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COMPAREIXENCA CES-CV 

25 de febrer de 2021 

 

Xelo Angulo Luna 

Directora general de Cooperació 

 Internacional al Desenvolupament 

 

Molt bon dia a totes i tots, agraisc la invitació per explicar les polítiques que des de la 
Direcció General de Cooperació desenvolupem a la Generalitat en el marc de matèries 
que s’inclouen a la Memòria sobre la situació socioeconómica i laboral de la comunitat 
que prepara en CES de la CV per mandat legal i eleven al Consell i les Corts a inici de cada 
any, i més concretamente al bloc referit a nivel i condicions de vida. 
 
He rebut les qüestions més significatives que volen que tractem en aquesta 
compareixença i vaig a anar incorporant-les en l’exposició que els vaig a fer en la mesura 
de les possibilitats per a que obtinguen una visió global així com reposta a les qüestions 
plantejades, no obstant això al final de la meua intervenció estic a la seua disposición per 
qualsevol aclariment. 
 
Per tant, inicie aquesta intervenció davant vostés per a rendir comptes de la gestió de la 
Direcció General de Cooperació internacional al Desenvolupament, atenent a les 
competència que venen regulades en el Decret 179/2020, de 30 d’octubre, del Consell, 
d’aprovació del reglament Orgànic i funcional de la Conselleria de Participació. 
Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 
 
Per una banda les actuacions en matèria de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament i per altra l’implementació de la Agenda 2030 de Desenvolupament 
Sostenible son dos àmbits que es complementen i nodreixen respetivamente. Com 
tindré ocasió de presentar-los al llarg de la meua exposició. 
 
La política actual que duu a terme la Cooperació Valenciana, no s'entendria sense 
l'aprovació en 2017 de l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana, l'avaluació final de la 
qual presentem el passat 2 de febrer. 
 
El disseny i execució ha estat condicionat per tres factors contextuals: 
1. En primer lloc per l'aprovació de la nova Agenda Mundial per al Desenvolupament 
Sostenible, que ha comportat un replantejament dels desafiaments que havíem 
d'afrontar des de l'àmbit de la cooperació internacional davant aquesta nova realitat 
global, canviant i marcada per fortes relacions d'interdependència. 
2. En segon lloc l'IV Pla Director ha suposat una clara aposta del Govern cap a la 
reconstrucció i consolidació d'una política pública de cooperació al desenvolupament 
eficaç quant a l’assoliment d’objectius concrets i eficient quant a la gestió dels recursos 
destinants a la solidaritat. 
3. Finalment, el Pla Director ha hagut de donar resposta davant la crisi mundial sense 
precedents com a conseqüència de la Pandèmia als països del Sud. 
 
Quant al primer d'aquests factors (la necessitat alinear les actuacions desenvolupades a 
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible), puc afirmar sense cap dubte que 
l'objectiu ha sigut aconseguit, no sols perquè la Comunitat Valenciana va ser la primera 
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a Espanya a redactar un Pla Director de Cooperació que anticipava la importància de 
prendre com a referència els valors i principis de l'Agenda 2030, sinó també pel fet que el 
conjunt d'agents que composen el sistema valencià de cooperació estan plenament 
compromesos amb l'avanç cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, en el nostre territori i als països del Sud on es duen a terme els projectes 
cofinançats per la Generalitat Valenciana. Així ho reflecteixen els resultats de l'informe 
d'avaluació final de l'IV Pla Director. 
 
Quant a la eficacia i l’eficiència en la gestió, cal recordar que el IV Pla Director de la 
Cooperació Valenciana contenia 2 objectius generals: “contribuir a la reducció de les 
desigualtats als països estructuralment empobrits” i “promoure una educació per a la 
ciutadania global que genere consciència crítica i compromís solidari entre la ciutadania 
valenciana”. 
Durant aquest període, la Cooperació Valenciana ha desenvolupat, 231 projectes i 
actuacions en 38 països estructuralment empobrits, d'entre els quals, el 25% s'han 
executat en països d'Àfrica subsahariana amb un Índex de Desenvolupament Humà baix. 
 
A l’exposició vaig a presentar-los les dades de la manera que entenc els poden ser més 
clares i és per això que vaig a agafar l’estructura pressupostària de la Direcció General, és 
a dir: 
 
Per una banda els detallaré quantitats de les línies de   concurrència competitiva 
referides a: 

- Cooperació, amb les dues modalitats A de cooperació económica i B de 
cooperació tècnica 

- Educació per la ciutadania global, en les 3 modalitats 
- Defensors i defensores de DDHH 
- I’Acció humanitària, en la línea genérica i en la de violència de génere i sexual 

 
I a continuació les referides a accions institucionals i convenis, així com el Comité d’ajuda 
humanitària i emergència. 
 
Primer de l’any 2019 i la mateixa estructura de 2020. 
 
Pel que fa a les dades de l’any 2019. 
 
 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
En la convocatòria de 2019 s’han presentat un total de 121 sol·licituds de subvenció de 
projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament. Aquesta convocatòria 
presenta dues modalitats d’actuació: 

• Modalitat A. Cooperació econòmica: projectes de cooperació internacional al 
desenvolupament a executar en països i poblacions estructuralment empobrits. 

• Modalitat B. Cooperació tècnica: projectes de cooperació tècnica, que 
comprenguen actuacions que contemplen associacions amb el personal 
professional i la població beneficiària dels països socis, per a la seua qualificació, 
aprenentatge, acompanyament o formació contínua. 

 
L’import total sol·licitat, per les ONGD per a la financiació de projectes de cooperació 
internacional al desenvolupament en la convocatòria de subvencions de l’any 2019, és de 
53.660.597,41 euros. 
 
El nombre total de projectes financiats en cooperació internacional al desenvolupament 
ascendeix a 41, amb un import global de finançament concedit de 21.000.000,00 euros. 
La distribució dels projectes finançats, en funció de les dues modalitats de la 
convocatòria, ha sigut la següent: 
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• Modalitat A. Cooperació econòmica: un total de 41 projectes aprovats amb una 
quantia global de 21.000.000,00 euros. 

• Modalitat B. Cooperació tècnica: En aquesta modalitat no s’han finançat 
projectes. 

 
 
EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL 
 
A la present convocatòria s’han presentat un total de 62 sol·licituds de subvenció de 
projectes d’Educació per a la Ciutadania Global, sent l’import total sol·licitat per les ONGD 
de 4.368.147,37 euros. 
Dels 62 projectes que es van presentar a la convocatòria de subvencions, han obtingut 
finançament 42 projectes, ascendint la quantia total concedida a 2.999.999,99 euros. 
La distribució per modalitats queda de la següent manera: 

• Modalitat A, amb un total de 23 projectes finançats que ascendeixen a 
1.800.000,00 euros. 

• Modalitat B, amb un total de 10 projectes finançats que ascendeixen a 
900.000,00 euros. 

• Modalitat C, amb un total de 9 projectes finançats que ascendeixen a 300.000,00 
euros. 

 
 
DEFENSORS DE DRETS HUMANS 
 
A la citada convocatòria es van presentar un total de sis sol·licituds de subvenció, de les 
quals van resultar finalment aprovades quatre, a realitzar en el territori de la Comunitat 
Valenciana. La quantia inicial sol·licitada per les entitats que s'han presentat a la 
convocatòria va ser de 133.031,49 euros, si bé, els quatre projectes aprovats han percebut 
una quantia total de 98.798,05 euros. 
 
 
ACCIO HUMANITÀRIA 
 
Com a novetat, en l'exercici 2019 la convocatòria s'ha desglossat en dues línies 
d'intervenció. Una genèrica, destinada a cobrir les actuacions generals en matèria d'Acció 
Humanitària, enteses com aquelles actuacions tant d'emergència com de post-
emergència la finalitat de la qual és ajudar a les víctimes de desastres, conflictes armats, 
o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema, i una altra específica, destinada a 
cobrir les actuacions orientades específicament a la prevenció i mitigació de la violència 
de gènere i sexual contra dones i població infantil al Sahel, amb la fi última de fomentar 
el ple gaudi de les seues llibertats i drets fonamentals. 
A la convocatòria es van presentar un total de 28 projectes, per una quantia total de 
6.253.715,34 d'euros. 
El resultat final de la convocatòria va ser el següent: 

▪ En la línia genèrica d'Acció Humanitària es van aprovar 10 projectes, 
finançats per un import global de 2.622.205,51 euros. 

▪ En la línia específica de violència de gènere i sexual en el Sahel s’han 
aprovat un total de 3 projectes per un import global de 397.289,48 euros. 

• Accions institucionals d’Ajuda Humanitària, mitjançant la subscripció de 
convenis de col·laboració entre la Generalitat i organitzacions d'Acció 
Humanitària. S'han signat un total de 5 convenis, la quantia global dels quals 
ascendeix a 1.250.000 euros. 

▪ Farmamundi: Garantir la prestació d'una Acció Humanitària que 
contribuïsca a la millora de l'assistència i protecció de les poblacions 
afectades per conflictes, crisis cròniques i desastres l'any 2019, per una 
quantia de 250.000,00 euros. En el marc d'aquest conveni, Farmamundi 
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ha comunicat la realització d'una intervenció humanitària en el moment 
d'elaboració de la memòria a Kenya. 

▪ Creu Roja: Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana a través del 
centre logístic d'emergències internacionals 2019, per una quantia de 
250.000,00 euros. En el marc d'aquest conveni, Creu Roja ha comunicat la 
realització d'una intervenció humanitària fins al moment d'elaboració 
d'aquesta memòria a Líban. 

▪ Unicef-Comité Espanyol: Atenció integral a xiquets i xiquetes vinculats 
amb forces i grups armats a la República Centreafricana, per una quantia 
de 250.000,00 euros. 

▪ Unrwa: Millora de l'accés al dret a l'educació primària de la població 
infantil afectada per l'emergència a Síria. Fase IV, per una quantia de 
250.000,00 euros. 

▪ Acnur: Protecció de famílies desplaçades pel conflicte a Iemen, per una 
quantia de 250.000,00 euros. 

 
• Altres convenis: s’ha signat un conveni amb l’Agència Espanyola de Cooperació 

Internacional per al Desenvolupament, per una quantia de 50.000 euros amb la 
finalitat de promoure una actuació conjunta en matèria d'Acció Humanitària 
entre l'Agència Estatal i les diferents Comunitats Autònomes que han subscrit el 
conveni de col·laboració. 

 
• Subvencions per a atenció d'emergències davant fenòmens naturals o 

catàstrofes humanitàries, a través del Comité Permanent d'Acció Humanitària 
de la Comunitat Valenciana (CAHE). Al llarg de l'exercici pressupostari 2019 s'ha 
realitzat la convocatòria d'un CAHE destinat a l'atenció de la situació 
d'emergència suscitada com a conseqüència del pas del cicló Idai per Moçambic. 
S'ha realitzat la convocatòria per a la concessió directa, amb caràcter excepcional, 
i per raons humanitàries i d'emergència, de subvencions per a la realització de 
projectes d'acció humanitària consistents en actuacions d'emergència a 
Moçambic per a pal·liar els efectes del cicló Idai, amb un import total de 225.000 
euros per al finançament de despeses corrents. Es van aprovar un total de 3 
projectes, a 75.000 euros de finançament cadascun. 

 
I EN 2020, explicat en 2019 els conceptes de cada línea únicamente, per no avorrir-los, 
vaig a donar ràpidament les dades de 2020. 
 
 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL. 
 
Total projectes finançats: 50, amb import global de financiació concedida 20.992.729,48 
euros. Distribució: 

• Modalitat A. Programes: un total de 10 projectes aprovats amb una quantia global 
de 7.879.037,97 euros. 

• Modalitat B. Projectes: un total de 36 projectes aprovats amb una quantia global 
de 12.617.640,14 euros. 

• Modalitat C: Cooperació tècnica: un total de 4 projectes aprovats amb una quantia 
global de 496.051,37 euros. 

 
 
EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL 
 
Dels 62 projectes que es van presentar a la convocatòria de subvencions, han obtingut 
finançament 44 projectes, ascendint la quantia total concedida a 2.981.128,83 euros. 
La distribució per modalitats queda de la següent manera: 

• Modalitat A: amb un total de 19 projectes finançats que ascendeixen a 1.556.218,95  
euros. 
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• Modalitat B: amb un total de 16 projectes finançats per la quantia d' 1.135.354,28 
euros. 

• Modalitat C: amb un total de 9 projectes finançats, que ascendeixen a 289.555,60 
euros. 

 
 
DEFENSORS DE DRETS HUMANS 
 
 A la citada convocatòria es van presentar un total de 6 sol·licituds de subvenció a realitzar 
en el territori de la Comunitat Valenciana, sent admeses 4 d'elles. La quantia inicial 
sol·licitada per les entitats admeses a la convocatòria va ser de 100,000,00 euros. Els 
quatre projectes admesos van ser aprovats, rebent la quantia total sol·licitada. 
 
 
ACCIÓ HUMANITARIA 
 
1.- A la convocatòria es van presentar un total de 43 projectes, per una quantia total de 
9.698.170,96 euros. El resultat final de la convocatòria va ser el següent: 
 
2.- En la línia específica de Prevenció i Mitigació de la violència sexual i de gènere en 
dones i població infantil s'han aprovat un total de 2 projectes per un import global de 
499.457,93 euros. 
En total, s'han aprovat un total d'11 projectes en la convocatòria d'Acció Humanitària, amb 
una quantia destinada al seu finançament de 3.137.451,92 euros. 
Les actuacions que s'implementaran contemplen com a zona d'execució els següents 
països: Txad, Kenya, Mali, Mauritània, Nigèria, República Democràtica del Congo, Sàhara 
occidental, Síria i Uganda. 
 
2.-Accions institucionals d'Ajuda Humanitària, mitjançant la subscripció de convenis 
de col·laboració entre la Generalitat i organitzacions d'Acció Humanitària. S'han signat 
un total de 5 convenis, la quantia global dels quals ascendeix a 1.350.000 euros. 

◦ Farmamundi 270.000,00 euros. En el marc d'aquest conveni, en el moment 
d'elaboració d'aquesta memòria, *Farmamundi ha comunicat la realització de 
dues intervencions humanitàries en Libano, Kenya i Moçambic. 

◦ Creu Roja: Acció humanitària de la Comunitat Valenciana a través dels 
Centres Logístics d'emergències internacionals any 2020, per una quantia de 
270.000,00 euros. En el marc d'aquest conveni, en el moment d'elaboració 
d'aquesta memòria, Creu Roja ha comunicat la realització de tres 
intervencions humanitàries a Líban, Níger i Hondures. 

Unicef-Comité Espanyol: Atenció integral a xiquets i xiquetes vinculats amb forces i 
grups armats a la República Centreafricana, per una quantia de 270.000,00 euros. 

◦ Unrwa: Millora de l'accés al dret a l'educació primària de la població infantil 
afectada per l'emergència a Síria. Fase V, per una quantia de 270.000,00 euros. 

◦ Acnur: Protecció de famílies desplaçades pel conflicte a Iemen - 2020, per una 
quantia de 270.000,00 euros. 

 
3.- Subvencions per a atenció d'emergències davant fenòmens naturals o catàstrofes 
humanitàries, a través del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat 
Valenciana (CAHE). 
Al llarg de l'exercici pressupostari 2020 s'ha realitzat la convocatòria d'un CAHE destinat 
a l'atenció de la situació d'emergència conseqüència de la pandèmia causada pel virus 
de la COVID-19, en països o zones geogràfiques amb major vulnerabilitat. S'ha realitzat la 
convocatòria per a la concessió directa, amb caràcter excepcional, i per raons 
humanitàries i d'emergència, de subvencions per a la realització de projectes d'acció 
humanitària consistents en actuacions d'emergència per a fer front a la COVID-19 en 
països d'Àfrica Subsahariana, Orient Pròxim i/o zones d'acolliment de població refugiada 
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o desplaçada.  Es van aprovar un total de 7 projectes, amb un import total de 500.000,00 
euros. 
 
4.- Altres convenis: s'ha mantingut la col·laboració amb l'Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament, aportant una quantia de 50.000 
euros amb la finalitat de promoure una actuació conjunta en matèria d'Acció 
Humanitària entre l'Agència Estatal i les diferents Comunitats Autònomes que han 
subscrit el conveni de col·laboració. 
 
Una vegada exposats les dades econòmiques, voldria continuar la meua exposició amb 
les accions que s'estan duent a terme per a institucionalitzar l'Agenda 2030. 
Referent a això m'agradaria ressaltar dues línies estratègiques fonamentals: 
1.- Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible 
2.- Aliança amb les universitats públiques a través de les Càtedres de Cooperació i 
Desenvolupament Sostenible. 
 
 1.- Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible 
L'Agenda 2030 constitueix el marc per a totes les polítiques de cooperació i 
desenvolupament, per als instruments de finançament i per a les aliances a nivell 
mundial, estatal, autonòmic i local. 
Possibilita una oportunitat excepcional a les comunitats i autoritats locals, regionals i 
internacionals de treballar juntes sobre bases noves i innovadores centrades en els drets 
humans dels pobles i que promouen la governança a diversos nivells i el 
desenvolupament territorial. Es tracta d'un procés que requereix d'esforços combinats, 
tant de les administracions públiques valencianes com del sector privat i de les 
organitzacions de la societat civil que han d'apropiar-se d'aquests Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i incorporara en les grans línies d'actuació que conformen 
l'Acord del Botànic I i II. 
En aquesta línia, és evident que l'aplicació de l'Agenda 2030 precisa, com a element 
essencial, de la implicació i col·laboració interdepartamental i interinstitucional. 
 
A més, es necessita la coordinació i generació de sinergies entre polítiques públiques, 
tenint en compte que la responsabilitat de la seua aplicació correspon als diferents nivells 
de govern en la Comunitat, que promoguen i faciliten espais de cooperació entre 
institucions i organitzacions de diferent naturalesa, públiques i privades, en els quals 
cadascuna contribuïsca des de la seua especificitat i experiència per al disseny, en la 
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant l'establiment 
d'espais de col·laboració mútua. 
 
Perquè l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible siga eficaç és necessari l'impuls 
de les aliances entre les administracions públiques valencianes, el sector privat i la 
societat civil. 
Aquestes aliances es construeixen sobre la base de principis i valors, una visió compartida 
i objectius comuns que prioritzen a les persones i al planeta, i són necessàries a nivell 
mundial, nacional, autonòmic i local. 
 
Aquesta necessitat d'establir aliances cobra més rellevància en l'actual context de crisi 
sanitària, econòmica i social a nivell mundial, provocada per la pandèmia de la COVID-19. 
  
No sols podem afirmar que cap país és capaç d'eixir per si mateix d'aquesta crisi, sinó 
que també a nivell intern dels estats, és necessària la sinergia entre els governs centrals, 
autonòmics i locals per a afrontar aquesta crisi sense precedents. 
 
Actualment, formen part de l'Aliança de ciutats més de 55 entitats locals del territori 
valencià. 
En octubre de 2020 s’ha preparat per part de la DG una jornada amb vessant 
municipalista on el més interessant ha estat la taula de bones practiques municipals en 
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agenda 2030 on amb coordinació de la FVMP han participat experiències 
d’implementació dels ODS i agenda 2030 en municipis com Vall d’Uixò, Carrícola o Elx, 
dins del marc de l’acord social ALCEM-NOS de juliol de 2020. 
 2.- Aliança amb les universitats públiques a través de les Càtedres de Cooperació 
i Desenvolupament Sostenible 
Quant a la línea estrategia referida a l’Aliança amb les universitats publiques a través de 
la Càtedres de Cooperació i Desenvolupament Sostenible. 
Informar-los que en el marc de la col.laboració universitària, des de la Llei 28/2018 de 28 
de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019, es va crear la línia 
pressupostària S8321000 "Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible" 
destinada a la concessió directa d'una subvenció a les cinc Universitats Públiques 
Valencianes a fi de dur a terme la constitució de cinc càtedres de Cooperació i 
Desenvolupament Sostenible amb l'objectiu de fomentar activitats de formació, 
investigació, informació i documentació en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 
i contribuir de manera activa en la implementació de l'Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible i en la consecució dels ODS, en els quals queda clar que el 
desenvolupament sostenible no és possible sense formació, investigació, informació i 
documentació sobre aquestes matèries. 
 
Com a resum, cadascuna de les Universitats es va alinear en un eix de la Agenda 2030. 
Els convenis es varen signar al mes de desembre de 2019 i el seu comencament va ser en 
febrer de 2020. Per la situació de l’estat d’alarma moltes de les activitats han quedat 
suspeses, però la GVA en la seua aposta pels ODS, ha continuat en esta línea de treball. 
 
 
Les principals actuacions son: 
 

• Activitats de formació: 
◦ beques i ajudes de formació 
◦ premis per a treballs de fi de grau o de postgrau 

 
• Activitats d’investigació: 

◦ Desenvolupament de línies d'investigació. 
◦ Realització de treballs de recerca. 
◦ Realització de tesis doctorals, projectes de fi de carrera, de fi de grau i de 

màster. 
◦ Concessió de beques i ajudes a projectes d'investigació. 
◦ Facilitar l'assessorament expert sobre la implementació de les metes dels 

ODS en els programes de cooperació al desenvolupament. 
 

• Activitats d’informació i documentació: 
◦ Organització de congressos, conferències, jornades, trobades estatals i 

internacionals, seminaris i xarrades. 
◦ Elaboració de publicacions. 
◦ Creació i manteniment d'eines de difusió en internet i xarxes socials. 

 
A les comissions establertes de constitución i seguiment de cada cátedra proposem les 
accions concretes amb cadascuna d’elles, m’estendria massa si els detalle ara. 
Aquesta setmana que ve, per exemple tenim reunió de seguiment de la cátedra amb al 
UA del projecte de 2020 i la reunió amb els vicerectors de les 5 universitats per determinar 
el treball de 2021. 
 
Les universitats publiques valencianes, com els deia han “apadrinat” cadascuna un eix, i 
queda de manera que: 
 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - EIX PERSONES 
UNIVERSITAT D’ALACANT - EIX PAU I JUSTÍCIA 
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA - EIX PLANETA 
UNIVERSITAT JAUME I - ALIANCES/PARTENARIAT 
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ- EIX PROSPERITAT 
 
Per tot això, vull posar en relleu que un dels aspectes fonamentals de l'Agenda 2030, és 
la generació d'Aliances o *paternariats , i és ací on precisament el Comité Econòmic i 
Social ha de jugar un paper important, no sols com a membre de l'Alt Consell Consultiu, 
sinó com a institució de caràcter públic, integrada per representants sindicals, de les 
organitzacions empresarials, del sector de l'economia social, sector primari, de les 
organitzacions de consumidors, usuaris i veïns, corporacions locals i de les Cambres de 
Comerç , així com experts. 
 
 
A continuació faré referència als indicadors quantificables 
 
 
El disseny, seguiment i avaluació dels indicadors per a la medició del grau d’avanç en els 
objectius i metes de l’agenda 2030 s’organitza en 4 nivells de gestió: 
 
a) Per una banda comptem amb un sistema de seguiment de l’agenda 2030 establit per 
les Nacions Unides, que ha estat dissenyat per a obtindre informació a escala global, 
nacional i regional. Compren un marc comú de 244 indicadors i representa un marc 
ample de seguiment i avaluació per al conjunt d’agents resposnables de l’impuls de 
l’agenda 2030 a tot el món. 
 
b) Per la seua banda, la Unió Europea, a través de l’Oficina Europea de l’Estadística 
(EUROSTAT), ha definit 100 indicadors que abarquen el seguimiento dels 17 ODS a curt i 
mitg termini des d’un enfocament europeu. Una part significativa d’aquests indicadors 
están alineats amb les Nacions Unides i formen part del sistema estadístic europeu. 
 
c) A nivell nacional, l’ Institut Nacional d’ Estadística, com coordinador del sistema 
estadístico estatal, ha incorporat  els  indicadors de l’ Agenda 2030 al Pla Estadístic 
Nacional. España va aportar inicialment 125 indicadors, incluits tots els establerts per 
EUROSTAT, que es van actualitzant anualment amb el report de nova información 
estadística i fonts de verificación a petició de les fonts ministerials, les CCAA i els governs 
locals, sempre que els indicadors cumplisquen els criteris de qualitat per ser incorporats 
al sistema estadístic nacional. 
 
d) A nivell subestatal, la Conselleria d’ Economía, a través del departament d’ estadística 
corresponent, es la responsable d’ actualitzar els indicadors de l’ INE en el territori de la 
Comunitat Valenciana. 
 
La Conselleria d’ Economía, en col·laboració amb l’ Institut Nacional d’ Estadística, 
compta actualmente amb un portal web en el qual està accessible l’informació 
actualitzada sobre el seguiment dels   indicadors d’avaluació de la Agenda 2030 per al   
Desenvolupament Sostenible en la Comunitat Valenciana. Les dades están actualitzades 
en data 2019, i es reporta informació d’ evolució dels indicadors desde l’any 2015. 
 
En relació amb tot l'assenyalat anteriorment, l'assoliment de l'Agenda 2030, no serà 
possible sinó amb un compromís ferm del sector empresarial i de la economia social, en 
aspectes tan rellevants com el procés de reindustrialització verda, la consolidació de la 
sostenibilitat en els sectors econòmics i el paper de la innovació empresarial en el 
desenvolupament de noves solucions i eines per al futur. 
 
Esment especial mereix, a més, el paper al nostre país de les petites i mitjanes empreses 
(pimes) i els autònoms i autònomes, la incidència de les quals és clau tant en el 
desenvolupament econòmic i social com en la permeabilitat de la sostenibilitat en tot el 
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conjunt del sector privat. A més, l'Economia Social aporta un model empresarial basat en 
la primacia de la persona, en el repartiment equitatiu dels beneficis o la seua reinversió 
en la fi social de l'empresa, compaginant eficiència i competitivitat empresarial amb 
progrés i responsabilitat social. 
 
M’agradaria portar a col·lació les rellevants dades que s'extrauen de la consulta pública 
duta a terme amb el sector privat a través de la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030 al 
costat de la Xarxa Espanyola de Pacte Mundial entre els mesos de juliol a novembre de 
2020, amb l'objectiu de recaptar les seues aportacions i visió per a la definició d'una 
Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030 ambiciosa que determine com afrontar 
els grans reptes del nostre temps. 
 
Com a resultat d'aquesta consulta pública comptem, hui dia, amb un diagnòstic més clar 
del grau de coneixement i contribució del sector privat a la implementació de l'Agenda 
2030 al nostre país. El 81% de les empreses consultades coneix els ODS i el 89% afirma 
que la seua activitat pot tindre impacte en l'Agenda 2030. Resulta important subratllar 
que en 2018 el percentatge d'empreses espanyoles que coneixien els ODS era del 69%, 
per la qual cosa s'han donat importants avanços en aquest sentit. 
 
Finalment, una dada rellevant a tindre en compte és que el 60% de les pimes consultades 
i un 40% dels treballadors i treballadores autònoms/as estan desenvolupant mesures 
d'implantació concretes relacionades amb els ODS, la qual cosa reflecteix un important 
esforç d'aquests sectors a favor del desenvolupament sostenible. 
 
Tot això ens permet afirmar que el sector empresarial i la economia social han incorporat 
a les seues dinàmiques i processos els ODS, si bé des del govern valencià s'ha d'impulsar 
el seu desenvolupament i materialització. En aquesta línia des d'altres Direccions 
Generals diferents a la que ocupe s'està treballant en línies de concurrència competitiva 
a través d'empreses i associacions per a la realització d'accions de suport al foment i 
implementació dels ODS en les diferents organitzacions i la garantia del seu compliment 
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. ( 112.30 Coordinació del Diàleg Social) o a través 
de concessions directes a les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació per a 
jornades de comunicació i sensibilització sobre els ODS i l'Agenda 2030. 
 
La crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 ha creat una situació sense 
precedents al nostre país, per a les administracions públiques, empreses i professionals 
de tots els sectors. Evidentment la pandèmia de la COVID-19 tindrà un fort impacte en 
l'Agenda 2030, però hem d'aprofitar totes les sinergies perquè l'impacte siga positiu. 
 
En aquesta nova dècada, que va començar sent la Dècada per a l'Acció en els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, ens trobem davant una crisi econòmica i sanitària que 
marcarà un punt d'inflexió per a l'Agenda 2030. 
 
I és que, el que podem extraure d'aquesta pandèmia és l'ensenyament positiu que, 
treballant junts, conjuminant els nostres esforços, podem véncer qualsevol batalla. El 
treball a realitzar és en diversos camps, però pel qual fa referència a les meues 
competències, puc assenyalar . 
 
Aquesta crisi ens dona l'oportunitat de repensar, reconnectar i reconstruir els negocis i, 
el propi rol de les empreses, des d'un enfocament més sostenible que integre de manera 
transversal estratègies basades en l'economia circular i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
 
Ara més que mai el missatge que volem traslladar al sector empresarial és que els ODS 
obrin un gran ventall d'oportunitats econòmiques que podrien ser la porta d'eixida de la 
crisi econòmica en la qual ens estem submergint. 
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 Impacte de la pandèmia COVID-19 en la consecució dels ODS. Especialment, en l'àmbit 
de la pobresa, el treball decent, la sostenibilitat ambiental i la producció i el consum 
responsable. 
 
Pel que fa a la economía sostenible, el reconeixement i foment de l'economia social és 
una tasca d'interés general que han de desenvolupar els poders públics, com ordena la 
Llei 5/2011 d'Economia Social, la qual cosa impel·leix també a la Generalitat Valenciana. 
 
Accions concretes: 
 
Ajudes destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social en la 
Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats 
associatives o representatives de l’economia social, per a l'exercici 2021 (ESAFOM). 
Economia social. 
Per exemple, i això ho coneixeran millot vostés, a l’exercici 2020 aqueixes ajudes podran 
concedir-se per a: 
 
1. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, NO 
VINCULADES DIRECTAMENT Al FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les 
modalitats següents: 
 
a) Activitats de formació quan tinguen per objecte la realització d'accions formatives 
relatives a l'economia social o les seues diverses formes empresarials, relatives a les 
categories d'empreses relacionades en l'apartat 2, de l'article 1, de les bases reguladores. 
 
b) Activitats de foment com, realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i 
altres activitats l'objecte de les quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia 
social, les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les 
empreses d'inserció. 
 
c) Activitats de difusió, entenent-se per tals aquelles l'objecte de les quals siga donar a 
conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics l'organització i 
funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social 
o les empreses d'inserció, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació 
social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta 
finalitat. 
 
 
2.- ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL 
VINCULADES DIRECTAMENT Al FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les 
següents modalitats: 
 
a) Activitats de formació, que tindran per objecte la realització d'accions formatives 
directament vinculades al foment de l'ocupació i destinades a iniciar, perfeccionar i 
qualificar en el coneixement del cooperativisme i de l'economia social a persones 
desocupades, o a les quals siguen treballadores o sòcies de cooperatives i societats 
laborals i a altres persones que puguen estar interessades en la creació o millor 
funcionament de les empreses d'economia social, amb especial atenció als col·lectius 
amb dificultats d'accés al mercat de Treball. 
 
b) Activitats de foment, com a realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i 
altres l'objecte dels quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social que 
tinguen incidència en la seua capacitat de generació d'ocupació. 
 
c) Activitats de difusió, l'objecte de la qual siga donar a conéixer o divulgar, entre la 
població en general o a col·lectius específics, l'organització i funcionament de les 
cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses 
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d'inserció mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de 
publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat. 
 
 

Qui pot iniciar-ho? 
 
Interessats/Sol·licitants 
Podran acollir-se a aquestes subvencions les següents entitats (sempre que, a més, 
complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat "Requisits" d'aquest tràmit): 
 
a) Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, 
constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat 
Valenciana i inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat 
Valenciana. 
 
b) Les entitats associatives a què es refereix la disposició addicional segona de la Llei 
44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. 
 
c) Les federacions de mutualitats de previsió social constituïdes en la Comunitat 
Valenciana. 
 
d) Les entitats associatives d'empreses d'inserció valencianes. 
 
e) Lus centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de 
l'economia social; ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben 
adscrits a una universitat valenciana, en el supòsit de la qual, la sol·licitud haurà d'estar 
subscrita per la representació legal d'aquesta última. 
 
f) Las entitats, de naturalesa no empresarial i sense ànim de lucre, que estiguen 
especialitzades en formació i investigació de l'economia social i l'activitat principal de la 
qual, atesos els seus ingressos en els dos últims exercicis, estiga directament vinculada 
a aquestes especialitats. 
 
Per anar, concloent, la crisi de la COVID-19 demanda als diferents actors i institucions al 
fet que aporten el millor de les seues capacitats i s'actue de manera coordinada amb una 
visió global dels problemes que afrontem. Però, a més, aquesta crisi ha demostrat que 
l'única eixida i reconstrucció del nostre país serà la creació d'un sistema econòmic més 
sostenible. 
 
L'impacte de la pandèmia COVID-19 en la consecució dels ODS està sent evident, 
especialment, en l'àmbit de la pobresa -ODS1, el treball decent -ODS8, la sostenibilitat 
ambiental -ODS7, ODS11, ODS14, ODS15 i la producció i el consum responsable -ODS12, 
en alguns casos ha tingut un efecte revelador de la situació de la nostra societat i ha 
facilitat que es posara el focus en determinats aspectes de la vida en la societat que 
anteriorment semblaven normalitzats, es posa en qüestió la sostenibilitat del comerç en 
línia i els efectes en la mobilitat i en el seu impacte ambiental així com les condicions 
laborals de les persones repartidores, amb l'estat d'alarma s'han perdut molts llocs de 
treball generant noves situacions de pobresa que en part han sigut pal·liades amb 
mesures de suport a l'ocupació i amb indemnitzacions a determinats sectors productius. 
 
Aquesta presa de consciència pot convertir-se en una oportunitat de reenfocar moltes 
de les nostres pràctiques i que la societat, orientada pel full de ruta de l'Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible, augmente el seu grau de sostenibilitat, d'inclusivitat i de 
justícia, el lema adoptat en el full de ruta ens indica la voluntat de les nostres institucions 
amb l'adopció del compromís de no deixar a ningú arrere. 
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La Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament des d'un primer 
moment va ser conscient de la situació de dificultat i complexitat que la pandèmia podia 
generar en els projectes que s'estaven executant, per això va proposar l'adopció de 
mesures per a facilitar a les ONGD el seu desenvolupament, minimitzant l'impacte de 
l'estat d'alarma. Entre aquestes mesures es van ampliar els terminis en quatre mesos a 
tots els projectes iniciats i es va determinar l'execució de les convocatòries de 2020, 
començant per les relacionades amb Acció humanitària, mitjançant la convocatòria del 
CAHE, la signatura dels convenis d'Acció institucional d'Ajuda humanitària i la 
convocatòria de prevenció de desastres i conflictes humans, emergència mediata i 
immediata i post-emergència i les actuacions d'emergència amb dones i població 
infantil víctima de violència sexual i de gènere. 
 
Seguidament es va continuar amb les altres convocatòries, de Cooperació econòmica i 
tècnica, Educació per a la Ciutadanía Global i la signatura dels convenis institucionals, els 
de Cooperació Universitària i les Càtedres de desenvolupament sostenible, així com el de 
suport a la CVONGD i al Fons Valencià per la Solidaritat. 
 
 
Pensa que els processos de recuperació o reconstrucció que s'estan plantejant poden ser 
una oportunitat per a situar a l'Agenda 2030 en el centre de les estratègies 
governamentals i empresarials? 
 
Pense que la major part de les mesures, que s'estan implementant es fan pensant a eixir 
de la pandèmia en millors condicions i s'enfoquen a llarg termini, és una oportunitat que 
la societat (l'acord de l'ONU va ser adoptat per 193 països) adoptara en 2015 el compromís 
de l'Agenda 2030, en aquests moments de necessitat s'ha convertit en el nostre full de 
ruta i pel que sí, suposa una oportunitat de situar-la en el centre de les estratègies 
governamentals i empresarials. 
 
Pot ser la pandèmia una oportunitat per a activar i accelerar mesures a favor de la 
sostenibilitat que en un context de normalitat hagueren sigut més difícils d'impulsar? 
 
Sí, la pandèmia és una oportunitat per a activar i accelerar les mesures a favor de la 
sostenibilitat que en un context de normalitat hagueren sigut més difícils d'impulsar, la 
pandèmia està suposant un toc d'atenció a la societat i a tots els actors des de diferents 
àmbits, pel desconegut del seu origen i com afrontar-la, hem pres consciència de 
l'interrelacionat que està el món i com ens afecten les decisions que es prenen en 
qualsevol lloc, tenim més evidències del que significa la globalització i el valor de la 
cooperació està protagonitzant molts debats per a eixir d'aquesta crisi, de la qual eixirem 
cooperant. 
 
Quant al lideratge com estratègia de futur que planteja la pregunta 9 considere que ha 
quedat clara al llarg de la meua exposició, les dades de les avaluacions i impacte sobre el 
treball en alguns àmbits, i també mostren les àrees en les qué hem de continuar incidint 
per millorar-les. 
 
Tornant a la nostra responsabilitat, compartida, al territorio de la comunitat, és veritat 
que tenim molt que avançar, també és veritat que la situació del darrer any no ens ha 
permés a l’equip de la DG abordar tots els reptes que haviem previst en agenda 2030, no 
és excusa però si ha estat un factor condicionant, no solament per a aquesta dirección 
general, per a l’agenda 2030, sinò per la conjunt d’actors, també per a vostés i les entitats 
que representen. 
 
Quant a la DG de Cooperació, els he detallat tot el qué hem treballat per facilitar la 
seguretat i marc normatiu en l’execució dels projectes de cooperació internacional, epd 
i emergencia i humanitària i hem volcat tots els esforços a aquesta qüestió, per la 
seguretat de les entitats al nostre territori, un sector feble i més encara per l’execució de 
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projectes en països on encara és més difícil poder actuar i on les dades d’afectació de la 
covid són més sagnants. 
 
Al novembre de 2020 s’aprova definitivament el ROF de la Generaliltat on les 
competències d’impuls i coordinació de l’agenda són d’aquesta DG. 
El meu Compromís en aquests moments i així ho reflexen els objectius de la meua DG 
per a 2021 en la Conselleria passen per: 
 
1.- Potenciar els òrgans de participació com l'Alt Consell Consultiu per a l'Agenda 2030 i 
la Comissió Interdepartamental 
2.- Generar noves aliances i enfortir les ja existents. 
3.- Impulsar un Marc d'Acció Comuna per a l'Agenda 2030 en l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana, que s'alinee amb l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible de l'Estat. 
4.- Generar un procés de construcció i generació de coneixement 
 
Crec que ens queda molt per fer, com a servidora pública em compromet a treballar per 
avançar i garantir que les polítiques adreçades a la millor qualitat de vida de les persones 
i la recerca d’un món millor, esperit dels ODS i l’agenda 2030 siga l’eix fonamental del 
meu treball, i necessite de la col·laboració de tots vostés. 
 
Gràcies, estic a la seua disposició. 
 


