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La celebració conjunta d’eleccions generals i 
autonòmiques a la Comunitat Valenciana són una 
oportunitat, però també una obligació per a un 
sindicat com UGT que ha de posicionar-se re-
specte de les prioritats que demandem dels que 
es presenten a ambdues eleccions i que formen 
part del sentir unànime de les treballadores i 
treballadors als que representem, no sols com a 
persones treballadores, sinó també com a ciuta-
danes i ciutadans.

En l’àmbit de l’Estat, junt amb Comissions 
Obreres, hem elaborat un decàleg de mesures 
que en gran part coincideixen amb les prioritats 
que demandem en l’àmbit autonòmic: “Un nou 
model productiu, impulsar les polítiques socials 
i la lluita contra la pobresa, garantir la igualtat 
entre dones i homes i la no-discriminació, garan-
tir uns serveis públics i de qualitat, lluitar contra 
la sinistralitat laboral o assegurar la igualtat de 
tracte i oportunitats”. No obstant això, gran part 
d’estes mesures resulten difícils, si no inviables, 
davant d’un infrafinançament i unes infrainver-
sions que llasten la capacitat de prestar serveis 
públics de qualitat als valencians i valencianes, 
així com el paper de l’administració com a impul-
sora d’un model productiu basat en la innovació.

És per això que com a demanda prioritària situem 
la de resoldre d’una vegada per sempre eixe 
infrafinançament i infrainversió a la nostra Comu-
nitat, així com la condonació del deute originada 
per tal motiu. Valorem el Diàleg Social com un 
factor que ha presidit esta legislatura a la Comu-
nitat Valenciana, però insistim en la necessitat 
de potenciar-ho per ser determinant de l’esta-
bilitat i la cohesió que tan bé valoren els actors 
econòmics i socials. Finalment, creiem que resulta 
imprescindible harmonitzar la fiscalitat en mans 
de les comunitats autònomes, com ara l’impost 
de successions i donacions, o el de patrimoni. 
No és possible que reclamem de la Unió Europea 

eixa harmonització i a Espanya ens fem com-
petència entre Comunitats amb càrrec a estes 
figures impositives. UGT-PV advoca per l’har-
monització, en cap cas per la supressió d’estos 
impostos que afecten els que disposen de majors 
recursos. Renunciar a ells significaria desatendre 
a la majoria dels valencians i valencianes que, de 
manera diferida, acabarien pagant eixos impos-
tos en copagaments, llistes d’espera, pitjors ràtios 
escolars o menors serveis públics de qualsevol 
tipus.

Demandem en l’àmbit estatal la derogació de 
la reforma laboral i de pensions, una és la cau-
sant de la precarietat laboral, la pèrdua de drets 
i la disminució dels salaris; en definitiva d’una 
desigualtat que es fa més aguda quan l’econo-
mia porta creixent a ritmes del 3% en els últims 
quatre anys; l’altra, suposa l’empobriment de les i 
els pensionistes amb la no revaloració de les pen-
sions amb l’IPC i la posada en marxa del factor de 
sostenibilitat que vincula longevitat i pensions, 
disminuint estes si millora aquella. És una deman-
da per al pròxim Govern d’Espanya, però també 
per als que aspiren a governar la Comunitat i a 
qui demanem que recolzen estes justes reivindi-
cacions a Madrid. 

UGT-PV, des de la seua independència, però des 
de la seua vinculació amb l’Estat del benestar, 
que consisteix a generar riquesa i repartir-la amb 
justícia, aposta pel vot a aquells partits polítics 
que ho defenen i impulsen. Estes eleccions re-
visten una especial transcendència al presentar, 
per primera vegada en quaranta anys, dos mod-
els aparentment antagònics de societat, per 
això demanem dels ciutadans i ciutadanes de la 
Comunitat Valenciana, en les eleccions al Govern i 
al Govern, una alta participació que faça possible 
una societat més igualitària, justa i cohesionada

Ismael Sáez Vaquero 
Secretari General d’UGT-PV
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1.   UN FINANÇAMENT AUTONÒMIC JUST
La Comunitat Valenciana continua arrossegant un 
important dèficit en matèria de finançament que 
llosa les seues possibilitats de progrés econòmic 
i benestar social. La reivindicació d’un nou model 
de finançament autonòmic ha de continuar sent 
una de les principals reivindicacions de la societat 
valenciana, encapçalada pel govern de la General-
itat.

La nostra comunitat continua estant per davall de 
la mitjana en finançament per capita i manté la 
seua posició com a contribuent net a les arques 
de l’Estat, la qual cosa no sols resulta injust des del 
lloc de vista econòmic, sinó que a més ens posa en 
una situació de desigualtat en relació a altres terri-
toris de l’Estat que, disfrutant d’un millor nivell de 
finançament, poden desenvolupar polítiques en 
matèria de desenvolupament econòmic i protec-
ció social que garanteixen el benestar dels seus 
ciutadans i ciutadanes. Els valencians i valencianes 
no podem resignar-nos a un model de finança-
ment que ens discrimina i limita el nostre poten-
cial de desenvolupament.

La Comunitat Valenciana necessita recursos no 
sols per a atendre les necessitats bàsiques de la 
ciutadania, sinó per a escometre el necessari canvi 
de model productiu, impulsar el seu desenvolu-
pament industrial i donar suport a la innovació en 
les empreses. Resoldre el problema del nostre inf-
rafinançament és prioritari, ja que d’això depén en 

gran mesura el manteniment dels nostres serveis 
públics i la possibilitat d’impulsar polítiques que 
milloren la riquesa, el benestar i la competitivitat 
dels nostres sectors productius. 

El nostre problema d’infrafinançament ha motivat 
que, per a mantindre els nostres serveis públics en 
nivells acceptables, semblants als d’altres comu-
nitats millor finançades, hem hagut d’incrementar 
els nostres nivells de dèficit i deute. Més de 45.000 
milions d’euros, dels que més de 20.000 obeeixen 
a eixe infrafinançament i que no podem pagar 
sense posar en greu risc els serveis essencials de 
l’Estat del Benestar a la Comunitat Valenciana, i 
la nostra capacitat de desenvolupament i futur. 
Condonar la part del deute motivada pels nostres 
dèficits en finançament no suposaria una altra 
cosa que reconéixer el tracte injust patit i com-
pensar una part dels perjuís que l’actual sistema 
de finançament autonòmic ens ha causat.

Així mateix, és necessari corregir els nostres 
dèficits històrics en inversió, fonamentalment en 
matèria d’infraestructures, que ens mantenen 
en el furgó de cua de les inversions estatals i que 
lamentablement no han pogut veure’s corregits 
al perdre la Comunitat Valenciana una inversió 
per a 2019 de prop de 1.300 milions d’euros al no 
haver-se aprovat els pressupostos de l’Estat per a 
enguany.  

2.  UNA ECONOMIA BASADA EN LA INNOVACIÓ
La nostra comunitat ha d’avançar cap a un canvi 
de sistema productiu i de model econòmic basat 
en la innovació i el canvi tecnològic com a eixos 
del seu desenvolupament econòmic. No és prou 
promoure un canvi de model productiu, sinó que 
des de la Generalitat és necessari desenvolupar 
polítiques que impulsen la innovació en el con-
junt de sectors productius valencians com un 
element transversal de l’activitat econòmica. Per a 
això, és necessari enfortir les estructures creades 
en la present legislatura i incrementar els fons 
per a impulsar una verdadera cultura de la inno-
vació que impregne cada una de les actuacions 
del Consell, i que desenvolupe simultàniament 

l’activitat econòmica junt amb la qualitat de vida, 
el benestar social i el coneixement.

Per a tot això, és necessari convertir a l’Agència 
Valenciana de la Innovació (AVI) en l’instrument 
nuclear de les polítiques del Govern Valencià, 
dotant-la de suficients recursos per a reconstruir 
un sistema valencià de la innovació que s’ha vist 
llastat per la caiguda dels recursos en el sistema 
públic d’investigació durant els governs del PP, 
així com establir mecanismes que afavorisquen 
l’increment de la inversió privada a fi de situar el 
percentatge del PIB dedicat a I+D (públic i privat) 
en l’objectiu del 2% marcat per la UE. 
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3.   UN DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC CAPAÇ  
       DE GENERAR OCUPACIÓ DE QUALITAT
El desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana ha de sostindre’s en una sòlida base in-
dustrial, per a això és necessari que en la pròxima legislatura augmente la dotació econòmica per a la 
implementació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV), incrementant els 35 milions d’euros 
pressupostats en el 2019 i augmentant les ajudes en matèria de política industrial, amb l’objectiu d’ac-
onseguir un sector industrial més competitiu que permeta generar més llocs de treball de qualitat

També és necessari, junt amb la desburocratització dels tràmits per a les inversions industrials, la millo-
ra de la seguretat industrial o el suport a la internacionalització de les nostres indústries, completar el 
procés de modernització de les nostres àrees industrials a través del desenvolupament efectiu de la Llei 
d’Àrees Industrials que permeta millorar la seua qualitat i la seua competitivitat, ja que disposar d’unes 
infraestructures industrials adequades és fonamental per a incrementar el pes de la indústria valenciana 
en el total de l’economia, per a situar-ho en un 20% en línia amb l’Horitzó 2020 i en el 2% d’I+D sobre el 
PIB.

Així mateix, és necessari posar en valor i incrementar la dotació pressupostària del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (LABORA), de tal forma que es garantisquen els recursos suficients per a poder 
dur a terme les polítiques actives d’ocupació necessàries que milloren l’ocupabilitat dels treballadors i 
treballadores valencianes, i que contribuïsquen junt amb la resta de polítiques a establir un mercat de 
treball valencià on no sols cresca l’ocupació, sinó que eixa ocupació siga estable i de qualitat, arribant 
a tots els col·lectius amb més dificultats d’accés a l’ocupació i eradique les bretxes de gènere i edat que 
s’han instal·lat en el nostre mercat de treball.

L’economia submergida, l’explotació laboral, el treball no declarat i el frau a la Seguretat Social són pràc-
tiques que menyscaben la nostra economia i deterioren la cohesió social, per això és necessari contin-
uar incrementant els recursos per a lluitar contra estes pràctiques, reforçant el paper de la Comissió de 
col·laboració entre la Inspecció de Treball i  la Policia Autonòmica i ampliant la participació dels agents 
socials més representatius en els òrgans de participació institucional on es dissenyen les actuacions 
inspectores i policials en relació als plans i programes d’actuació territorial en matèria de lluita contra el 
frau i l’economia submergida.

La desocupació juvenil, la precarietat i temporalitat laboral, i la falta d’oportunitats per a les persones 
joves és un dels grans problemes que observem en la nostra societat a què cal donar solucions i posar 
especial atenció. 

4.  LA CONCERTACIÓ SOCIAL COM A EIX DEL PROGRÉS
Durant la present legislatura s’han produït evi-
dents avanços en matèria de concertació i diàleg 
social en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a 
través de la constitució de la Mesa de Diàleg 
Social de la Comunitat Valenciana prevista en 
la nostra Llei de Participació i Col·laboració In-
stitucional. El diàleg social és un termòmetre de 
la qualitat democràtica d’un país i un instrument 
de concertació fonamental per a impulsar polí-
tiques de desenvolupament econòmic i social 
que garantisquen el benestar social de la nostra 
comunitat. 

És fonamental reforçar tant el paper de la Mesa de 
Diàleg Social com els instruments al servei de la 
Comissió Tècnica, a fi que la concertació social en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana actue com a 

mecanisme d’impuls i consolidació d’una societat 
més cohesionada socioeconòmica i territorial-
ment. 

Així doncs, és necessari impulsar durant la nova 
legislatura la concertació social en matèria de 
promoció econòmica i empresarial, relacions lab-
orals, polítiques d’ocupació, seguretat i salut en 
el treball, qualificacions professionals i formació. 
També en matèria d’industrialització i I+D+i i in-
fraestructures i desenvolupament territorial. Així 
mateix, en tot allò que s’ha relacionat amb la pro-
tecció social i serveis socials, polítiques d’igualtat, 
sostenibilitat i medi ambient. I finalment quant 
al nostre sistema educatiu, sanitari i de serveis 
públics.  
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5.  LA CULTURA PREVENTIVA COM A  
      VALOR ESTRATÈGIC EN EMPRESES  
      I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

La cultura preventiva suposa la conscienciació i 
implicació a adoptar patrons i comportaments 
segurs i saludables en l’entorn laboral, és pel 
que cal continuar avançant en acords com 
l’Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i 
Benestar Laboral 2017-2020 que naix del con-
sens i compromís del Govern Valencià amb les 
organitzacions empresarials i sindicals més rep-
resentatives, i estableix el marc general de les 
polítiques de prevenció de riscos laborals per a 
la Comunitat Valenciana, a més de ser una eina 
dirigida a combatre les alarmants dades de sin-
istralitat laboral, així com millorar els nivells de 
seguretat i salut de les persones treballadores.

Són necessàries polítiques públiques que con-

tribuïsquen a integrar la prevenció en el sistema 
de gestió de les empreses i administracions 
públiques, tenint en compte la formació en 
prevenció de riscos laborals com un dels pilars 
bàsics en què ha de sustentar-se tota activitat 
preventiva, per a aconseguir l’eliminació i re-
ducció dels riscos laborals.

És necessari impulsar i enfortir les institucions 
públiques valencianes dedicades a la promoció 
i prevenció de riscos laborals com l’INVASSAT, 
potenciant actuacions en matèria d’anàlisi, 
investigació, promoció, formació, suport, asses-
sorament, vigilància i control de la prevenció 
de riscos laborals com un valor estratègic de 
l’economia valenciana.

La nostra comunitat continua tenint importants carències en matèria d’infraestructures, la qual 
cosa ha llastat les nostres possibilitats de desenvolupament econòmic i de vertebració territorial. El 
Govern Valencià ha de tindre com a prioritat en esta matèria les connexions ferroviàries i viàries de 
les infraestructures portuàries, així com el desenvolupament dels corredors mediterrani i mediter-
rani-cantàbric. Estes grans infraestructures depenen en gran mesura del Govern Central, però, igual 
que amb la reivindicació d’un finançament suficient, l’exigència d’estes infraestructures ha de contin-
uar sent un eix fonamental de l’acció del Govern Valencià amb l’objectiu de corregir la infrainversió 
que històricament ha patit la nostra comunitat.

La vertebració territorial de la Comunitat Valenciana és fonamental per a enfortir el seu teixit 
econòmic i, encara que tinguem una bona connectivitat aeroportuària i bona connexió ferroviària 
amb el centre, continuem tenint importants carències, sent prioritari disposar d’una malla viària i fer-
roviària tant per a les persones que viatgen com per a mercaderies, en la que el corredor mediterrani 
i l’Alta Velocitat des d’Alacant a Barcelona actuen connectant tot el territori valencià

Cal durant la pròxima legislatura desenvolupar l’Estratègia de Mobilitat i Infraestructures UNEIX 
2018-2030 de la Generalitat a fi d’aconseguir una mobilitat més sostenible econòmica, social i medi-
ambientalment, especialment en els desplaçaments per motius laborals, que representen el primer 
fluix intermunicipal, una major articulació territorial, millorant l’accessibilitat i connexió dels centres 
urbans amb tot el territori i la millora de la competitivitat del teixit productiu valencià. 

6.  INFRAESTRUCTURES QUE  
      VERTEBREN LA COMUNITAT
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7.  UNA SANITAT PÚBLICA AL SERVEI  
      DE LA CIUTADANIA
El Govern Valencià ha de continuar desenvolupant les mesures necessàries per a disposar d’un siste-
ma sanitari universal, gratuït i públic. Esta serà la millor garantia que els valencians i valencianes dis-
posen d’un sistema sanitari el principal objectiu dels quals és garantir uns adequats nivells de salut i 
qualitat de vida per a la ciutadania. 

Garantir el dret a la salut, com el dret humà a gaudir sense distinció dels serveis sanitaris que perme-
ten a cada persona viure dignament, assegurant que totes les persones es beneficien d’assistència 
mèdica i serveis mèdics en cas de malaltia física o mental, és una exigència per a qualsevol societat 
avançada, i per a això és necessari que El Govern Valencià consolide en la pròxima legislatura un 
model sanitari valencià equitatiu, que garantisca les mateixes cures de salut amb independència de 
variables com el gènere, l’edat, la condició social o el lloc de residència. 

Eixe model s’ha de sustentar en el manteniment sostingut de les inversions del Consell en polítiques 
sanitàries, en la línia d’allò que s’ha realitzat en els últims anys, prioritzant les mesures de millora en 
l’atenció primària, en les condicions laborals i l’increment de plantilla del personal sanitari, en la lluita 
efectiva contra les llistes d’espera i en la millora de les infraestructures sanitàries. 

8.  L’EDUCACIÓ PÚBLICA,  
      UNA INVERSIÓ DE FUTUR

Un sistema educatiu públic, gratuït i de qualitat, 
amb un projecte coeducatiu basat en una edu-
cació amb perspectiva de gènere, continua sent 
el millor ascensor social, fonamentalment en 
l’àmbit de l’educació superior al millorar les pos-
sibilitats d’ocupabilitat i accés a ocupacions de 
major qualitat i millor remunerats. Per a este fi, la 
Generalitat Valenciana ha de continuar millorant 
la dotació pressupostària en matèria educativa 
en tots els seus nivells i en tots els seus àmbits 
(alumnat, professorat, infraestructures, equipa-
ments), des de l’educació infantil fins a la univer-
sitària, garantint en esta última que el nivell de 
renda no actuarà com a fre per a poder accedir a 
una formació superior.

Resulta prioritari universalitzar l’educació pública 
gratuïta de 0 a 3 anys a fi de reduir les desigual-
tats i facilitar la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal des de la coresponsabilitat. 
Així mateix, és necessari continuar reduint el 
nombre d’alumnes per aula i nivell, eliminant 
definitivament, durant la pròxima legislatura, 

els infames barracons, dotant al sistema públic 
educatiu valencià d’una xarxa d’infraestructures 
modernes i adequades, així com consolidar i am-
pliar la xarxa d’ensenyament públic plurilingüe a 
totes les edats i territoris amb la garantia d’accés 
a l’ensenyament en valencià i anglés.

Per a millorar la qualificació de la nostra població 
escolar i l’ocupabilitat de la població treballadora 
ocupada i desempleada, hem d’augmentar la 
seua capacitat de formació i qualificació per a ad-
aptar-se a la constant i imparable transformació 
digital amb l’avanç tecnològic que açò suposa, i 
que s’està produint en tots els camps del coneix-
ement aplicat al món del treball.

Per tot això, és necessari que la Generalitat en 
el seu conjunt prenga consciència de protegir 
política i econòmicament un projecte de For-
mació Professional sòlid i global, que perdure en 
el temps, per a fer avançar la nostra comunitat 
cap al canvi de model productiu, en una societat 
del coneixement i del plena ocupació.
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9.   DRETS SOCIALS QUE GARANTISQUEN EL BENESTAR
La Comunitat Valenciana ha sigut pionera a 
l’aprovar durant la present legislatura una llei 
que declara els serveis socials d’interés general, 
garantint la universalitat d’estos i acabant amb el 
caràcter assistencial que tenien fins a la data. 

Ara és necessari desenvolupar el contingut d’esta 
llei garantint el pressupost suficient a fi que el 
Sistema Públic Valencià de Serveis Socials se situe 
al nivell del nostre sistema públic sanitari i educa-
tiu, garantint els recursos suficients que permeten 
consolidar, junt amb l’educació i la sanitat, un 
model de benestar valencià. Així doncs, és nec-
essari incrementar els recursos públics materials, 
financers i de personal per a assegurar una atenció 
adequada a totes les persones i en tots els àmbits 
(atenció a la dependència, infància i adolescència, 
persones majors, persones migrants...), així com 
els serveis i prestacions que regula la llei. 

Durant la futura legislatura s’ha de consolidar la 

nova Llei de Renda Valenciana d’Inclusió de la 
Comunitat Valenciana com una eina per a lluitar 
contra la pobresa i l’exclusió social en el nostre 
territori.

La posada en marxa i el desenvolupament de 
l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la 
no-discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi 
ha de ser l’objectiu per a millorar la cohesió social 
i acabar amb la discriminació i els delictes basats 
en l’odi.

Els drets socials van més enllà de les polítiques de 
protecció social i engloben entre altres el dret a 
una vivenda digna, que ha de continuar sent una 
prioritat en les polítiques del Consell per al que és 
necessari desenvolupar de manera efectiva la Llei 
de la Funció Social de la Vivenda que garantisca 
l’accés de tots els valencians i valencianes a una 
vivenda digna, assequible i adequada. 

10.  UNA COMUNITAT COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT I EL 
        CREIXEMENT SOSTENIBLE

La problemàtica mediambiental i el canvi climàtic 
és un dels principals reptes a què s’enfronta ac-
tualment la societat ja que posa en perill la igual-
tat, els drets humans i la prosperitat. 

La Comunitat Valenciana està situada en un 
territori molt vulnerable i els canvis climatològics 
repercutiran en tots els sectors productius. És 
necessari aconseguir la desvinculació del creixe-
ment econòmic i demogràfic de les emissions dels 
Gasos d’Efecte d’Hivernacle.

L’únic desenvolupament amb futur passa pel 
canvi en el model productiu actual i establir una 
economia baixa en carboni, on té cabuda l’econo-
mia verda i l’economia circular. 

La transició cap a una Economia Verda i l’Econo-
mia Circular constitueix un avantatge perquè la 
Comunitat Valenciana i els seus municipis puguen 
incrementar la seua competitivitat i sostenibilitat, 
afavorir el creixement econòmic i el benestar a 
tots els nivells, i representa una gran oportuni-
tat per al desenvolupament econòmic i per a la 

creació de nous jaciments d’ocupació sostenible, 
amb una menor dependència del consum de 
recursos no renovables i de la producció d’exter-
nalitats negatives, que pot tindre impactes signifi-
catius no sols a nivell econòmic i ambiental sinó 
també social. 

Per a això és necessari que El Govern Valencià 
avance en la implantació de l’Estratègia de canvi 
climàtic i energia de la Comunitat Valenciana 2030 
basada principalment en la reducció dels con-
sums energètics, el foment d’energies renovables, 
l’autoconsum energètic, ús de transport més net 
i l’impuls d’un equilibri territorial, sense deixar de 
costat el paper dels engolidors de carboni com a 
instrument de reducció de la concentració de les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

La transició cap a este model transformarà 
necessàriament el mercat de treball, per la qual 
cosa esta ha de ser justa per a les persones tre-
balladores i requerix de mesures de capacitació i 
protecció social, entre altres.
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11. UNA COMUNITAT  
        A L’AVANTGUARDA EN IGUALTAT

La Comunitat Valenciana ha de 
convertir-se en un referent en 
polítiques d’igualtat i diversitat 
en el conjunt de l’Estat, per a això 
és necessari continuar impulsant 
accions proactives per la igualtat 
de drets i no discriminació de les 
persones per motius de diversitat 
funcional, per la seua orientació 
sexual, gènere, nacionalitat o 
qualsevol altra causa de discrim-
inació.

És necessari elaborar totes 
les polítiques públiques amb 
perspectiva de gènere, des del 
feminisme, per a aconseguir 
aconseguir la igualtat de drets 
entre dones i homes i eradicar la 
violència que patixen les dones 
pel mer fet de ser-ho, a més de 
continuar dotant de recursos al 
Pacte Valencià contra la Violència 
de Gènere i Masclista.

Així mateix, és necessari im-
pulsar l’aplicació de la Llei de la 

Generalitat per la Igualtat entre 
Homes i Dones i la Llei Integral 
contra la Violència sobre la Dona 
en l’àmbit de la Comunitat Valen-
ciana, en coordinació amb tots 
els poders públics, actualitzant 
tot allò que siga necessari per a 
ajustar-les als reptes actuals.

El Govern Valencià ha de con-
tinuar desenvolupant polítiques 
que afavorisquen la incorporació 
i permanència de les dones al 
mercat de treball en condicions 
d’igualtat i dignitat, implement-
ant mesures que afavorisquen 
les accions positives, i facilitant 
la incorporació de les dones als 
sectors en què estan infrarepre-
sentades, així com desenvolupar 
mesures que lluiten contra la 
bretxa salarialment i especial-
ment per l’eradicació de la vi-
olència de gènere i l’assetjament 
sexual i assetjament per raó de 
sexe en els centres de treball.  

La continuïtat de l’actual model econòmic imperant promou les desigualtats en la distribució de 
recursos, impedint el desenvolupament humà i la sostenibilitat del planeta.

L’agenda 2030 de Nacions Unides per al desenvolupament sostenible planteja aconseguir la recu-
peració del creixement baix paràmetres de sostenibilitat on es conjuguen les dimensions econòmi-
ca, social i ambiental.

Per al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible és necessari, que des del Govern 
Valencià es duguen a terme els compromisos adquirits en el Pla d’Acció per a la Implementació de 
l’Agenda 2030 amb el desplegament de la llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de 
Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

Per la seua banda, és necessari que des del Govern Valencià i les administracions locals es continue 
impulsant i garantint polítiques estables en matèria de cooperació internacional per al desenvolupa-
ment, dotades de recursos econòmics que permeta aconseguir progressivament el 0.7% del pres-
supost consolidat, tal com marca l’agenda de Nacions Unides i el Pacte Valencià contra la Pobresa. 

12. QUE NINGÚ ES QUEDE ARRERE
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