
Ajudes centres concertats per a educació compensatòria

Beques per a millorar la inserció professional de les dones
Ajudes realització màster universitari en el marc del PO
Ocupació Juvenil
Finançament educació persones adultes.

61.353,00
69.311,05
73.785,68

Previsió finançament 2018-2023

S0829000 / Programa 422.20
Total
TOTAL
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball – SERVEF
S8233000 / Programa 542.50 Formació tècnica i de gestió I+D+i. PO Ocupació Juvenil
TOTAL
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives - IVAJ
Secció 16
Entitat 00020 Capítol II
TOTAL
TOTAL LÍNIA ESTRATÈGICA
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10,00

10,00

2020

2021

2022

Línea Estratégica Nº3 3.3.- Salud

Objetivos / Actuaciones

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Linea Presupuestaria
Previsión
Financiación 2017
/ Programa
(e n m iles de euros)
220,00

Objetivo Nº1 / Actuaciones Nº 2, 3,4, 6, 7, 9
Objetivo Nº2 / Actuaciones Nº 17, 20, 28, 29
Objetivo Nº3 / Actuaciones Nº 35, 38, 39

40,00
900,00
1.160,00

Objetivo Nº1 /
Objetivo Nº3 /
Objetivo Nº1 /
Objetivo Nº1 /
Objetivo Nº3 /
Objetivo Nº1 /
Objetivo Nº1 /
Objetivo Nº1 /

Actuación Nº
Actuación Nº
Actuación Nº
Actuación Nº
Actuación Nº
Actuación Nº
Actuación Nº
Actuación Nº

Acción local en salud, crianza
Y parentalidad
positiva e intervención comunitaria (Cap. IV)
Mihsalud (Cap. I, II)
Programa 412.28

11
36
12
13
37
14
16
17

1.140,04
328,57
428,47
47,53

Objetivo Nº1 / Actuación Nº 9

40.036,00

Objetivo Nº1 / Actuación Nº 9

6.630,24

Objetivo Nº1 / Actuación Nº 4

6.000,00

Objetivo Nº1 / Actuación Nº 9

8.000,00

Todas las anteriores

431,45
64.237,36

25,07
10,00

Total
Centro de Atención a Sin Techo (CAST)
Formación-acción agentes de salud (Cap. II)
VIH (Cap. I, II y IV)
PIJ (Cap. II y IV)
PIES (Cap. I y II)
DITCA (Cap. I y II)
Codi de Línia T7484000 / Programa 412.25
Denominació: Población protegida, pensionistas de la
Seguridad Social con nivel de ingresos igual
o inferior a una base liquidable de
18.000,00 euros anuales
Codi de Línia T7496000 / Programa 412.25
Denominació: Ayudas al colectivo especialmente
Vulnerable con discapacidad
Codi de Línia T2083 / Cap. IV Programa 412.23
Denominació: Atención farmaceútica sociosanitaria
Codi de Línia T0424 / Programa 412.25
Denominació: Ayuda colectivo infancia
y juventud vulnerable
Reducción de desigualdades en la actividades
de todo el personal.
TOTAL
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Previsión Financiación 2018-2023
(en m ile s de euros )

2018

2019

2020

2021

2022

Línia estratègica núm. 3 3.4. Habitatge
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del territori
Línia pressupostària
Previsió
Denominació línia
finançament 2017
/ Programa

Objectius / Actuacions

Previsió finançament 2018-2023

(en milers d'euros)

Objectiu núm. 1 / Actuació núm. 2

7.250,94
7.250,94

100,00
3.300,00

Objectiu núm. 2 / Actuació núm. 19

10.000,00
10.000,00

S7845000 / Programa 431.10
Total

Objectiu núm. 2 / Actuacions núm. 20 i 21

1.900,00

2020

2021

2022

S8263000 / Programa 431.10

Pla estatal de foment del lloguer, rehabilitació i
renovació urbana 2013-2016. Ajudes al lloguer

1.500,00
2.700,00

Desenvolupament de la Llei de la Funció Social de
l'Habitatge en matèria de mediació
Desplegament de la Llei de la funció social de la
S8266000/Programa 431.10
vivenda amb la col·laboració dels ajuntaments
Total

23.250,94

TOTAL

1.200,00

2019

Reforma vivendes públiques

Llei de la funció social de l'habitatge: mediació i
col·laboració institucional
Llei de la funció social de l'habitatge: emergències
S8270000 / Programa 431.10
habitacionals
Avals a propietaris amb microcrèdits procedents
S8265000 / Programa 431.10 de l'IVF per a fer front a possibles impagaments
Total

1.300,00
Objectiu núm. 2 / Actuacions núm. 11, 12,
13 i 14

ER250 / Programa 431.10
Total

2018

S8268000/Programa 431.10

Línia estratègica núm. 3.3.5. Cultura i societat de la informació
Objectius / Actuacions
Objectiu núm. 3

Previsió
finançament 2017
75,00
75,00

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Línia pressupostària
Denominació línia
/ Programa
S7896000 / Programa 452.10
TOTAL

Ajudes edició electrònica de llibres
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Previsió finançament 2018-2023
(en m ilers d'euros )

2018

2019

2020

2021

2022

Línia estratègica núm. 4 Garantia d'equitat territorial i cohesió social

Objectius / Actuacions

Estan inclosos dins
d'aquesta línia estratègica

S1331000 / Programa 313.80

120,00

S5151000 / Programa 313.80

60,00
150,00
148,42
30,00
200,00
360,00
180,00
200,00
400,00

S5156000 /
S5166000 /
S5169000 /
S5171000 /
S6489000 /
S6725000 /
S6735000 /
S7108000 /
S1330000 /

23.053,45
93.725,16
300,00
1.600,00
41,70
320,00
35,00
180,00
121.773,73
Estan inclosos dins
d'aquesta línia estratègica

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Línia pressupostaria
Denominació línia
/ Programa

Previsió
finançament 2017
(en m ilers d'euros )
670,00

1.300,00
1.300,00
123.073,73

Programa 313.80
Programa 313.80
Programa 313.80
Programa 313.80
Programa 313.80
Programa 313.80
Programa 313.80
Programa 313.80
Programa 313.40

S6587000 / Programa 313.40

Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano
Programes per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals
Beques per a la realització de pràctiques professionals en temes
de diversitat sexual i ètnica, famílies i infància
Universitats públiques. Programes igualtat en la diversitat
Conveni Fundación Secretariado Gitano
Conveni Universitat d'Alacant Càtedra Cultura Gitana
Programa escoles de famílies
Programes d'Igualtat i Inclusió del Poble Gitano en els Municipis
Programa Igualtat de Tracte i contra els Delictes d'Odi
Programes de promoció de la diversitat familiar
Ajudes per a facilitar l'autonomia personal
Finançament entitats locals - Atenció persones amb diversitat
funcional
Serveis Socials Especialitzats per a persones amb Diversitat
Funcional
Millora condicions accessibilitat al medi físic
Ajudes per a projectes d'inversió
Beques de col·laboració en mediació intercultural
Desenvolupament del voluntariat
Conveni SOJI (Servei Orientació Jurídica Immigrants)
Programa Igualtat de Tracte i contra els Delictes d'Odi

S6738000 / Programa 313.40
S0229000 / Programa 313.40
S3106000 / Programa 313.40
S6582000 / Programa 313.50
S6583000 / Programa 313.50
S6737000 / Programa 313.50
S6735000 / Programa 313.80
TOTAL
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
FAVIDE - Fundació per a l'Atenció
F4234000 / Programa 141.10
a les Víctimes del Delicte
TOTAL
TOTAL LÍNIA ESTRATÈGICA
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Previsió finançament 2018-2023
2018

2019

2020

2021

2022

Línia estratègica núm. 5 Promoció de la infància i reducció de l'empobriment infantil
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Línia pressupostària
Denominació línia
/ Programa

Previsió
Objectius / Actuacions finançament 2017
(en milers d'euros)

Estan
inclosos dins
d'aquesta
línia estratègica

4.486,02
994,02

S1327000 / Programa 313.30
S2194000 / Programa 313.30

3.678,73
235,97
122,40
150,00
1.355,64

S3099000 / Programa 313.30
S3351000 / Programa 313.30
S4976000 / Programa 313.30
S5168000 / Programa 313.30
S5173000 / Programa 313.30

60,10
252,80

S5174000 / Programa 313.30
S5373000 / Programa 313.30

130,00

S6568000 / Programa 313.30

6.523,48
375,00
1.099,42

S6574000 / Programa 313.30
S6585000 / Programa 313.30
S6590000 / Programa 313.30

222,76

S6726000 / Programa 313.30

2.626,94

S6731000 / Programa 313.30

982,63
23.295,91

S6732000 / Programa 313.30
TOTAL

Previsió finançament 2018-2023
2018

2019

2020

2021

2022

Centres de dia de menors
Finançament entitats locals-Mesures judicials menors al medi obert
Serveis especialitzats d'atenció a menors en situació de risc o amb
mesures jurídiques de protecció i a les seues famílies (SEAFI)
Centre Penyeta Roja de Castelló
Programes de prevenció i protecció de menors
Programa infància entitats i ajuntaments
Prestacions econòmiques individualitzades (PEIs) acolliment familiar
Beques per a la realització de beques professionals en temes
d'infància i adolescència
Centre Llar Infantil Provincial Alacant
Conveni Ajuntament de València. Punt de Trobada Familiar
de València
Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar de
menors en família extensa
Programes d'emancipació i autonomia personal
Centres de dia entitats locals
Prestacions econòmiques individualitzes per acolliment familiar en
família educadora per a despeses extraordinàries
Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar de
menors en família educadora
Prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar
d'urgència-diagnòstic

Línia estratègica núm. 6 Lluita contra la feminització de l'empobriment

Objectius / Actuacions

Previsió
finançament 2017
(en m ilers d'euros)

Estan inclosos dins
d'aquesta línia estratègica

300,00
1.900,00
4,00
450,00
600,00
100,00
60,00
3.414,00

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
Línia pressupostaria
Denominació línia
/ Programa
S5150000 /
S5159000 /
S5339000 /
S5340000 /
S6383000 /
S6566000 /

Programa 323.10
Programa 323.10
Programa 323.10
Programa 323.10
Programa 323.10
Programa 323.10

S6567000 / Programa 323.10
TOTAL

Foment de la Igualtat
Xarxa d'agents d'igualtat
Concursos promoció igualtat de gènere
Programes de prevenció i atenció a l'exclusió social
Ajudes per a dones víctimes de violència de gènere
Fons d'emergències contra la violència sobre la dona
Indemnització per causa de mort per violència
sobre la dona
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Previsió finançament 2018-2023
2018

2019

2020

2021

2022

