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01 Una Guia útil per a la ciutadania
Contra la desafecció política

Mai abans els polítics en general, els partits polítics i la política havien sigut considerats el
segon principal problema per a la població. Les dades que mostra el Centre d’Investigacions
Sociològiques manifesten una xifra rècord als mesos de juliol i novembre de 2019, amb més
d’un 45% de persones que assenyalen aquest problema com un dels principals, només per
davall de la desocupació. No obstant això, durant els últims anys, la Generalitat Valenciana ha
treballat intensament per a acostar la política a la ciutadania, per a fer-la més accessible i
incidir en la transparència com a garant contra la corrupció. Tant és així que les últimes dades
de què disposem, segons l’institut d’investigació de mercats Invest Group, assenyalen que la
corrupció ha passat de ser el segon principal problema per a la societat valenciana en 2016 al
tercer en 2019, amb una baixada de 21,4 punts percentuals.
És evident, doncs, que la ciutadania no s’ha trobat satisfeta amb els seus representants.
La falta de confiança en la política comporta apatia, desafecció, índexs més baixos de
participació electoral i descrèdit de les institucions, un fenomen que implica un temor real:
l’allunyament de la política per part de qui hauria de sentir-se representat.
Davant d’aquesta realitat, la Generalitat ha de respondre i posar a disposició dels
valencians i valencianes els instruments necessaris perquè siguen escoltats, informats, i
formats i, en última instància, formen part de la presa de decisions polítiques. En definitiva, que
la implicació de la ciutadania en les polítiques públiques siga una realitat que vaja conformant
una cultura participativa en la societat valenciana.

Des de la responsabilitat institucional

L’article 21.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans, els articles 9.2 i 23 de la
Constitució Espanyola, i l’article 9.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana fan
tots referència a l’obligatorietat per als poders públics de promoure la participació ciutadana i
facilitar a la ciutadania, tant de manera individual com col·lectiva, el dret a participar en la vida
política,
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econòmica, cultural i social del territori.
Així doncs, l’eix 5 de l’Acord del Botànic 2, referit a Qualitat Democràtica i Bon Govern,
es compromet a impulsar la participació ciutadana a través d’una llei que òbriga les portes de
l’Administració a la ciutadania i en fomente la participació en la presa de decisions. Aquest és,
per tant, un dels objectius estratègics de la Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica per a la present legislatura.
No obstant això, des de la Conselleria som conscients que la vertadera participació no
es decreta des de dalt sinó que es genera des de baix, per part de la ciutadania organitzada en
entitats que representen els diversos interessos legítims que concorren en una societat plural.
En aquest sentit, el primer deure de l’Administració és disposar d’un marc en què la participació
ciutadana siga possible, efectiva i útil. Es tracta d’anar més enllà del sufragi electoral, fonament
de la nostra democràcia representativa, per a permetre –i impulsar– la participació directa de
totes aquelles persones que tinguen la voluntat d’aportar propostes o opinions en els
processos de conformació de normes i polítiques públiques.
Cal innovar en el disseny de mecanismes institucionals que canalitzen la participació,
però primer de tot és imprescindible conéixer els que ja hi ha i difondre’ls entre la ciutadania
perquè els utilitze. Aquest és l’objectiu d’aquesta Guia de la participació en la Generalitat
Valenciana, que recull informació actualitzada de totes les conselleries i entitats del sector
públic autonòmic. Durant l’últim quadrimestre de 2019, la Direcció General de Participació
Ciutadana s’ha reunit diverses vegades amb tots els departaments de la Generalitat, que han
facilitat la informació requerida sobre els seus òrgans de participació i han validat la redacció
final que ací es presenta de manera sistematitzada, descriptiva i sintètica.
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La guia com a punt de partida de la participació ciutadana

La guia pretén ser un instrument útil per a la ciutadania, motiu pel qual s’ha pres la decisió
d’incloure-hi tant els òrgans de participació formals –creats per una norma jurídica, siga de
rang legal o reglamentari– com els diferents instruments que vehiculen la participació en les
polítiques sectorials de la Generalitat de manera informal però efectiva. De fet, el criteri de
selecció ha sigut eminentment pràctic i, per això, no s’han recollit els mecanismes que, tot i
estar sobre el paper, no han tingut un funcionament real durant els últims anys, ni tampoc
aquells que formen part del diàleg social entre governs, empresariat i sindicats perquè la
participació institucional té la seua pròpia normativa.
Pel mateix motiu, s’ha optat per una ordenació temàtica, que facilite a les persones
—encara que no coneguen l’estructura del Consell— una visió ràpida de quins són els
mecanismes al seu abast per a participar en els àmbits sectorials que els interessen. De tota
manera, en l’annex s’estableix una relació d’òrgans per cadascuna de les conselleries en què
s’organitza actualment la Generalitat.
També s’inclou en la guia una descripció senzilla de les fases de participació en
l’elaboració normativa, obligatòries segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú
però que massa vegades en la pràctica no passen de simples tràmits interns de l’Administració.
El repte és convertir-les en processos de participació real que nodrisquen d’idees les noves
regulacions.
A més, amb caràcter previ, es fa una breu introducció sobre les fases que tot procés de
participació ciutadana hauria de complir i que pot servir d’orientació metodològica per als
processos que es posen en marxa. En realitat, l’objectiu de la guia és doble: d’una banda, oferir
a la ciutadania interessada informació pràctica que responga a les seues inquietuds (on puc
participar?, de quina manera?); d’una altra, ajudar l’Administració de la Generalitat a tindre una
visió global de les diferents vies de participació ciutadana que hi ha i aportar criteris per a fer-ne
un millor ús.
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Aquesta guia no es concep com un punt d’arribada sinó com un punt de partida en
l’impuls de les polítiques de participació en la Generalitat Valenciana. En els pròxims anys,
s’hauran de redissenyar processos, instruments i òrgans de participació, i impulsar nous
mecanismes, la qual cosa farà necessari actualitzar –almenys anualment– el contingut que
es presenta el març de 2020.
Esperem que la Guia de la participació en la Generalitat Valenciana tinga la màxima
difusió per a afavorir la participació dels valencians i valencianes en les decisions d’un govern
que vol ser cada vegada més obert.

02 Les 4 fases dels processos de
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En els últims anys han proliferat nombrosos processos participatius tant en l’àmbit local com
en l’àmbit autonòmic, amb més o menys encert. No obstant això, i abans de llançar-nos a
impulsar un procés, cal tindre en compte que aquests han de complir una sèrie de requisits,
entre els quals trobem quatre fases fonamentals per les quals han de passar. Parlem de: 1) la
transparència i l’accés a la informació per part de la ciutadania, i l'establiment de la realitat
social de la qual partim; 2) de la recopilació de les propostes ciutadanes per a la
transformació d'eixa realitat social; 3) del debat i la deliberació col·lectiva per a ampliar els
diferents punts de vista; i 4) del retorn a la ciutadania amb els resultats que s'han obtingut.
Finalment es realitza una avaluació de tot el procés i s'analitza el seu abast.

Informació i diagnòstic de la situació

Qualsevol procés participatiu que posen en marxa les institucions públiques ha de procurar
l’accessibilitat a la informació per part de la ciutadania. Els valencians i les valencianes
cridades a participar han de tindre garantit el dret a la informació plena i ser coneixedors de
l’objectiu que es persegueix durant tot el procés, però també quins són els actors cridats a
participar i els rols que adopta cadascun d’aquests, així com els espais, els límits i el període de
convocatòria.
Per a garantir aquest pilar fonamental en la participació ciutadana cal, per tant, que la
comunicació entre la institució pública i la ciutadania siga fluida, amb missatges honestos,
clars i coherents, que permeten a qualsevol persona entendre allò que s’està debatent i que
visibilitzen el compromís polític d’escometre els resultats del procés participatiu.
La participació ciutadana no pot contemplar-se com un element deslligat d’altres
components essencials del govern obert, com la transparència. Perquè el procés participatiu
siga considerat com a tal, la disponibilitat d’accés a la informació ha de ser universal –
qualsevol persona té dret a accedir-hi– i en un format comprensible i de fàcil lectura. Tota la
població ha de tindre clares les regles del joc que s’hagen configurat per a la presa de decisions
col·lectiva.
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Aquesta informació permetrà realitzar un diagnòstic de la situació, visualitzant quines
són les debilitats i fortaleses de l'escenari de partida, la qual cosa facilitarà establir quines
són les principals amenaces a tindre en compte, així com les oportunitats que ens ofereix la
reversió de la situació en un curt, mitjà i llarg termini.

Propostes
Els objectius són formular propostes d'acció per a transformar la realitat social i elaborar un pla
que estructure la seua implementació. L'elaboració de propostes d'acció de manera participativa
i cooperativa comporta una cessió de poder per part dels governs i de l'àmbit tècnic de les
administracions públiques. Els canvis projectats han de fonamentar-se en l'anàlisi de debilitats i
amenaces que aporta el diagnòstic previ, aprofitant les fortaleses i oportunitats identificades.
Les problemàtiques han de transformar-se en propostes d'acció futura.
En aquesta fase és important incentivar la intel·ligència col·lectiva i el coneixement
compartit. Entra en joc la corresponsabilitat de la ciutadania en el futur de la seua comunitat.

Debat

La democràcia requereix deliberació col·lectiva, però aquesta no pot esgotar-se en els debats
que mantenen els i les representants polítics, sinó que s’ha d’estendre a la resta de la societat.
Per això cal que cada persona estiga en disposició d’argumentar, de persuadir i també de
deixar-se convéncer per arguments sòlids i raonats. Per tant, ha de ser l’Administració pública
la que facilite i fomente els espais de deliberació entre la societat i l’àmbit polític.
El debat i la deliberació en els processos participatius s’emmarquen necessàriament en
una mirada col·lectiva, que va més enllà dels interessos individuals en pro d’una perspectiva
global d’allò que resulta millor per a l’interés comú de la societat. I és que qualsevol procés
participatiu que vulga considerar-se com a tal ha de promoure la participació activa de totes les
persones que estiguen potencialment afectades per les decisions que s’estiguen acordant,
decidint o codissenyant. El debat, per tant, ha d’estar orientat a l’interés col·lectiu.
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A més, aquest pilar fonamental de la participació ciutadana advoca per una bona
qualitat de la deliberació. Per a aconseguir-ho és imprescindible que es respecten totes les
opinions i propostes elaborades en la fase anterior i que, a més, es permeta que qualsevol
s’expresse en igualtat de condicions, amb la garantia que es veja representada la diversitat i
la inclusió de les diferents opinions. Perquè això ocórrega, les parts facilitadores del debat no
han de liderar-lo ni buscar cap protagonisme, sinó que tenen la funció de mostrar-se i actuar
com a imparcials.
Finalment, és important destacar que aquesta fase, que implica escoltar activament, no
siga enfocada a l’única finalitat d’arribar al consens, sinó que cal que el procés en si mateix siga
d’utilitat: necessitem recollir totes les aportacions que mostren uns interessos col·lectius
diferents perquè els i les representants públics prenguen una decisió final com més completa i
encertada possible.

Retorn
L'última fase és de retorn o de devolució a la ciutadania és el moment en què es fa pública la
informació amb els resultats obtinguts del procés participatiu, com, per exemple, el nombre
de persones participants, les actes dels debats, reunions o comissions de treball realitzades o
el suport que han rebut les diferents propostes en un procés de votació. Es tracta, per tant,
d’una variant concreta de la rendició de comptes dels poders públics davant de la
ciutadania, sobretot d’aquella que ha participat del procés. Així mateix, s’ha d’explicar quines
propostes s’han tingut en compte i quines no, a més de motivar les causes d’inclusió o
d’exclusió d’aquestes.
La fase de retorn és fonamental per a dotar de legitimitat les propostes, els acords i les
decisions del procés participatiu que s’haja posat en marxa. Cal que les persones participants
se senten escoltades i comproven que el temps que han dedicat a participar del procés s’ha
emprat bé i han influït d’alguna manera en la decisió política definitiva. Només així es garanteix
un procés participatiu vàlid i efectiu que puga motivar a participar en processos futurs.
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D'altra banda, és necessari que hi haja un seguiment dels acords. Les institucions han de
facilitar un sistema de seguiment de la seua execució, preferiblement a través d'una plataforma
digital que permeta l'accés a tota persona i que garantisca la seua actualització periòdica. En
definitiva, la devolució ha de garantir la transparència i oferir a la ciutadania l'accés a les dades
obertes que mostren l'execució efectiva de les decisions acordades, així com la motivació de
les propostes descartades.

/ DvaluacióGHOSURFpV
Sense ser una fase pròpiament dita, l'avaluació del procés participatiu i els seus resultats és un
pas fonamental per a millorar en el nostre avanç en la participació ciutadana.
L’informe d’avaluació serà el document en què consten els indicadors que permeten
valorar la totalitat del procés i presentar posteriorment uns resultats respecte de la seua
efectivitat. Aquest document s’ha de publicar i posar a disposició del coneixement general de la
població.
L'avaluació del procés pot donar peu a una re-diagnòsi de la realitat que hem
transformat. El procés ha redefinit les condicions estructurals del nostre objecte, i l'avaluació
ens pot servir per a diagnosticar noves necessitats.
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Amb el nou model de governança, la ciutadania té un paper essencial en l’elaboració de la nova
normativa.
Així, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana estableix que la Generalitat promourà la
participació de la ciutadania en l’elaboració de les normes, plans i programes. Posteriorment, la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques ha regulat la participació de la ciutadania en l’elaboració normativa.

Quan hi puc participar?

La participació dels ciutadans i les ciutadanes en el procediment d’elaboració de normes amb
rang de llei i reglaments es du a terme en dos moments diferents:
1. LA CONSULTA PRÈVIA. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte
de llei o de reglament, es fa una consulta pública a través del portal web de la conselleria
competent i en GVA Oberta, en la qual es recollirà l’opinió de la ciutadania i de les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat perquè s’aprove.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Mitjançant aquesta consulta prèvia es pretén conéixer l’opinió de la ciutadania davant de la
proposta del Govern de regular alguna matèria. És important destacar que aquesta consulta es
du a terme abans de la redacció del projecte de norma, de manera que s’hi puguen incorporar
les consideracions més rellevants.
2. INFORMACIÓ I AUDIÈNCIA PÚBLICA. Una vegada redactat l’esborrany de la norma,
quan aquesta afecte els drets i interessos legítims de les persones, s’informarà la ciutadania
publicant el text en el portal web corresponent, a fi de donar audiència a les persones afectades
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i recollir totes les aportacions addicionals que puguen fer altres persones o entitats. Així
mateix, podrà també recollir-se directament l’opinió de les organitzacions o associacions
reconegudes per llei que agrupen o representen les persones que vegen els seus drets o
interessos legítims afectats per la norma i els fins de les quals tinguen relació directa amb el
seu objectiu.

Com es participa en l’elaboració de la normativa dictada per la
Generalitat?

És molt senzill. Per a participar i aportar idees a una norma que s’haja d’aprovar, pots accedir
al web de la Generalitat GVA Oberta http://www.gvaoberta.gva.es. En l’enllaç trobaràs el
botó ‘PARTICIPA!’ des d’on podràs accedir a la informació de tota la normativa en procés de
consulta prèvia o informació pública.
A continuació podràs traslladar les teues aportacions i opinions a través d’un
fòrum interactiu o bé enviant un document al centre directiu responsable de la tramitació de la
norma.

I després de participar, què?

Una vegada revisades les al·legacions i aportacions, el centre directiu competent emetrà un
informe de les aportacions rebudes que indicarà quines han sigut acceptades i introduïdes en el
text normatiu, i quines no han sigut incloses, i justificarà el motiu de la no acceptació.

Per què és important la teua participació?

Les normes es dicten per a ser complides i afecten tots els ciutadans i ciutadanes. És lògic que
cada persona es veja afectada de manera diferent, a vegades de manera positiva, i d’altres, de
manera negativa. Per això és important saber l’opinió de tota la ciutadania. Les aportacions
sempre són constructives, sempre sumen i sempre milloren la norma.
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Qualitat
Democràtica

Comerç, Hisenda,
Economia i Treball

Cooperació
Internacional

Educació, Cultura,
Ciència i Tecnologia

Igualtat
i Inclusió

Infància
i Joventut

Infraestructures i
Obres Públiques

Legislació,
Justícia i Seguretat

Medi Ambient

Persones
Majors

Política Territorial,
Mobilitat i Paisatge

Salut

Habitatge

Alimentació
i Medi Rural

Esports
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Alimentació i Medi Rural

Comité de seguiment del Programa de Desenvolupament Rural
de la Comunitat Valenciana (PDR CV)
ALIMENTACIÓ I MEDI RURAL

Què és?

Òrgan consultiu i de seguiment del
Programa de Desenvolupament Rural de la
Comunitat Valenciana (PDR CV).

Qui participa?

15 persones de l’Administració
pública i/o universitats.

11 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

Nombre variable de representants
de la ciutadania i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Formular observacions a l’autoritat responsable al voltant de l’execució i avaluació del PDR, podent
emetre dictamen sobre tota modificació del PDR.
- Participar en la xarxa rural nacional per intercanviar informació sobre l’execució del PDR.
- Estudiar i aprovar els informes anuals d’execució abans que siguen enviats a la Comissió Europea.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Consell Valencià de la Caça
ALIMENTACIÓ I MEDI RURAL

Què és?

Òrgan consultiu, assessor i de participació
en matèria de caça de la Generalitat.

Qui participa?

11 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

7 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

9 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Promoure i informar sobre la protecció i aprofitament racional de la riquesa cinegètica i dels seus
hàbitats.
- Fomentar la investigació sobre la conservació de les poblacions silvestres d'espècies cinegètiques.
- Fomentar la formació a persones caçadores i titulars de vedats de caça.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO
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Consell Científic (Institut Valencià d’Investigacions Agràries - IVIA)
ALIMENTACIÓ I MEDI RURAL

Què és?

Òrgan assessor del Consell Rector de
l’IVIA respecte de les activitats
d’investigació i desenvolupament
tecnològic realitzades per l’IVIA.

Qui participa?

7 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 representants de la ciutadania
i/o persones expertes

Què fa?

- Orientar l'actuació de l’IVIA en el marc de la política agrícola i d’investigació i innovació tecnològica.
- Establir els fins i objectius de les línies d’actuació de l’IVIA.
- Contribuir a la detecció de la problemàtica científica-tècnica del sector agroalimentari, en cooperació
amb la iniciativa privada, i proposar programes d’actuació.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Consell Assessor de la Ramaderia de la Comunitat Valenciana
ALIMENTACIÓ I MEDI RURAL

Què és?

Òrgan permanent, interdisciplinari i
consultiu en matèries de producció,
sanitat animal i seguretat alimentària.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

Nombre variable de persones
d'organitzacions empresarials
i/o professionals.

Nombre variable de persones
Nombre variable de representants
d’organitzacions sindicals.
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

- Assessorar i informar sobre projectes de disposicions legislatives i reglamentàries en matèria de
producció, benestar i sanitat animal i seguretat alimentària relacionada amb la ramaderia.
- Acordar la creació de grups de treball per a l’estudi de temes concrets i nomenar persones
col·laboradores expertes en les seues àrees específiques de coneixement.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
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Consell Assessor de Pesca i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana
ALIMENTACIÓ I MEDI RURAL

Què és?

Òrgan permanent, interdisciplinari i de
participació en matèria de pesca marítima
i aqüicultura.

Qui participa?

4 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

9 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

1 representant de la ciutadania
i/o persona experta.

Què fa?

- Assessorar a l’administració de la Generalitat en les matèries de pesca marítima i aqüicultura.
- Informar els projectes de disposicions legislatives i reglamentàries en matèria de pesca marítima i
aqüicultura.
- Emetre informes que puguen incidir en el sector pesquer o aqüícola.
- Servir com a òrgan de consulta tant per a la ciutadania com per a l’Administració.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Comissió de seguiment dels Plans de Gestió
de la Pesca Artesanal del Polp
ALIMENTACIÓ I MEDI RURAL

Què és?

Comissió assessora i consultiva sobre la
modalitat de marisqueig denominada
“pesca artesanal del polp”.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

6 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

Nombre variable de representants
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

- Informar a la conselleria i a les confraries de pescadors i pescadores sobre la matèria.
- Estudiar els plans de gestió presentats per les federacions provincials de les confraries i proposar a
la conselleria competent en matèria de pesca marítima i marisqueig l’adopció dels plans de gestió que
procedisquen.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Mesa de Qualitat Agroalimentària de la Comunitat Valenciana
ALIMENTACIÓ I MEDI RURAL

Què és?

Espai de diàleg i assessorament entre
l’Administració pública i agents
relacionats amb la matèria.

Qui participa?

Nombre variable de persones de
l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes

Què fa?

Conèixer la perspectiva del sector en relació amb la direcció que han de prendre les polítiques
públiques en matèria de qualitat diferenciada en la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Comissió de Varietats Tradicionals
ALIMENTACIÓ I MEDI RURAL

Què és?

Espai de diàleg i assessorament entre
l’Administració pública i agents
relacionats amb la matèria.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració
pública i/o universitats.

Nombre variable de persones
d'organitzacions empresarials
i/o professionals.

Nombre variable de persones
Nombre variable de representants
d’organitzacions sindicals.
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

- Analitzar les sol·licituds d’inclusió de noves varietats amb caràcter previ a la seua inscripció en el
Catàleg de Recursos Fitogenètics d’interés valencià.
- Emetre informes i proposar mesures de sensibilització per a la conservació sostenible dels altres
recursos fitogenètics.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Qualitat Democràtica

Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables
QUALITAT DEMOCRÀTICA

Què és?

Marc comú de treball i suport perquè els
territoris que s'integren harmonitzen,
compartisquen i posen en comú les seues
experiències en la implantació territorial
d'accions de responsabilitat social.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de persones
d'organitzacions empresarials
i/o professionals.

Nombre variable de representants
Nombre variable de persones
de la ciutadania i/o persones expertes.
d’organitzacions sindicals.

Què fa?

- Definir, articular i integrar models i estratègies per al desenvolupament dels territoris declarats com
socialment responsables, amb el propòsit de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
- Difondre bones pràctiques en matèria de responsabilitat social en el territori i informar i conscienciar
sobre la importància de promoure-les.
- Cooperar amb altres xarxes nacionals i internacionals, i en particular amb l'Aliança de Ciutats per als
Objectius de Desenvolupament Sostenible.

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA,
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

+INFO

DOGV

calidaddemocratica@gva.es

Consell de Participació Ciutadana
QUALITAT DEMOCRÀTICA

Què és?

Òrgan consultiu de l'Administració de la
Generalitat i de debat en matèria de
participació ciutadana.

Qui participa?

31 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

31 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Assessorar el Consell sobre les línies generals, objectius i iniciatives específiques que desenvolupe
en matèria de participació ciutadana.
- Elaborar informes, propostes i recomanacions per a la millora de les polítiques públiques de la
Generalitat en matèria de participació i foment de l'associacionisme.
- Informar els projectes normatius que la Generalitat promoga en matèria de participació ciutadana i
foment de l'associacionisme.

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA,
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

+INFO

DOGV

servicioparticipacion@gva.es

Consell de Centres Valencians en l’Exterior (CEVEX)
QUALITAT DEMOCRÀTICA

Què és?

Òrgan de representació i participació dels
Centres Valencians en l’Exterior (CEVEX).

Qui participa?

13 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

13 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Exercir funcions consultives i d'assessorament a la Generalitat i al Consell sobre les línies generals,
objectius i iniciatives específiques que desenvolupe en les seues relacions amb els CEVEX.
- Elaborar informes, amb periodicitat com a mínim anual, sobre l'estat, situació i evolució de les
relacions entre els CEVEX de tot el món i la Comunitat Valenciana.
- Participar en la formulació d'un pla quadriennal per a la participació de la ciutadania valenciana en
l'exterior que reculla les propostes d'accions.

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA,
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

+INFO

DOGV

servicioparticipacion@gva.es

Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació (CVMC)
QUALITAT DEMOCRÀTICA

Què és?

Qui participa?

El Consell Rector és el màxim òrgan de
govern i d'administració de la
Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació (CVMC)
1 persona d’organitzacions
sindicals.

9 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?
- Administrar i dirigir estratègicament la Corporació i el seu grup empresarial.
- Aprovar el reglament orgànic i les altres normes de funcionament del propi Consell Rector, així com
els procediments interns de funcionament de la Corporació i autoritzar els de les seues societats.
- Aprovar periòdicament plans d'igualtat i plans encaminats a acabar amb la discriminació per raons
de diversitat funcional.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

+INFO

DOGV

Reunions sectorials de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
(CVMC) / Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC)
QUALITAT DEMOCRÀTICA

Què és?

Fòrum de debat i assessorament entre
l'Administració pública i agents
relacionats amb la matèria.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de persones
d'organitzacions empresarials
i/o professionals.

Nombre variable de representants
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

- Intercanviar propostes sobre necessitats del sector i dels mitjans de la CVMC.
- Implementar fluxos de treball i millora dels existents.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

+INFO

DOGV

projeccio@cvmc.es

Entrevistes en profunditat i dinàmiques de grup
(Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A - CACSA)
QUALITAT DEMOCRÀTICA

Què és?

Espais de deliberació amb format
d'entrevistes en profunditat i dinàmiques
de grup.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Conéixer les opinions, percepcions i satisfacció de les persones usuàries.
- Analitzar la informació obtinguda per a elaborar propostes de millora del servei de la Ciutat de les
Arts i les Ciències.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

+INFO

DOGV

transparencia@cac.es

Diàlegs amb la ciutadania (Europe Direct)
QUALITAT DEMOCRÀTICA

Què és?

Debats públics i sessió de preguntes i
respostes amb responsables de la Unió
Europea i polítics i polítiques nacionals,
regionals i locals, organitzats per la
Comissió Europea.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

Oferir l'oportunitat de plantejar interrogants als i les representants polítics, traslladar-los observacions
i assenyalar-los de quina manera afecten la ciutadania les polítiques de la UE.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

+INFO

DOGV

europedirect_pre@gva.es

Comerç, Hisenda,
Economia i Treball

Comité de Seguiment del PO FEDER I del PO FSE
de la Comunitat Valenciana 2014-2020
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgan encarregat de fer el seguiment de
l'execució del Programa Operatiu del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional
FEDER i del Fons Social Europeu FSE en la
Comunitat Valenciana.

Qui participa?

17 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

1 persona d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

2 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

Assegurar el correcte desenvolupament del Programa Operatiu i en particular tota qüestió que afecte
el rendiment del Programa, als avanços en l'execució del pla d'avaluació i les mesures preses en
resposta a les conclusions de les avaluacions.

CONSELLERIA D’HISENDA I
MODEL ECONÒMIC

+INFO

DOGV

dgpfe@gva.es

Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgan per a la millora de la relació entre
l'Administració tributària valenciana i les
persones contribuents mitjançant la
transparència i la cooperació.

Qui participa?

30 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

20 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Formular recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors i sistemes d'informació
relacionats amb el sistema tributari valencià.
- Constituir un fòrum d'intercanvi i comunicació entre organismes públics i socials.
- Proposar la realització d'estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de l'Administració
tributària en la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D’HISENDA I
MODEL ECONÒMIC

+INFO

DOGV

dg_atv@gva.es

Fòrums de participació Fons Europeus
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Espais presencials i oberts de deliberació,
proposta i avaluació de polítiques
públiques o assumptes d'interés social
relacionats amb els Fons Europeus.

Qui participa?

Nombre variable de persones de
l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Donar a conéixer les possibilitats que ofereixen els Fons Europeus.
- Traslladar a la ciutadania el debat sobre el futur d'Europa i la política regional i de cohesió de la Unió
Europea.

CONSELLERIA D’HISENDA I
MODEL ECONÒMIC

+INFO

DOGV

dgpfe@gva.es

Consell Valencià de l’Emprenedoria
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgan consultiu al qual correspon
impulsar el foment de l'emprenedoria
entre les polítiques i accions de la
Generalitat.

Qui participa?

18 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

9 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

3 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Estudiar les necessitats de mercat de la Comunitat i proposar millores en les polítiques
d'emprenedoria per a adaptar-les a noves situacions i realitats i augmentar la seua eficàcia.
- Agilitzar els tràmits per a facilitar la posada en marxa i funcionament d'empreses i treballadors i
treballadores autònoms.
- Promoure la col·laboració pública-privada per a impulsar l'emprenedoria.

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

+INFO

DOGV

emprendedores@gva.es

Consell Valencià del Cooperativisme
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgan de promoció dels valors,
assessorament i planificació de la política
i la legislació del moviment cooperatiu.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

9 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Estudiar, informar i dur a terme actuacions per a estimular el desenvolupament del cooperativisme.
- Elaborar un pla biennal que servisca com a instrument de planificació de les polítiques i accions de
la Generalitat i la resta d'actors del cooperativisme.
- Fomentar les relacions intercooperatives i impulsar la comunicació amb la resta del cooperativisme
estatal.
- Dur a terme procediments de mediació i arbitratge en conflictes que competisquen a entitats
cooperatives.

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

+INFO

DOGV

consellvalenciacooperativisme@gva.es

Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgan de consulta, assessorament i
representació de les persones
consumidores i usuàries de la Generalitat.

Qui participa?

6 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

15 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Realitzar el seguiment i valoració de l'evolució del sistema de protecció de les persones
consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana.
- Plantejar propostes normatives o d'actuació que es consideren d'interés per a la ciutadania.

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

+INFO

DOGV

dgcc_ceic@gva.es

Reunions amb informants clau sobre accions
formatives en formació professional
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Espais de debat per a detectar necessitats
formatives dels diferents sectors
productius i territoris de la Comunitat
Valenciana.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

Planificar les especialitats i cursos que es recullen en els programes gestionats per a la concessió de
subvencions dirigides prioritàriament a persones desocupades.

CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

+INFO

DOGV

planificación_sgf@gva.es

Consell Valencià de la Innovació (CVI)
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgan de suport i assessorament al
Consell de Direcció de l'Agència
Valenciana d'Innovació (AVI) i de
participació dels agents del SVI (Sistema
Valencià d'Innovació).

Qui participa?

30 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

52 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

15 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Realitzar aportacions en la millora del model productiu de la Comunitat Valenciana.
-Coordinar la gestió dels recursos públics que la Generalitat destina a les polítiques públiques
d'innovació.
- Donar suport a la realització de tasques d'innovació de qualitat, informant i assessorant les entitats
que ho requerisquen en matèria de foment de la innovació i elaborant estudis i recomanacions per a
aquesta fi.

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS,
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

+INFO

DOGV

info.avi@gva.es

Comité Estratègic d’Innovació (CEI)
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgan superior assessor, de caràcter
científic-tecnològic-empresarial, de suport
al Consell de Direcció de l’Agència
Valenciana d’Innovació (AVI).

Qui participa?

8 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

22 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

24 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Proposar i elaborar estratègies i programes específics d'actuació.
- Emetre dictàmens i informes.
- Fer tasques d'avaluació que contribuïsquen a la millora del Sistema d'Innovació a través de la
mobilització efectiva de les capacitats existents amb major potencial d'aprofitament.

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS,
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

+INFO

DOGV

info.avi@gva.es

Comités Estratègics d’Innovació Especialitzats (CEIEs)
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgans assessors, de caràcter
científic-tecnològic-empresarial de suport
al Consell de Direcció de l'Agència
Valenciana d'Innovació (AVI) en matèries
d'agroalimentació, automoció i mobilitat
sostenible, economia circular,
emergències, hàbitat sostenible, salut i
tecnologies habilitadores.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de persones
d'organitzacions empresarials
i/o professionals.

Nombre variable de representants
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

- Oferir resposta a cadascun dels desafiaments del teixit productiu amb solucions tecnològiques
innovadores en la matèria corresponent.
- Identificar els agents del Sistema Valencià d'Innovació (SVI) capacitats per al seu desenvolupament.
- Definir les accions necessàries per a la seua implementació en el si de les empreses.
- Proposar eines i incentius de política d'innovació per a maximitzar el seu impacte.

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS,
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

+INFO

DOGV

info.avi@gva.es

Consell Valencià del Turisme
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Òrgan superior de consulta i
assessorament del Consell en matèria de
turisme.

Qui participa?

21 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

10 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

18 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Elaborar estudis i informes, formular propostes d'actuació i vetlar per la millor imatge turística de la
Comunitat Valenciana.
- Conscienciar sobre la rellevància socioeconòmica i cultural del turisme, i la seua contribució decisiva
al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana.
- Buscar en les seues actuacions l'equilibri entre els drets dels i les turistes i de les persones residents
en el territori.
- Elaborar un informe anual sobre les reunions mantingudes i les activitats desenvolupades.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

+INFO

DOGV

contacta_turisme@gva.es

Grup de treball de lluita enfront de l’intrusisme
en el Sector Turístic
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Fòrum de debat i assessorament entre
l'Administració pública i agents
relacionats amb la matèria.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

12 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

4 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Col·laborar en l'estratègia d'actuacions contra l'intrusisme desenvolupada des de la Secretaria
Autonòmica de Turisme.
- Presentar iniciatives i servir com a canal de col·laboració amb associacions del sector.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

+INFO

DOGV

dgturisme@gva.es

Els Diàlegs Tecnològics (Agència Valenciana d’Innovació - AVI)
COMERÇ, HISENDA, ECONOMIA I TREBALL

Què és?

Espai per a la interlocució fluida i efectiva
entre les persones expertes en una àrea
de coneixement concret amb tecnòlegs i
tecnòlogues, empreses i Administracions
públiques.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

Proposar i assessorar sobre millores innovadores que puguen ser incorporades tant per les empreses
com per la mateixa Administració, injectant d'aquesta manera valor afegit a les diferents activitats
econòmiques.

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS,
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

+INFO

DOGV

info.avi@gva.es

Cooperació Internacional

Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Què és?

Òrgan assessor i via de participació en la
política pública de cooperació al
desenvolupament, per part de la
Generalitat i els diferents sectors i agents
socials implicats en aquest àmbit que
actuen en la Comunitat Valenciana.

Qui participa?

23 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

10 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Conéixer i informar els projectes normatius de la Generalitat en matèria de cooperació al
desenvolupament, així com el projecte del pla director de la cooperació valenciana i els plans anuals.
- Elaborar, per iniciativa pròpia, informes, propostes i recomanacions per a la millora de la política de
cooperació al desenvolupament de la Generalitat.
- Proposar i impulsar informes, recomanacions i iniciatives en l'àmbit de l'educació per al
desenvolupament i la sensibilització a la ciutadania valenciana en matèria de cooperació i solidaritat i
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA,
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

+INFO

DOGV

calidaddemocratica@gva.es

Esports

Consell Consultiu del Circuit RicardoTormo
ESPORTS

Què és?

Òrgan consultiu i honorífic, en el si de
l'entitat “CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ
ESPORTIVA, S.A.U”.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Fomentar la pràctica d'esports del motor a tots els nivells (i específicament l'esport en l'àrea
d'influència del Circuit).
- Col·laborar en el disseny dels plans, programes i actuacions esportives del Circuit.
- Proposar estratègies de col·laboració amb empreses i altres ens territorials i institucions.
- Incentivar la participació d'entitats, organismes i particulars en activitats del Circuit.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

Educació, Cultura,
Ciència i Tecnologia

Patronat de la Fundació del Palau de les Arts “Reina Sofía”
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA-

Què és?

Òrgan de govern, representació i
administració de la Fundació que executa
les funcions que li corresponen en virtut
de l'ordenament jurídic i dels seus
estatuts.

Qui participa?

11 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

8 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Complir amb les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i els drets que integren
el patrimoni de la fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat d'aquests.
- Aprovar el pla general d'actuació, l'inventari i els comptes anuals.
- Interpretar i modificar els estatuts fundacionals.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

secretaria.patronato@lesarts.com

Comissió Executiva del Palau de les Arts “Reina Sofía”
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA-

Què és?

Òrgan delegat temporal o permanent del
Patronat per a realitzar les seues
funcions, excepte les indelegables.

Qui participa?

4 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Formular els comptes anuals, la memòria d'activitats i del pla general anual d'actuació de la fundació.
- Exercir funcions delegades pel Patronat.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

secretaria.comisionejecutiva@lesarts.com

Comissió científica-artística del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA-

Què és?

Òrgan consultiu de coordinació i estudi del
Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

10 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Estudiar i proposar les directrius científic-artístiques d'actuació i la modificació de l'ordenació de les
col·leccions existents.
- Assessorar i emetre dictàmens científic-artístics.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

sotssecretaria_edu@gva.es

Consell de la Formació de Persones Adultes en la Comunitat Valenciana
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA-

Què és?

Òrgan de participació i assessorament de
les diferents institucions que intervenen
en la formació de persones adultes, sense
perjudici de les competències que
corresponguen al Consell Escolar Valencià
i al Consell Valencià de la Formació
Professional.

Qui participa?

22 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

2 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Informar, assessorar i proposar mesures, iniciatives i actuacions per al desenvolupament de la
formació de persones adultes.
- Realitzar i fomentar estudis sobre la situació i les necessitats formatives de la població adulta.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

sotssecretaria_edu@gva.es

Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA-

Què és?

Òrgan superior consultiu i de participació
social en la programació general de
l'ensenyament no universitari en la
Comunitat Valenciana.

Qui participa?

17 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

15 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

15 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

13 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

Elaborar dictàmens, informes i propostes a l'administració educativa de la Generalitat sobre els
assumptes relacionats amb l'estat i la situació del sistema educatiu, les bases i els criteris bàsics per
a la programació general de l'ensenyament en la Comunitat, els seus recursos materials i humans i
actuacions en matèria de compensació educativa.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

sotssecretaria_edu@gva.es

Consell Social de les Llengües
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA-

Què és?

Òrgan de participació social, estudi i
assessorament en matèria de política
lingüística del Consell.

Qui participa?

26 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

1 persona d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

22 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

4 persones d'organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Analitzar, impulsar i participar en el procés de normalització lingüística en els diferents àmbits
sectorials representats en l'òrgan i en les diferents administracions, institucions i entitats cíviques i
culturals.
- Proposar al Consell les mesures oportunes que permeten optimitzar l'aplicació de les polítiques de
foment i normalització del valencià.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

sotssecretaria_edu@gva.es

Mesa de les Organitzacions d’Alumnes i Administració Educativa
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA-

Què és?

Òrgan d'assessorament i participació de
les associacions d’alumnat amb
l’Administració.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

6 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Estudiar, discutir i negociar, en el seu cas, els assumptes que afecten la comunitat educativa,
especialment a l'alumnat, i les propostes rellevants de disposicions normatives sobre ensenyament
que elabore la conselleria competent en matèria d'educació.
- Proposar l'adopció de mesures sobre la millora de la qualitat de l'ensenyament, així com fer un
seguiment de la seua execució.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

sotssecretaria_edu@gva.es

Mesa de les Organitzacions de Pares/Mares d'Alumnes
i Administració Educativa
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA-

Què és?

Òrgan de participació de les associacions
de pares, mares i tutors legals de l'alumnat,
a través de les confederacions i federacions
d'associacions més representatives, en
aquelles qüestions que afecten el sistema
educatiu valencià.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

12 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Estudiar, discutir i negociar, en el seu cas, els assumptes que afecten la comunitat educativa,
especialment a l'alumnat, i les propostes rellevants de disposicions normatives sobre ensenyament
que elabore la conselleria competent en matèria d'educació.
- Proposar l'adopció de mesures sobre la millora de la qualitat de l'ensenyament, així com fer un
seguiment de la seua execució.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

sotssecretaria_edu@gva.es

Consell Valencià d’Universitats i Formació Superior
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Què és?

Òrgan de consulta i assessorament del
Consell de la Generalitat en matèria
d'universitats i de formació superior.
Instrument d'ajuda a la coordinació del
sistema universitari valencià, dels
ensenyaments artístics superiors i de la
formació superior.

Qui participa?

38 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

2 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

15 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Conéixer les propostes de creació d'universitats i de creació, ampliació i transformació de centres i
ensenyaments universitaris; les directrius bàsiques a seguir per la Generalitat i les universitats en
l'ordenació de beques, crèdits i ajudes a l'alumnat i en la regulació de les taxes acadèmiques.
- Elaborar la programació general i les normes universitàries.
- Proposar els criteris comuns per a establir els procediments per a l'admissió d'estudiants que
sol·liciten ingressar en centres de les universitats públiques valencianes.

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS,
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

+INFO

DOGV

sru@gva.es

Consell Interuniversitari Valencià d’Estudiants (CIVE)
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Què és?

Òrgan de consulta i assessorament en
matèria de coordinació universitària sobre
assumptes acadèmics que afecten
l'alumnat de més d'una universitat del
sistema universitari de la Comunitat
Valenciana.

Qui participa?

4 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

19 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Informar sobre les iniciatives i els programes universitaris que afecten l'alumnat de les universitats
valencianes, a instàncies de la conselleria amb competències en matèria universitària.
- Assessorar l'administració de la Generalitat en relació amb els drets, interessos i reivindicacions de
l'alumnat universitari, així com ser consultat i servir de via d'expressió de les seues opinions i
propostes d'actuació relacionades amb l'activitat universitària.

CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS,
CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

+INFO

DOGV

sru@gva.es

Consell de la Ciutadania
(Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació)
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Què és?

Òrgan assessor en matèria de
programació i de continguts audiovisuals.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

13 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Oferir la perspectiva de les diferents audiències i identificar qüestions i demandes que puguen ser
rellevants per a ser considerades pel Consell Rector.
- Assistir al Consell Rector i a la Direcció General en la definició i avaluació de les polítiques i
estratègies dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

+INFO

DOGV

c.ciutadania@cvmc.es

Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Què és?

Òrgan superior de govern de l'IVAM al qual
li corresponen les facultats de direcció,
control i supervisió d'aquest.

Qui participa?

9 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

8 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Aprovar el pla anual d'activitats, la memòria anual, la gestió anual realitzada per la Direcció i per la
Gerència, els avantprojectes de pressupost, la compra d'obres d'art i acceptar donacions i llegats.
- Informar favorablement sobre la norma d'organització i funcionament de l'IVAM, que aprovarà el
Consell, així com sobre l'aprovació o el desenvolupament de l'organització interna de l'entitat.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

ivam@ivam.es

Consell Assessor de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)
EDUCACIÓ, CULTURA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Què és?

Òrgan amb funcions consultives de
l’Institut Valencià d’Art Modern.

Qui participa?

2 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

5 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

Informar sobre la programació i adquisició d'obres d'art, la proposta d'acceptació de donacions o
cessions a l'IVAM, així com sobre totes aquelles qüestions que li siguen plantejades pel Consell Rector
o la Direcció, en relació amb les qüestions artístiques que puguen derivar-se de l'activitat principal de
l'IVAM.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

ivam@ivam.es

Pensar el barri (IVAM)
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Què és?

Projecte de procés i reflexió que treballa
sobre les relacions de l'IVAM amb el seu
entorn social pròxim: el teixit social que
l'acull, el seu barri.

Qui participa?

3 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Avaluar l'estat de les relacions de l'IVAM amb el teixit social pròxim.
- Redefinir noves oportunitats d'acció i relació entre el barri i la institució.
- Guiar i aconsellar a la institució en els seus moviments cap a la convivència veïnal.
- Decidir, amb l'assessoria d'aquest grup, una sèrie d'accions a executar al Pati Obert per a establir una
relació de convivència entre el museu i el barri.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT

+INFO

DOGV

ivam@ivam.es

Igualtat i Inclusió

Consell Valencià de les Dones
IGUALTAT I INCLUSIÓ

Què és?

Òrgan consultiu, assessor i de participació
en matèria d'igualtat de la Comunitat
Valenciana.

Qui participa?

2 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

19 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Informar els Plans d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la Generalitat.
- Informar els assumptes en matèria de polítiques d'igualtat entre homes i dones.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

institut_delesdones@gva.es

Comissió Mixta per al desenvolupament de l'Estratègia Valenciana
per a la igualtat i la inclusió del Poble Gitano
IGUALTAT I INCLUSIÓ

Què és?

Òrgan de control del disseny i coordinació
d'una estratègia integral per a la igualtat i
la inclusió del poble gitano en la
Comunitat Valenciana, amb la
col·laboració dels agents i les
administracions implicades en aquest
àmbit d'actuació.

Qui participa?

17 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

19 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Realitzar el seguiment i avaluació de l'Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble
gitano.
- Coordinar les polítiques d'inclusió dirigides a la població gitana.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

diversitat@gva.es

Comissió Mixta per al desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la
Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció de Delictes d'Odi 2019-2024
IGUALTAT I INCLUSIÓ

Què és?

Òrgan de coordinació entre institucions
públiques i entitats que treballen en
l'àmbit de la igualtat i la inclusió,
encarregat de la posada en marxa dels
mecanismes i recursos públics necessaris
per al desenvolupament d'aquestes.

Qui participa?

20 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

1 persona d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

16 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

1 persona d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Aprovar els indicadors de compliment dels objectius de l'Estratègia.
- Realitzar el seguiment de la implantació de les actuacions de l'Estratègia.
- Aprovar el reglament de funcionament de la Comissió i calendari de treball.
- Supervisar i dur a terme el seguiment del pressupost anual destinat a les actuacions de l'Estratègia.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

diversitat@gva.es

Comité Tècnic de Coordinació per al reconeixement
de gossos d'assistència per a persones amb discapacitats
IGUALTAT I INCLUSIÓ

Què és?

Òrgan interdepartamental amb àmbit
d'actuació autonòmic sobre la matèria del
reconeixement de gossos d'assistència
per a persones amb discapacitats.

Qui participa?

6 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

4 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

2 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Planificar i coordinar actuacions autonòmiques en matèria del reconeixement de gossos
d'assistència per a persones amb discapacitats.
- Aprovar el reglament bàsic de les proves de reconeixement de gossos d'assistència, amb les
característiques mínimes d'aquestes i les proves específiques que es requerisquen per a cadascuna
de les especialitats previstes.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

dg_diversitatfuncional@gva.es

Comissió de seguiment del Pla Valencià
d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2022
IGUALTAT I INCLUSIÓ

Què és?

Òrgan encarregat del control i seguiment
del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social
2017-2022.

Qui participa?

50% de persones de l'Administració
pública i/o universitats.

50% de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Coordinar i fer seguiment de les línies estratègiques del Pla.
- Avaluar el compliment de les accions i mesures del Pla, amb indicadors d'avaluació mixtos,
qualitatius i quantitatius, com a mínim una vegada a l'any.
- Avaluar i aprovar pressupostos així com l'elaboració d'un informe biennal de resultats i d'impacte en
drets socials.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

dg_inclusionsocial@gva.es

Comissió de seguiment del Pacte Valencià
contra la Violència de Gènere i Masclista
IGUALTAT I INCLUSIÓ

Què és?

Òrgan d’assessorament, seguiment i
control del Pacte Valencià contra la
Violència de Gènere i Masclista.

Qui participa?

11 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

7 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

4 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Aprovar els indicadors de compliment del pacte, a proposta de les universitats i seguiment del grau
de compliment d'aquest.
- Supervisar i fer seguiment del pressupost anual, així com l'avaluació anual i final del compliment de
les mesures i accions del Pacte.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

institut_delesdones@gva.es

Fòrum sobre Justícia i Discapacitat de la Comunitat Valenciana
IGUALTAT I INCLUSIÓ

Què és?

Observatori que s'insereix en el marc del
Fòrum de Debat de la Justícia en la
Comunitat Valenciana.

Qui participa?

7 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

2 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Analitzar i avaluar els serveis que ofereix l'Administració de justícia, perquè siguen accessibles i
estiguen adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat.
- Proposar mesures de millora i cobertura d'aquests serveis.
- Elaborar protocols que doten als edificis judicials d'aquells serveis auxiliars que faciliten
l'accessibilitat, l'accés i l'estada de qualsevol persona usuària..

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR
I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

+INFO

DOGV

drets@gva.es

Infància i Joventut

Comissió d'Adopció i Alternatives Familiars
INFÀNCIA I JOVENTUT

Què és?

Òrgan que assumeix les funcions que
tenia atribuïdes el Consell d'Adopció de
Menors de la Generalitat.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Declarar la idoneïtat o no idoneïtat per a l'exercici de la pàtria potestat en la filiació adoptiva de les
persones que s'ofereixen per a l'adopció nacional o internacional.
- Revocar la idoneïtat vigent quan haja variat substancialment alguna circumstància que puga ser
determinant per a aquesta declaració.
- Acordar les delegacions de guarda amb finalitat adoptiva i elevar proposta d'adopció a l'òrgan judicial
competent respecte dels i les menors d'edat tutelats per la Generalitat.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

dgia@gva.es

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
INFÀNCIA I JOVENTUT

Què és?

Òrgan de representació de les
organitzacions de la joventut valenciana i
d'interlocució amb les institucions
públiques i privades en matèria de
joventut.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Promoure activitats dirigides a assegurar la participació de les persones joves en les decisions i en
les mesures que els afecten.
- Elaborar informes o estudis sobre matèries relacionades amb la joventut i amb els seus problemes.
- Promoure la creació de consells de joventut d'àmbit local i territorial.
- Prestar serveis a les associacions i els consells locals de la joventut que ho formen.
- Facilitar la cooperació i la coordinació entre associacions i consells locals i territorials de joventut.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

info_ivaj@gva.es

Consell rector de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
INFÀNCIA I JOVENTUT

Què és?

Òrgan de representació i participació de
l’Institut Valencià de la Joventut.

Qui participa?

10 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

2 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

10 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Aprovar la proposta de l'Estratègia Valenciana de Joventut.
- Aprovar els criteris d'actuació de l'Institut Valencià de la Joventut, a proposta de la Direcció General
de l'Institut Valencià de la Joventut.
- Aprovar per majoria de dos terços, l'informe d'avaluació de l'Estratègia Valenciana de Joventut.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

info_ivaj@gva.es

Consell de la Infància (Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A. - CACSA)
INFÀNCIA I JOVENTUT

Què és?

Espai de debat i deliberació dirigida a
alumnat de 5é i 6é de Primària de centres
de la Comunitat Valenciana que desitgen
col·laborar amb la iniciativa del Museu de
les Arts i les Ciències de València.

Qui participa?

1 persona de l'Administració
pública i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Millorar i adaptar l'oferta pedagògica al públic infantil.
- Fomentar la participació de l'alumnat sobre les exposicions, tallers, demostracions, activitats, les
instal·lacions i els serveis del museu.
- Aportar idees sobre nous continguts.

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

+INFO

DOGV

consejo_infancia@cac.es

Legislació, Justícia
i Seguretat

Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals
(bous al carrer) de la Comunitat Valenciana
LEGISLACIÓ, JUSTÍCIA I SEGURETAT

Què és?

Òrgan d'assessorament i de consulta en
matèria d'espectacles i festejos taurins
tradicionals.

Qui participa?

12 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

6 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

3 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Informar i assessorar els òrgans de la Generalitat en matèria d'espectacles i festejos taurins
tradicionals, així com adoptar les mesures oportunes per al foment, divulgació i protecció d'aquests
festejos.
- Ser sentida en el procediment d'elaboració de les disposicions de caràcter general que regulen
aquest àmbit.
- Tindre coneixement de la memòria anual dels festejos taurins tradicionals celebrats en la Comunitat
Valenciana, així com de les queixes i denúncies presentades amb motiu de la celebració d'aquests
festejos.

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR
I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

+INFO

DOGV

espectaculosvalencia@gva.es

Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana
LEGISLACIÓ, JUSTÍCIA I SEGURETAT

Què és?

Òrgan de participació, consulta,
deliberació, anàlisi, estudi, assessorament
i prospectiva en matèries relacionades
amb la seguretat.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

2 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

4 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Analitzar, estudiar i informar sobre les diferents qüestions en matèria de seguretat pública.
- Formular conclusions, recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors en matèria de
seguretat, gestió de recursos humans de les forces i cossos de seguretat, mitjans tècnics i
infraestructures, així com sobre sistemes d'informació relacionats amb la seguretat.
- Realitzar la prospectiva i anàlisi de les demandes en la matèria.

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR
I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

+INFO

DOGV

seguridadpublica@gva.es

Comissió Assessora de Dret Civil Valencià
LEGISLACIÓ, JUSTÍCIA I SEGURETAT

Què és?

Òrgan consultiu de caràcter tècnic en
matèria de Dret civil foral valencià.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

10 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Assessorar en matèria de Dret civil foral valencià.
- Proposar la realització de quantes actuacions i iniciatives estime oportunes per a revitalitzar i
adequar a la realitat social el Dret civil foral valencià.
- Donar a conéixer entre la ciutadania la legislació dictada a l'empara de la competència exclusiva de
la Generalitat.

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA,
COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

+INFO

DOGV

calidaddemocratica@gva.es

Medi Ambient

Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan d'assessorament i consulta en
matèria de benestar dels animals utilitzats
per a l'experimentació i altres finalitats
científiques.

Qui participa?

7 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

1 representant de la ciutadania
i/o persona experta.

Què fa?

- Assessorar els centres usuaris per al compliment d'aquesta normativa, especialment sobre els
mètodes alternatius i tècniques que eviten procediments repetitius o reiteratius.
- Actuar com a òrgan de consulta en matèria d'organització i homologació dels cursos de formació
previstos per a la ciutadania.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Consell assessor i consultiu en matèria de protecció d’animals de companyia
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan d'assessorament i consulta sobre la
protecció d'animals de companyia.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

2 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

2 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Elaborar propostes per a garantir la protecció i benestar dels animals de companyia.
- Assessorar aquelles persones que ho requerisquen per al compliment de la normativa aplicable en
aquesta matèria, actuant, a més, com a òrgan de consulta.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient (CAPMA)
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan de participació dels col·lectius
socials i professionals en matèria de medi
ambient i qualitat de vida, facilitant
d'aquesta manera la participació social.

Qui participa?

25 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

2 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

9 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Conéixer i informar els programes d'actuació de la conselleria amb competències en matèria de medi
ambient.
- Col·laborar en les campanyes d'informació i divulgació sobre temes mediambientals que s'organitzen
des de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient.
- Donar llit a les preocupacions i interessos de la ciutadania sobre la matèria.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan de participació ciutadana,
informació i consulta en matèria forestal i
serveis ambientals.

Qui participa?

14 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

4 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

7 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

1 persona d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Impulsar la participació de la ciutadania en els assumptes públics forestals, establint una via de
comunicació recíproca, que permeta manifestar les seues iniciatives, demandes i suggeriments.
- Emetre informes i estudis en matèries relacionades amb el sector forestal i elevar propostes
d'actuació davant òrgans de l'Administració de la Comunitat Valenciana.
- Impulsar mesures de comunicació, participació i educació ambiental que tinguen com a objectiu
sensibilitzar sobre la provisió multifuncional de serveis ambientals que la muntanya proporciona a la
societat.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgans assessors, consultius i
representatius de tots aquells parcs
naturals protegits de la Comunitat
Valenciana.

Qui participa?

13 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

8 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Informar el pressupost de gestió de l'espai natural protegit amb caràcter previ a la seua aprovació per
l'òrgan gestor.
- Elaborar el seu programa de gestió, integrat per les actuacions dels components de l'òrgan i altres
agents, dirigides a la millora de l'espai natural.
- Proposar les actuacions i iniciatives tendents a la consecució de les finalitats de l'espai natural
protegit, incloent-hi els de difusió i informació dels valors, així com programes de formació i educació
ambiental.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Comissió consultiva d'avaluació i seguiment de la protecció i la
conservació del patrimoni arbori de la Comunitat Valenciana
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan consultiu per a la protecció,
conservació i foment de la investigació del
patrimoni arbori monumental de la
Comunitat Valenciana.

Qui participa?

10 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

8 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Assessorar, emetre informes i fer difusió sobre la protecció i conservació del patrimoni arbori.
- Dur a terme el seguiment i l'avaluació del patrimoni arbori de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Consell de Participació de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
(Entitat pública de Sanejament d'Aigües Residuals Comunitat Valenciana - EPSAR)
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan de participació en matèria de
sanejament d'Aigües Residuals de la
Comunitat Valenciana.

Qui participa?

12 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

2 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

Informar, realitzar propostes i emetre informes sobre el projecte de pressupost anual, la revisió del
cànon i el programa d'obres anual de l'Entitat de Sanejament.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Comissió Autonòmica de Benestar als Parcs Zoològics
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan consultiu en matèria de benestar
dels animals dels parcs zoològics.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

1 persona d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

1 representant de la ciutadania
i/o persona experta.

Què fa?

- Informar i assessorar tant la ciutadania, als parcs i col·leccions zoològiques com també a
l'Administració per al compliment de la seua normativa.
- Actuar com a òrgan de consulta.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Comissió de seguiment de la Reserva Marina d'Interés
Pesquer del Cap de Sant Antoni
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan consultiu i assessor sobre totes
aquelles actuacions que es duguen a
terme en la Reserva Marina d'Interés
Pesquer del Cap de Sant Antoni.

Qui participa?

4 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

3 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

Nombre variable de representants
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

- Coordinar les propostes d'actuació en l'àrea assenyalada i avaluar els resultats de la reserva.
- Requerir l'assessorament d'institucions i associacions relacionades amb la conservació dels
recursos marins, així com de les persones expertes que considere oportú.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Comissió de seguiment de la Reserva Marina
d'Interés Pesquer de la Serra d’Irta
MEDI AMBIENT

Què és?

Òrgan consultiu i assessor sobre totes
aquelles actuacions que es duguen a
terme en la Reserva Marina d'Interés
Pesquer de la Serra d’Irta.

Qui participa?

7 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

2 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

Nombre variable de representants
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

- Coordinar les propostes d'actuació en l'àrea assenyalada i avaluar els resultats de la reserva.
- Requerir l'assessorament d'institucions i associacions relacionades amb la conservació dels
recursos marins, així com de les persones expertes que considere oportú.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Meses de concertació post-incendi forestal
MEDI AMBIENT

Què és?

Fòrums oberts, flexibles i eficaços per a la
comunicació i deliberació sobre les
causes i conseqüències derivades dels
incendis forestals.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Identificar problemes comuns i estimular equips de treball que faciliten l'intercanvi d'informació per
a la presa de decisions.
- Treballar la restauració post-incendi conjuntament amb els actors del territori afectat, per a definir la
nova muntanya i les actuacions a dur a terme per a evitar que es torne a cremar.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Voluntariat Ambiental de la Comunitat Valenciana (VACV)
MEDI AMBIENT

Què és?

Servei de dinamització del voluntariat per
a la prevenció d'incendis i en altres àmbits
del medi ambient.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Implicar la ciutadania en tot el que concerneix el medi ambient a través d'activitats de voluntariat i
sensibilització ciutadana, amb la finalitat de fomentar aptituds i actituds per a ser part de la millora del
nostre territori i afavorir la sostenibilitat.
- Promoure mitjançant el Pla de Dinamització l'acció per a la conservació i millora dels nostres
ecosistemes.
- Afavorir el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Observatori Ciutadà de l'Aigua de la Comunitat Valenciana
MEDI AMBIENT

Què és?

Centre d'estudi i assessorament sobre la
gestió de l'aigua en la Comunitat
Valenciana.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Analitzar els diferents models de gestió existents del servei públic: la seua qualitat, cobertura,
accessibilitat, sostenibilitat ambiental, repercussió de costos, equitat i eficiència.
- Garantir l'accés a l’aigua potable i al sanejament a la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

+INFO

DOGV

Persones Majors

Consell Valencià de Persones Majors
PERSONES MAJORS

Què és?

Òrgan consultiu i assessor de la
Generalitat, en la definició, aplicació i
seguiment de les polítiques d'atenció,
inserció social i qualitat de vida dirigides
al sector de població de persones majors.

Qui participa?

3 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

2 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

15 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Canalitzar cap a l'administració de la Generalitat les iniciatives i demandes de les persones majors.
- Assessorar i informar sobre les consultes que li siguen formulades per les institucions públiques de
la Comunitat Valenciana, en matèries que afecten les condicions i qualitat de vida de la població major.
- Col·laborar amb el moviment associatiu de les persones majors, com a llit de representació del
sector.

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

+INFO

DOGV

dg_personesmajors@gva.es

Política Territorial,
Mobilitat i Paisatge

Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana
POLÍTICA TERRITORIAL, MOBILITAT I PAISATGE

Què és?

Òrgan de participació ciutadana i
assessorament en matèria de mobilitat
urbana.

Qui participa?

19 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

10 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

12 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Informar, deliberar, proposar i fer un seguiment de les polítiques, normes, plans i activitats concretes
en matèria de mobilitat que es desenvolupen en la Comunitat Valenciana.
-Analitzar l'evolució de les polítiques per a introduir millores i bones pràctiques en matèria de
mobilitat.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

+INFO

DOGV

smu@gva.es

Fòrums de participació sobre paisatge
POLÍTICA TERRITORIAL, MOBILITAT I PAISATGE

Què és?

Espais de deliberació, gestió, millora i
salvaguarda de la qualitat dels paisatges.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de persones
d'organitzacions empresarials
i/o professionals.

Nombre variable de representants
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

Fer accessible la informació rellevant sobre les accions previstes pel pla o projecte en
desenvolupament, els efectes sobre els paisatges existents i la qualitat dels generats, obtenint
informació útil del públic interessat.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

+INFO

DOGV

smu@gva.es

Comité de participació de clients
(Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - FGV)
POLÍTICA TERRITORIAL, MOBILITAT I PAISATGE

Què és?

Espai de deliberació i debat entre
l’Administració i la ciutadania sobre el
servei de FGV.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Elaborar propostes, emetre queixes, suggeriments i idees per a tindre una visió més ajustada de la
imatge de l'entitat i el servei que presta.
- Fomentar la participació de la ciutadania perquè es veja implicada en la resolució de les seues
pròpies peticions i propostes i que puga plantejar noves accions pensant en la millora de la qualitat,
comoditat i seguretat del servei.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

+INFO

DOGV

planificacion_territorial@gva.es

Comissió de seguiment del Pla d’Accessibilitat
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
POLÍTICA TERRITORIAL, MOBILITAT I PAISATGE

Què és?

Espai de deliberació i debat entre
l’Administració i la ciutadania sobre el
servei de FGV.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Fer el seguiment del Pla d'Accessibilitat de FGV, elaborant propostes i fent recomanacions en les
accions a desenvolupar.
- Establir prioritats en les inversions previstes i assessorar FGV en les accions presents i futures en
matèria d'accessibilitat.

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

+INFO

DOGV

Salut

Consell de Salut de la Comunitat Valenciana
SALUT

Què és?

Òrgan superior de caràcter consultiu de
participació ciutadana en el Sistema
Valencià de Salut.

Qui participa?

15 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

8 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

5 representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

1 persona d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Promoure la participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut.
- Formular propostes destinades a millorar el Sistema Valencià de Salut.
- Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels diferents sectors i col·lectius socials.

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

+INFO

DOGV

dgsp@gva.es

Consells de Salut dels Departaments de Salut
SALUT

Què és?

Òrgans de participació comunitària per a
la consulta i seguiment de la gestió del
Sistema Valencià de Salut en el seu àmbit
territorial.

Qui participa?

5 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

4 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

5 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

2 persones d’organitzacions
sindicals.

Què fa?

- Promoure la participació ciutadana en el departament de salut.
- Formular propostes destinades a millorar el sistema sanitari en l'àmbit del departament de salut.
- Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels diferents sectors i col·lectius socials.

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

+INFO

DOGV

consejosalud_orihuela@gva.es

Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana
SALUT

Què és?

Òrgan de coordinació i cooperació en
matèria de seguretat alimentària en la
Comunitat Valenciana.

Qui participa?

7 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

4 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

2 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Impulsar i coordinar l'elaboració del Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana.
- Proposar al Consell l'aprovació del Pla de Seguretat Alimentària.
- Realitzar el seguiment del compliment del Pla i aprovar els diferents informes i memòries
periòdiques que s'establisquen.

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

+INFO

DOGV

dgsp@gva.es

Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana
SALUT

Què és?

Òrgan de consulta i assessorament en
matèria d'ètica assistencial, amb caràcter
permanent, interdisciplinari i plural.

Qui participa?

7 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

7 persones d'organitzacions
empresarials i/o professionals.

7 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Assessorar i orientar a la conselleria amb competències en matèria de sanitat davant els dilemes
ètics que sorgisquen en l'àmbit sanitari.
- Facilitar el respecte al compliment dels drets de les persones usuàries i pacients recollits en la
normativa vigent.
- Proposar actuacions que garantisquen els drets de les persones usuàries i pacients més vulnerables.

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

+INFO

DOGV

secasp@gva.es

Comités de Bioètica Assistencial dels Departaments de Salut
SALUT

Què és?

Òrgans interdisciplinaris de caràcter
assessor i consultiu, al servei de
professionals, de persones usuàries i de
les institucions sanitàries.

Qui participa?

9 representants de la ciutadania
i/o persones expertes.

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Què fa?

- Examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgisquen en el
departament de salut/centre sanitari perquè, en tot cas, quede emparada la dignitat de les persones i
la qualitat de l'atenció sanitària.
- Fomentar la difusió de la bioètica entre professionals, pacients i persones usuàries del sistema
sanitari públic.

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

+INFO

DOGV

secasp@gva.es

XarxaSalut
SALUT

Què és?

Xarxa de municipis de la Comunitat
Valenciana adherits al IV Pla de Salut de la
Comunitat amb el compromís de
desenvolupar les accions de promoció de
salut local emmarcades en el Pla.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

- Participar activament en el desplegament territorial del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
- Atorgar l'acreditació de pertinença a la xarxa.
- Participar en jornades, seminaris i tallers orientats a l'intercanvi d'experiències de promoció de salut
entre municipis de la Comunitat Valenciana.

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

+INFO

DOGV

ovacs@gva.es

Comissió de Coordinació del Programa de Prevenció i Atenció als Problemes
de Salut Derivats de l'Onada de Calor en la Comunitat Valenciana
SALUT

Què és?

Òrgan específic per a coordinar les
accions dels organismes i institucions en
situacions d'onada de calor.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

Coordinar les accions dels organismes i institucions dins de les seues competències en episodis de
temperatures altes o extremes.

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

+INFO

DOGV

sanidad_ambiental@gva.es

Consulta pública Acords de gestió per als Departaments de Salut
SALUT

Què és?

Fòrum de participació pública anual per a
determinar els objectius comuns del
sistema sanitari valencià.

Qui participa?

Nombre variable de persones
de l'Administració pública
i/o universitats.

Nombre variable de representants
de la ciutadania
i/o persones expertes.

Què fa?

Contribuir a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques
sanitàries.

CONSELLERIA DE SANITAT
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

+INFO

DOGV

web_dgsp@gva.es

Habitatge

Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana
de la Comunitat Valenciana
HABITATGE

Què és?

Òrgan que possibilita la participació, la
co-elaboració del coneixement i la
transferència d'informació en matèria
d'habitatge i ciutat en la Comunitat
Valenciana.

Qui participa?

13 persones de l'Administració
pública i/o universitats.

Nombre variable de persones
d'organitzacions empresarials
i/o professionals.

Nombre variable de representants
de la ciutadania i/o persones expertes.

Què fa?

- Avaluar els efectes de les mesures introduïdes en la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per
la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de permetre un control de la
seua aplicació a fi de proposar correccions o millores.
- Assessorar en la planificació de l'acció normativa en l'àmbit de l'habitatge i ciutat.

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA
D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

+INFO

DOGV

dg_funcio_social_habitatge@gva.es
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06 Correlaciones con Consellerias
Presidència
- Consell Valencià del Turisme
- Consell de la Ciutadania (Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació)
- Grup de treball de lluita enfront de l'intrusisme en el Sector Turístic
- Consell de la Infància (Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A. - CACSA)
- Entrevistes en Profunditat i Dinàmiques de Grup (CACSA)
- Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
(CVMC)
- Reunions sectorials de la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació
(CVMC) / Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC)
- Diàlegs amb la ciutadania (Europe Direct)

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat
i Polítiques Inclusives

- Consell Valencià de Persones Majors
- Comissió d'Adopció i Alternatives Familiars
- Consell Valencià de les Dones
- Comissió Mixta per al desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la igualtat i
la inclusió del Poble Gitano
- Comissió Mixta per al desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat
de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024
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- Comité Tècnic de Coordinació per al reconeixement de gossos d'assistència per a
persones amb discapacitats
- Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
- Consell rector de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
- Comissió de seguiment del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social 2017-2022
- Comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Vicepresidència Segona i Conselleria
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

- Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana
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Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

- Comité de Seguiment del PO FEDER i del PO FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020
- Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana
- Fòrums de participació Fons Europeus

Conselleria de Justícia, Interior
i Administració Pública

- Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (bous al carrer) de la
Comunitat Valenciana
- Observatori de Seguretat de la Comunitat Valenciana
- Fòrum sobre Justícia i Discapacitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
- Patronat de la Fundació del Palau de les Arts “Reina Sofia”
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- Comissió Executiva del Palau de les Arts “Reina Sofia”
- Comissió científica-artística del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
- Consell de la Formació de Persones Adultes en la Comunitat Valenciana
- Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
- Consell Social de les Llengües
- Mesa de les Organitzacions d'Alumnes i Administració Educativa
- Mesa de les Organitzacions de Pares/Mares d'Alumnes i Administració Educativa
- Consell Consultiu del Circuit Ricardo Tormo
- Consell Rector de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)
- Consell Assessor de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)
- Pensar el barri (IVAM)

Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública

- Consell de Salut de la Comunitat Valenciana
- Consells de Salut dels Departaments de Salut
- Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana
- Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana
- Comités de Bioètica Assistencial dels Departaments de Salut
- XarxaSalut
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- Comissió de Coordinació del Programa de Prevenció i Atenció als Problemes de Salut
Derivats de l'Onada de Calor en la Comunitat Valenciana
- Consulta pública Acords de gestió per als Departaments de Salut

Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball

- Consell Valencià de l'Emprenedoria
- Consell Valencià del Cooperativisme
- Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana
- Reunions amb informants clau sobre accions formatives en formació professional

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
- Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació
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- Consell assessor i consultiu en matèria de protecció d'animals de companyia
- Consell Assessor i de Participació del Medi Ambient (CAPMA)
- Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana
- Comité de seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana
(PDRCV)
- Juntes rectores dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana
- Comissió consultiva d'avaluació i seguiment de la protecció i la conservació del patrimoni
arbori de la Comunitat Valenciana
- Consell Valencià de la Caça
- Consell de Participació de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
(Entitat pública de Sanejament d'Aigües Residuals Comunitat Valenciana - EPSAR)
- Consell Científic (Institut Valencià d'Investigacions Agràries - IVIA)
- Consell Assessor de Ramaderia de la Comunitat Valenciana
- Comissió Autonòmica de Benestar als Parcs Zoològics
- Consell Assessor de Pesca i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana
- Comissió de seguiment dels Plans de Gestió de la Pesca Artesanal del Polp
- Comissió de seguiment de la Reserva Marina d'Interés Pesquer del Cap de Sant Antoni
- Comissió de seguiment de la Reserva Marina d'Interés Pesquer de la Serra d’Irta
- Meses de concertació post-incendi forestal
- Voluntariat Ambiental de la Comunitat Valenciana (VACV)
- Observatori Ciutadà de l'Aigua de la Comunitat Valenciana
- Mesa de Qualitat Agroalimentària de la Comunitat Valenciana
- Comissió de Varietats Tradicionals
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Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques
i Mobilitat

- Fòrum de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana
- Fòrums de participació sobre paisatge
- Comité de participació de clients (FGV)
- Comissió de seguiment del Pla d'Accessibilitat de
FGV

Conselleria d'Innovació, Universitats,
Ciència i Societat Digital
- Consell Valencià de la Innovació (CVI)
- Comité Estratègic d'Innovació (CEI)
- Comités Estratègics d'Innovació Especialitzats (CEIEs)
- Consell Valencià d'Universitats i Formació Superior
- Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants (CIVE)
- Els Diàlegs Tecnològics (AVI)
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Conselleria de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica
- Xarxa Valenciana de Territoris Socialment Responsables
- Comissió Assessora de Dret Civil Valencià
- Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament
- Consell de Participació Ciutadana
- Consell de Centres Valencians en l'Exterior (CEVEX)

07 Protecció de dades

07 Protecció de dades
En els processos participatius, la Generalitat tractarà les dades de caràcter personal que reculla
cada òrgan o instrument que estiga inclòs en aquesta guia, respectant el que s’estableix en el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara en
avant, RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, així
com el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
Amb caràcter general, la base jurídica que empara el tractament de les dades de
caràcter personal per part de la Generalitat és el compliment d’obligacions legals o la realització
d’actuacions en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits a la Generalitat, d’acord
amb les normes que regulen l’actuació de les administracions públiques i, especialment, la Llei
2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
l’Estatut d’Autonomia i la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
Cada departament del Consell o entitat del seu sector públic que reculla dades de
caràcter personal ho farà en qualitat de responsable del tractament i consegüentment
determinarà les finalitats i mitjans d’aquest; les dades personals es tractaran de manera
confidencial i quedaran incorporades a alguna de les activitats de tractament de titularitat seua,
activitats que seran ajustades a les seues competències. L’ús de les dades personals es limitarà
a aquells fins per als quals expressament s’hagen recollit.
Totes les persones interessades tenen dret a sol·licitar l’accés a les seues dades
personals, la rectificació o supressió d’aquestes, la limitació del seu tractament, l’oposició a
aquest tractament o a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament
automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, mitjançant el mecanisme proporcionat per l’òrgan o
instrument de la conselleria responsable del tractament.
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També podran posar-se en contacte amb el delegat o delegada de protecció de dades de la
Generalitat pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades
personals i a l’exercici dels seus drets a l’empara de l’RGPD. Les seues dades de contacte són:
Delegat o delegada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
dpd@gva.es
Finalment, les persones que intervinguen en processos participatius tenen, respecte de
les seues dades personals, la possibilitat de presentar una reclamació davant de l’autoritat
nacional de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de
Dades - AEPD), especialment quan no obtinguen resposta satisfactòria en l’exercici dels seus
drets.

GUIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC
Aquesta guia és només el primer pas per a establir les bases d'una cultura
participativa que es fomentarà des de la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Per a més informació, visita la nostra web participacio.gva.es
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