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Aquest document s’ofereix com a Pla Director en el qual la corporació municipal de l’Ajuntament de 
Xàtiva, a través de la seua representació legítima, amb l’impuls decidit del seu govern, reflecteix la inten-
ció prioritària i preferent sobre qualsevol altra prèviament establida d’orientar les seues polítiques públi-
ques a l’assoliment de l’objectiu de reactivar socialment i econòmicament la ciutat durant el període de 
cinc anys que transcorrerà entre 2020 i 2024, després del devastador efecte perpetrat per la pandèmia 
del coronavirus, COVID-19.

El Pla, com a director, és un instrument polític que estableix el marc general d’actuació de l’Ajunta-
ment de Xàtiva, les línies estratègiques d’intervenció, les eines de què disposa el municipi, les magnituds 
pressupostàries, la temporalització bàsica i els òrgans concernits en la seua execució i en el seu segui-
ment i control.

Les accions que desenvolupen les línies estratègiques del Pla seran objecte de definició en el moment 
oportú i quedaran materialitzades en procediments administratius autònoms aprovats per l’òrgan que en 
cada moment tinga competència per a això.

La necessitat d’un pla director està motivada per la urgència de redefinir les prioritats del Govern a 
la llum de la crisi econòmica que té causa en la crisi sanitària provocada pel virus COVID-19. Això ha 
provocat una caiguda del PIB del conjunt del territori espanyol xifrada per les autoritats monetàries en 
més d’un 9% per a l’exercici econòmic 2020 i el repunt, de manera alarmant, de les xifres de l’atur, que, 
segons les previsions d’agents econòmics i socials, pot situar-se a l’entorn de les 3.000 persones deso-
cupades a la nostra ciutat a la fi del 2020.

Xifres sense comparació que, esprement les possibilitats jurídiques i econòmiques que l’ordena-
ment jurídic atribueix al municipi, requereixen mesures inèdites, de la grandària i de la contundència 
de la crisi.

La resposta de la ciutadania de Xàtiva davant la pandèmia ha sigut formidable. És difícil trobar en 
la història un comportament col·lectiu executat amb tanta determinació. És un fet que la nostra ciutat 
ha patit un impacte inferior en persones malaltes infectades i en vides humanes que la resta de l’Estat. 
Probablement això ha sigut una qüestió fora del nostre control. Però el que és evident és que la resposta 
davant el confinament ha sigut rigorosa i exemplar. Aquesta circumstància ens situa en una situació fa-
vorable de cara a tornar a la “nova normalitat”.

Per descomptat, la crisi sanitària no està superada i, per simple precaució, haurem d’estar preparats 
i preparades per a possibles noves restriccions en un futur pròxim.

El fons de contingència, dins del pressupost municipal, s’ha demostrat com una eina econòmica im-
prescindible per a fer front al que ha sobrevingut. Precisament per la seua orientació a situacions imprevi-
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sibles com la que ens tenalla. A partir d’ara, la configuració d’un pla local de contingència i la constitució 
de reserves estratègiques d’elements de protecció seran indefugibles.

La crisi econòmica derivada de l’estat d’alarma ha afectat, de manera especialment acusada, els 
sectors econòmics de la ciutat que han sigut històricament els seus motors. A saber: comerç, hostaleria 
i, en menor mesura, turisme. Això arrossega, fonamentalment, microempreses i autoocupació, els xico-
tets negocis dels quals han estat llarg temps suspesos per mandat governatiu i la recuperació dels quals 
només pot ser gradual, per raons sanitàries de prudència, precaució i protecció social integral. Això ha 
llastrat no sols l’autoocupació sinó, a més, els centenars de persones treballadores per compte d’altri que 
es trobaven treballant, directament o indirectament, en els sectors productius més danyats. I, finalment, 
aprofundint més si fora possible en la bretxa, d’entre l’ocupació durament castigada per la crisi, la pitjor 
part se l’emporten les persones sotmeses a contractes de pitjor qualitat, a vegades en economia submer-
gida, l’atenció de les quals resulta d’emergència i requereix de mesures en l’àmbit dels serveis socials.

En definitiva, una situació d’alarma sanitària i d’emergència social i econòmica que ens obliga a re-
pensar el nostre paper com a Govern i que ens porta a plantejar el programa de reactivació social i eco-
nòmica, “REACTIVEM XÀTIVA”, com a instrument director de les polítiques públiques municipals per al 
pròxim quinquenni.

La voluntat del Govern és que aquest programa es configure com un pla estratègic que, després del 
corresponent procés de participació social, definisca les línies de treball dels pròxims anys. Com és més 
que evident, aquest pla director ha d’incloure mesures a curt, a mitjà i a llarg termini. Les més imminents 
es coneixen, algunes s’albiren i la resta seran definides gradualment.

Una de les primeres accions ens ha de portar a realitzar un estudi de la situació en la qual queden 
els sectors econòmics de la ciutat després de la crisi de la COVID-19. Això obliga a testar els principals 
actors afectats, la qual cosa evidenciarà la situació de partida, permetrà definir polítiques a mitjà i llarg 
termini, fins i tot de reconversió, i determinar els indicadors per a poder mesurar-ne el resultat, una ve-
gada implantades les mesures.

Però l’emergència obliga a actuar a curt termini, la qual cosa ens porta a mobilitzar recursos econò-
mics i a concretar les primeres mesures dins d’aquest pla director.

Les mesures, tant a curt com a mitjà o llarg termini, s’han d’agrupar al voltant de tres grans blocs:

• Inversions en obres estratègiques

• Programes per a l’impuls dels sectors econòmics

• Ajudes socials i de foment de l’ocupació

En suma, com a corol·lari, aquest document posa de manifest la voluntat del Govern municipal de re-
pensar prioritats i, alhora, definir les línies estratègiques per tal de reorientar les polítiques públiques de 
la ciutat cap a l’objectiu de reactivació social i econòmica de Xàtiva, i propiciarà una incorporació gradual 
de diferents mesures, tal com aquestes vagen definint-se pels actors implicats.
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A. DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI
Partint de la base que ens trobem davant d’un pla amb vocació estratègica, no sembla necessari, ni 

pertinent, realitzar una anàlisi detallada de la situació de partida. Perquè, com ja s’ha indicat, serà preci-
sament una de les primeres mesures a desenvolupar la que ens permetrà diagnosticar el mal infringit per 
la crisi sanitària en el teixit productiu de la ciutat i, com a derivada d’aquesta lesió, les conseqüències 
que  aquest mal ha provocat al teixit social, especialment al més feble.

El fet que no admet qüestionament és que tenim tot el sector comercial, en bloc, inactiu durant dos 
mesos, havent de suportar despeses sense cap generació d’ingressos, i aquest sector s’enfronta a un 
escenari, a mitjà termini, sense possibilitat d’explotar totes les seues capacitats, perquè les restriccions 
sanitàries li ho impedeixen, i sense expectativa de poder continuar comercialitzant amb tota la seua po-
tencialitat, perquè la pròpia capacitat econòmica de la clientela, altament minvada per la conjuntura, no 
ho permetrà.

Tot el sector del comerç local –entenent per aquest tot aquell que viu de la venda de béns i serveis, 
inclosa l’hostaleria, la restauració i el turisme– presenta dificultats molt severes per a poder atendre, amb 
mínimes garanties d’èxit, ni tan sols la seua supervivència com a negoci, considerant per supervivència 
el mer equilibri entre ingressos i despeses. Aquest escenari es projectarà, almenys, tot l’exercici 2020 i, 
probablement, durant gran part de l’exercici 2021. 

El sector comercial de la nostra ciutat està format aproximadament, segons dades de l’Institut Na-
cional d’Estadística i del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social de l’any 2018, per un total 
de 907 empreses i microempreses; dona feina, aproximadament, a 9.206 treballadores i treballadors, i 
constitueix, aproximadament, el 93,98% de l’economia local. Amb aquestes dades es fa entendre que 
l’afonament del sector comporta una catàstrofe econòmica per al conjunt de la societat xativina. Això, per 
si mateix, merita que l’Ajuntament acudisca al rescat.

D’altra banda, tenim la mà d’obra vinculada a tot aquest sector productiu. Tant els les persones tre-
balladores de forma autònoma - com a autoocupadores - com les treballadores per compte d’altra. Les 
unes i les altres es veuran abocades a l’atur, bé mitjançant expedients de regulació temporal, bé directa-
ment mitjançant despatxaments, bé per cessament de l’activitat, si el sector no es reactiva i es recupera. 
Les persones treballadores amb contractes temporals i les autoocupadores amb poca resiliència tindran 
serioses dificultats per a mantindre en el temps cobertures per desocupació o subsidis, la qual cosa 
prompte derivarà en situacions d’emergència social i desestructura. Molt pitjor es presenta la situació de 
les persones treballadores que sobrevivien en economia submergida vinculades al sector comercial. En-
cara que no existeixen xifres fiables, algunes publicacions consideren que, en termes de PIB estatal, el 
20% de la mà d’obra podria estar treballant en economia submergida. Aquestes persones quedaran en el 
desemparament més absolut, de la qual cosa ja donen compte els primers informes dels serveis socials 
de l’Ajuntament basats en l’ingent increment persones usuàries “de nou encuny”, algunes de les quals 
demandants d’atencions bàsiques com el bo aliment. 

El Govern de la ciutat és conscient que, a banda de l’obligació legal i moral que significa i suposa 
atendre aquest sector i revertir aquesta situació, si no s’actua es provocarà una abrupta caiguda dels 
ingressos que sostenen el pressupost municipal que acabaria portant a la insostenibilitat dels comptes 
públics. Tant per la via de la càrrega tributària (impost de béns immobles, imposat de plusvàlua, impost 
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de vehicles, taxa de recollida de residus, taxa de subministrament d’aigua) com per la via de la partici-
pació en els tributs de l’Estat. La insolvència provocarà fallides i el decreixement de l’economia, a escala 
macro, menor participació en la recaptació estatal per IRPF, IVA, impost de societats, etc. La falta d’in-
gressos generarà inestabilitat pressupostària i insostenibilitat financera i imposarà reducció dràstica de 
despeses, la qual cosa posarà en escac el manteniment dels serveis públics.

El dibuix de l’escenari, en alguns traços ja provocat i en uns altres certament en forma embrionària, 
resulta prou eloqüent com perquè l’Ajuntament oriente totes les seues prioritats a reactivar l’economia i 
cree, en aquesta comesa, una palanca de dinamització i reactivació i, alhora, un escut social.

B. COMPETÈNCIES DEL MUNICIPI

Un dels obstacles que la definició de l’estratègia ha d’abordar com a element nuclear, a partir del qual 
dissenyar les actuacions concretes a emprendre, és la localització de la competència per a actuar. Ja 
que en cas contrari l’actuació mancaria, des del principi, de suport legal.

L’atribució de les competències pròpies li ve reconeguda al municipi per la relació taxativa de la legis-
lació bàsica estatal, la que puguen integrar els cossos legislatius d’àmbit autonòmic reguladors del règim 
local i, finalment, pel reconeixement exprés que, sectorialment, puguen fer les diferents lleis d’àmbit 
estatal o autonòmic quant a les múltiples i diferents matèries. Així ho reconeix la Sentència del Tribunal 
Constitucional 41/2016, de 3 de març de 2016, quan diu: “Les lleis poden atribuir competències pròpi-
es als municipis en matèries diferents de les enumerades en l’art. 25.2 LBRL, les quals queden vincula-
des en tot cas a les exigències ressenyades (apartats 3, 4 i 5). Així resulta de la literalitat de l’art. 25.2 
LBRL, d’acord amb el qual les matèries enumerades són només un espai dins del qual els municipis han 
de disposar «en tot cas» de competències «pròpies», sense prohibir que la llei atribuïsca unes altres en 
matèries diferents”.

Fora de les competències pròpies (i de les delegades, a les quals no ens referirem per no ser d’interés 
al cas), l’activació de l’àmbit d’actuació del municipi en la prestació de béns i serveis ha de seguir la 
previsió continguda en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local (LBRL), quan diu: “Les entitats locals només podran exercir competències diferents de les pròpies 
i de les atribuïdes per delegació quan no es pose en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hi-
senda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i no s’incórrega en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb una altra ad-
ministració pública. A aquest efecte, seran necessaris i vinculants els informes previs de l’administració 
competent per raó de matèria, en els quals s’assenyale la inexistència de duplicitats, i de l’Administració 
que tinga atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de les noves competències. En tot 
cas, l’exercici d’aquestes competències haurà de realitzar-se en els termes previstos en la legislació de 
l’Estat i de les comunitats autònomes”.

En el marc de la relació de competències pròpies que l’article 25.2 LBRL reconeix al municipi, tro-
bem, en relació amb l’objecte d’aquest pla, les següents:

h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interés i àmbit local.

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situ-
ació o risc d’exclusió social.

i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.
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Descendint a l’àmbit autonòmic valencià regulador del règim local, veiem com la Llei 8/2010, de 23 
de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (LRLCV), en l’article 33.3, reconeix competència al 
municipi en les matèries següents: 

g) Comerç local, mercats i venda no sedentària i defensa de persones usuàries i consumidores.

h) Protecció de la salubritat pública.

k) Prestació dels serveis socials, promoció, reinserció social i promoció de polítiques que permeten 
avançar en la igualtat efectiva d’homes i dones.

p) Seguretat alimentària, escorxadors, fires i proveïments.

L’article 33.4 LRLCV (reforçant el que indica l’article 25.1 LBRL i en la línia amb la doctrina del TC), 
estableix que: “Les lleis sectorials de la Generalitat asseguraran als municipis el seu dret a intervindre 
en tots els assumptes que afecten directament el cercle dels seus interessos, i els atribueix les compe-
tències que siguen procedents respecte a les característiques de l’activitat pública de què es tracte i a la 
capacitat de gestió de l’entitat local, de conformitat amb els principis de descentralització i de màxima 
proximitat de la gestió administrativa als ciutadans”.

En algunes matèries, com per exemple els serveis socials, les Corts Valencianes han dictat lleis sec-
torials d’atribució competencial concreta al municipi. No obstant això, en matèries com la promoció 
econòmica general o les polítiques actives d’ocupació, no ho han fet. En aquests casos en què no hi haja 
ancoratge jurídic que atribuïsca la competència pròpia, les mesures que continga el Pla Director estaran 
precedides del tràmit a què fa referència l’article 7.4 de la LBRL.

En suma, l’Ajuntament de Xàtiva disposa de títol competencial suficient per a promoure qualsevol 
tipus d’activitat que millore les condicions de vida o de les veïnes i dels veïns en les següents matèries 
que estan relacionades amb l’àmbit objectiu del present pla: la promoció de l’activitat turística d’àmbit 
local; les fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant; la protecció de la salubritat pública; el 
comerç local i la defensa dels persones usuàries i consumidores; la prestació dels serveis socials, pro-
moció, reinserció social i promoció de polítiques que permeten avançar en la igualtat efectiva d’homes i 
dones, i la seguretat alimentària.

Actuacions en matèries diferents de les esmentades –o de les quals puguen establir-se en lleis sectori-
als– requereixen la tramitació d’expedient per a l’exercici de competències impròpies en les quals quede 
de manifest l’existència dels informes favorables de no duplicitat i de salut pressupostària i financera, 
exigits per l’article 7.4 LBRL, en relació amb el 33.4 LRLCV. 

C. EINES DE QUÈ ES DISPOSA 

a. Pressupostàries

El pressupost general de cada exercici s’erigeix en instrument capital que permet orientar, tant l’estat 
de despeses com l’estat d’ingressos, a la consecució dels objectius continguts en el Pla.

La gestió de l’estat de despeses permetrà a l’Ajuntament emprendre mesures concretes d’ajuda, inver-
sió, contractació, subministrament o, en definitiva, qualsevol mesura de plasmació material les polítiques 
públiques, en termes generals.

La gestió de l’estat d’ingressos facilita, no sols la provisió del cabal financer suficient per a proveir 
l’estat de despeses sinó, també, la realització de polítiques de naturalesa fiscal que permeten projectar-se 
a determinats sectors concernits amb els objectius del Pla.
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En qualsevol cas, resulta determinant tindre en consideració les limitacions que esdevenen de la nor-
mativa sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en el que concerneix el dèficit públic, al 
deute, al sostre de despesa o al període màxim de pagament a i proveïdors i proveïdores indicadors tots 
aquests legalment establits i que l’Ajuntament no pot conculcar.

b. Tributàries

Amb residència, fonamentalment, en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, encara que també en 
la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació, l’Ajuntament, mitjançant la corresponent 
modificació i/o adaptació de les ordenances fiscals, podrà establir bonificacions, exempcions, modificar 
tarifes o establir supòsits o fets impositius especials, o especialment vinculats als objectius del Pla, a 
l’efecte d’afavorir, des de la política fiscal, la reactivació dels sectors implicats. Bé promovent l’activitat 
productiva, bé alleujant la seua subsistència en els pitjors moments.

En qualsevol cas, l’Ajuntament també haurà de tindre presents les limitacions que la mateixa llei li 
imposa quant a l’establiment de supòsits de discriminació fiscal, fins i tot positiva, tant pel que concer-
neix a les exempcions, a les bonificacions o a qualsevol altre institut de política tributària. També podran 
arbitrar-se mesures generalitzades de facilitació de l’ajornament o fraccionament de deute, així com la 
configuració d’un calendari fiscal d’acord amb la conjuntura.

Finalment, en la configuració de les mesures tributàries, caldrà mantindre la mirada en el compliment 
dels indicadors d’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del general del pressupost muni-
cipal, imprescindibles per al sosteniment dels serveis públics de competència municipal, especialment 
d’aquells qualificats legalment com a essencials o obligatoris. Perquè endinsar-se en experiències sense 
sostenibilitat financera o sense estabilitat pressupostària acaba generant, amb tota seguretat, els efectes 
contraris als desitjats.

c. Accions de foment 

Per la via de les accions de foment, l’Ajuntament disposa de diverses línies d’actuació: 

En primer lloc, per la via de la inversió, l’Ajuntament pot propiciar la realització d’obres i compra de 
béns inventariables que permetran, en termes generals, la reactivació del sector productiu que resulte ad-
judicatari dels contractes públics que es liciten en concurrència. Aquesta línia exigeix adoptar decisions 
que permeten licitar, adjudicar i executar en l’anualitat pressupostària tot –o gran part– el que ha sigut 
consignat en el pressupost general de l’Ajuntament. És a dir, injectar al mercat productiu la major part 
del capital inversor municipal en el menor espai de temps. 

Com a segona via, encara que directament connectada amb la primera, mereix especial consideració 
la definició d’una mesura concreta destinada a promoure la contractació pública dirigida al teixit em-
presarial local. Cert és que la legislació sobre contractació administrativa, traslladada del Tractat de Lis-
boa, veda qualsevol tipus de discriminació per raó de la territorialitat. Però no és menys cert que la Llei 
de Contractes del Sector Públic, així com les directives europees de les quals està beu, extrauen de l’òr-
bita de la publicitat i de la lliure concurrència una figura concreta de la contractació, que és el contracte 
menor. El contracte menor, en situació normal, està configurat com un instrument no habitual de la dinà-
mica de la contractació pública que ha de quedar circumscrit al que no ha pogut ser planificat per a ser 
licitat en concurrència. No obstant això, en les actuals circumstàncies d’excepcionalitat (no sols les de 
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l’estat d’alarma sinó les econòmiques i socials que es projectaran més enllà) el contracte menor, durant 
un lapse temporal concret, sempre que quede absolutament preservada l’absència de qualsevol arbitrari-
etat, així com els criteris objectius de contractació i els requisits legalment establits –com la quantia, la 
duració, el caràcter no recurrent o la singularitat pròpia de la prestació–, és un instrument molt útil per 
a la consecució de l’objectiu de reactivació de l’economia, orientat al manteniment dels nivells mínims 
de benestar dels quals durant lustres, i amb gran sacrifici, hem aconseguit dotar-nos. Aquest objectiu, en 
les actuals circumstàncies, sempre dins del marc legal, és l’objectiu prioritari i, com a tal, preval sobre 
qualsevol altre.   

Com a tercera via, juntament amb la inversió i la contractació, la resta de les accions de foment han 
de vindre per la via de la subvenció. En aquest sentit la Llei de Subvencions marcarà la pauta de les 
ajudes que, bé en concurrència competitiva, amb caràcter nominatiu o, excepcionalment, donades les 
circumstàncies, mitjançant concessió directa, amb conveni o sense, podran habilitar-se per a ajudar a 
sostindre o a projectar-se als sectors de l’activitat que siguen, a cada moment, convenientment definits. 
Per a això l’Ajuntament disposarà, a més de les bases d’execució del pressupost, les bases específiques 
de les convocatòries i els convenis, del Pla Estratègic de Subvencions.  

d. Serveis assistencials

L’Ajuntament ha disposat, des del minut zero de la declaració de l’estat d’alarma, tota la Secció de 
Benestar Social al servei de les necessitats ocasionades per la pandèmia. S’han redoblat esforços i s’han 
multiplicat els recursos, tant humans com econòmics. 

Els Serveis Socials de Xàtiva gaudeixen d’una estructura solvent i preparada que permet fer interven-
cions en els aspectes més variats de l’espectre social, tant per la via de les ajudes d’emergència com per 
múltiples altres vies d’intervenció.  

En el particular que concerneix al Pla Director resultarà especialment rellevant el manteniment de 
les ajudes d’emergència que permeten a les persones usuàries atendre aspectes bàsics com aliments, 
habitatge, escolarització i uns altres que van dirigits els sectors més necessitats de la comunitat, on els 
efectes de la pandèmia han sigut més acusats. Però també s’orientaran ajudes dirigides a altres sectors 
que fins ara havien sigut públic alié als serveis socials per trobar-se perfectament estructurats en el marc 
de l’economia productiva. Un perfil que ara s’ha despenjat producte de l’abrupta situació sobrevinguda. 
A aquest sector també caldrà dirigir ajudes concretes, relacionades amb les seues particulars necessitats 
socials.

Finalment es potenciarà l’eina incardinada en actitud d’integració laboral que gestionen pels Ser-
veis Socials de l’Ajuntament. Aquest pla, en els seus diferents vessants, s’ha revelat com un instrument 
d’èxit, en la mesura que integra a les seues persones usuàries, no tant per la via de l’ajuda directa sinó per 
la via d’una sort de contractació laboral social. Aquesta contractació, alhora que proporciona temporal-
ment uns ingressos, forma en un determinat ofici, sempre bàsic, i facilita la recuperació de l’autoestima 
i la reestructuració social de les persones beneficiàries.

e. Vigilància i control

La vigilància i el control de les mesures de prevenció i protecció dictades per l’autoritat sanitària hau-
ran de ser aplicades pels serveis d’inspecció del Departament de Medi Ambient i per la Policia Local.



11

D. BREUS CONCLUSIONS AL DIAGNÒSTIC 

Els epígrafs anteriors ens permeten extraure, de manera epidèrmica, encara que bastant nítida per a 
la confirmar la necessitat d’actuació, les conclusions següents:

D
 Com a les febleses per a l’execució de la pre-

sent planificació, ha de subratllar-se la rigidesa 
del marc normatiu d’aplicació a qualsevol admi-
nistració pública, més encara a l’Administració lo-
cal. El municipi limita el seu camp d’acció al marc 
normatiu imposat per l’Estat i per les comunitats 
autònomes, sense més capacitat que la seua apli-
cació i el desenvolupament, via reglaments o or-
denances, del dit marc imposat. D’altra banda, les 
capacitats d’intendència i els recursos del muni-
cipi, en proporció a la magnitud de les necessitats 
d’atenció, podrien estar desproporcionats.

A
 Quant a les amenaces per a l’execució del Pla, 
sense cap dubte, queden personificades en la 
magnitud de la crisi econòmica i social, impredic-
tible en aquest moment, ni a mitjà termini, perquè 
dependrà de l’evolució de la pandèmia, dels pos-
sibles rebrots, de la posada en valor de vacunes i, 
en aquesta raó, de les mesures de contracció de 
la llibertat de moviments i la seua incidència en 
l’economia i en l’ocupació.

F
Pel que concerneix a les fortaleses, el Govern mu-
nicipal gaudeix de la determinació i de l’estabilitat 
necessàries per a afrontar l’execució de la planifi-
cació, col·locant-la en l’eix d’agenda de l’actuació 
de l’Ajuntament. A les característiques del Govern 
cal sumar una administració cohesionada, prepa-
rada i concernida amb el repte. A més, la prudèn-
cia i el rigor en la gestió pressupostària dels últims 
anys permeten a l’Ajuntament aportar recursos per 
a aquesta causa, bé per la porta de la generació ex 
novo, bé llevant-los d’altres objectius menys prio-
ritaris.

O
Finalment, la consecució dels objectius del Pla 
de Reactivació de l’Economia de Xàtiva, brinden a 
l’Ajuntament l’oportunitat d’afrontar un repte sen-
se comparació en la història recent de la ciutat. 
Al nivell dels més destacats. D’alinear tot el seu 
potencial en la solució de problemes ciutadans de 
primer ordre. D’ajudar la societat en el seu con-
junt a recompondre el més essencial de la seua 
conjuntura. De traslladar la idea que poden comp-
tar amb la seua institució més pròxima.

Definició del Pla Director
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CONCLUSIÓ

En suma, del diagnòstic realitzat s’evidencien les capacitats i la voluntat de l’Ajuntament de 
Xàtiva i del seu Govern per a afrontar amb aparença d’èxit una situació de proporcions encara 
desconegudes, però, en tot cas, extremadament acusades, així com de traslladar a la societat 
en el seu conjunt la idea que en aquesta dura travessia camina acompanyada per la seua pri-
mera institució.
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A. IDEARI

Missió: Establir les línies estratègiques que permeten desenvolupar accions que propicien i ajuden la 
reactivació de l’economia local de Xàtiva provocada pel brutal impacte de la crisi sanitària de la Covid-19, 
i generar, a més, un escut social de protecció als sectors de la població més necessitats.

Visió: Ajudar a reconstruir el devastat teixit empresarial i afavorir la recuperació de l’ocupació, i evitar 
l’exclusió social.

Valors: Gestió pública, enfocament en el que és prioritari, solidaritat, cohesió i responsabilitat.

B. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

LE1: L’Ajuntament inverteix estratègicament en el que genera retorn

LE2: L’Ajuntament com a palanca per a l’impuls de l’economia local

LE3: L’Ajuntament com a escut social

C. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

LE1: L’Ajuntament inverteix estratègicament en el que genera retorn

Objectiu estratègic: 

OE1: Executar dins de l’any natural tota la inversió pressupostada.

OE2: Orientar una part del pressupost d’inversió a aspectes demandats per 
les associacions empresarials.

OE3: Definir, juntament amb els agents econòmics i socials, el Pla Estratègic 
de Reactivació Econòmica Local per al mitjà i llarg termini.

4.- Definició del Pla Director
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LE2: L’Ajuntament com a palanca per a l’impuls de l’economia local

Objectiu estratègic: 

OE4: Ajudar a superar el període d’inactivitat comercial.

OE5: Ajudar a generar facturació per a superar el període de transició a la 
nova normalitat.

OE6: Dotar una estructura municipal permanent i proporcionada per a 
acompanyar en el creixement econòmic i el foment de l’ocupació.

OE7: Ajudar a generar noves oportunitats de negoci.

OE8: Ajudar en el procés de reconversió cap a una activitat comercial sani-
tàriament segura i protegida

LE3: L’Ajuntament com a escut social

Objectiu estratègic: 

OE9: Ajudar socialment a les persones treballadores autònomes que han 
quedat en situació econòmica més precària.

OE10: Integrar en el mercat laboral persones treballadores en risc d’exclusió 
social.

OE11: Reforçar les dotacions humanes i econòmiques de la Secció de Ben-
estar Social de l’Ajuntament per a atendre la situació de crisi social. 
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D. OBJECTIUS OPERATIUS

LE1: L’Ajuntament inverteix estratègicament en el que genera retorn

OE1: Executar dins de l’any natural tota la inversió pressupostada.

OBJECTIUS OPERATIUS 1. Manteniment de les xifres d’inversió xifrades en els pressupostos de 
2020 en 4,5 milions de €.

2. Accelerar els processos d’execució perquè les inversions s’executen 
íntegrament dins de l’exercici pressupostari.

OE2: Orientar una part del pressupost d’inversió a aspectes demandats per les 
associacions empresarials.

OBJECTIUS OPERATIUS 3. Destinar 500.000 € a inversions en projectes per a afavorir el desen-
volupament econòmic de la ciutat, acordats amb les associacions em-
presarials del sector turisme i comerç.

OE3: Definir, juntament amb els agents econòmics i socials, el Pla Estratègic de 
Reactivació Econòmica Local per al mitjà i llarg termini.

OBJECTIUS OPERATIUS 4. Redactar el Pla Estratègic de Reactivació Econòmica que haurà de 
contindre mesures a mitjà i llarg termini que afavorisquen la reacti-
vació econòmica de la ciutat amb especial atenció al comerç, l’hosta-
leria i el turisme. Com a punt de partida es portarà a terme un estudi 
de la situació en la qual queden els sectors productius després de 
l’alçament de l’estat d’alarma. S’escrutaran les possibilitats de rein-
dustrialitzar un cert nivell de l’economia local, recuperant, a més, el 
sector primari (agricultura) i secundari (indústria i construcció), po-
tenciant el sector terciari i readaptant-lo.
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LE2: L’Ajuntament com a palanca per a l’impuls de l’economia local

OE4: Ajudar a superar el període d’inactivitat comercial.

OBJECTIUS OPERATIUS 5. Habilitar de manera immediata un programa d’ajudes a empreses autò-
nomes i empreses que han vist suspesa la seua activitat per la declara-
ció de l’estat d’alarma. Les ajudes aniran destinades a atendre la des-
pesa corrent i altres despeses de funcionament del negoci. Les ajudes 
seran de diferent quantia en funció de les circumstàncies concurrents.

6. Establir un tractament fiscal a les activitats afectades per la crisi eco-
nòmica, adaptat a la situació de crisi: ajornaments, fraccionaments, 
bonificacions, revisió de tarifes i altres instruments de política fiscal.

OE5: Ajudar a generar facturació per a superar el període de transició a la nova 
normalitat.

OBJECTIUS OPERATIUS 7. Subvenció i posada en circulació de bons per al consum al comerç local. 
Subvencionar un 50% dels consums que es realitzen en el comerç local 
a través dels instruments habilitats, amb els requisits que s’establiran. 

8. Orientació de la contractació menor de l’Ajuntament al teixit empresari-
al i professional local, en els sectors i en la mesura en què això resulte 
legalment possible, dins d’un pla redactat a aquest efecte amb els re-
quisits objectius i transparents que s’establiran. 

OE6: Dotar una estructura municipal permanent i proporcionada per a acom-
panyar en el creixement econòmic i el foment de l’ocupació.

OBJECTIUS OPERATIUS 9. Incrementar la plantilla del Departament de Creixement Econòmic i Ocu-
pació de l’Ajuntament de Xàtiva, duplicant la dotació actual, amb la 
finalitat d’oferir un servei de finestreta única a l’empresa i a emprenedo-
ria, posant en recerca nous programes d’ajudes i de millora de la qualitat 
del servei, amb especial atenció al comerç local i a l’hostaleria. 

OE7: Ajudar a generar noves oportunitats de negoci.

OBJECTIUS OPERATIUS 10. Establir mesures de suport als nous negocis, com ara subvencions al 
lloguer, campanyes de promoció, o suport a emprenedoria. 

11. Emprendre accions de promoció del comerç local i de proximitat 
adaptades a les necessitats de cada sector, amb especial atenció a 
les indicacions de les associacions empresarials i de professionals de 
la ciutat, com ara campanyes publicitàries, fires sectorials i de tem-
porada, esdeveniments lúdics o unes altres que es proposen. 
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OE8: Ajudar en el procés de reconversió cap a una activitat comercial sanità-
riament segura i protegida

OBJECTIUS OPERATIUS 12. Ajudes per a adquisició d’equips de protecció i seguretat sanitària a 
comerç local i hostaleria per a poder reprendre l’activitat d’acord amb 
les condicions imposades per les autoritats sanitàries.

LE3: L’Ajuntament com a escut social

OE9: Ajudar socialment a les persones treballadores autònomes que han quedat 
en situació econòmica més precària.

OBJECTIUS OPERATIUS 13. Habilitar de manera immediata un programa d’ajudes a persones tre-
balladores autònomes que han vist suspesa la seua activitat per la 
declaració de l’estat d’alarma i que presenten severes dificultats per a 
atendre les despeses relacionades amb la seua situació bàsica (habi-
tatge, aliments, sanitaris i altres de naturalesa essencial).

OE10: Integrar en el mercat laboral persones treballadores en risc d’exclusió so-
cial.

OBJECTIUS OPERATIUS 14. Desdoblament de la dotació econòmica del Programa d’Integració (PI) 
a fi de tractar d’acollir una part de l’increment de persones desocupa-
des que, a més, presenten símptomes d’exclusió social o risc d’incór-
rer en aquesta situació.

OE11: Reforçar les dotacions humanes i econòmiques de la Secció de Benestar 
Social de l’Ajuntament per a atendre la situació de crisi social.

OBJECTIUS OPERATIUS 15. Reforç del personal administratiu de la Secció de Benestar Social amb 
la finalitat d’agilitzar la tramitació d’ajudes. 

16. Incrementar la dotació econòmica del pressupost municipal destinada 
a ajudes d’emergència en previsió de l’increment de la demanda.
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L’import global del programa “Reactivem Xàtiva” és de 7.962.125,79 euros, dels quals 4.554.453,04 
són d’inversions 2020 Pla Director Inversió Econòmica Local i 3.407.672,756 de:

• Ajudes directes comerç, persones autònomes i pimes: 1.000.000,00 euros.

• Pla d’Integració-Contractació Directa: 500.000,00 euros.

• Inversions projectes de desenvolupament econòmic: 500.000,00 euros.

• Bons comerç local: 400.000,00 euros.

• Ajudes per al lloguer d’habitatge habitual: 300.000,00 euros.

• Ajudes a la contractació de persones aturades: 300.000,00 euros.

• Altres ajudes al turisme, comerç i hostaleria: 200.000,00 euros.

• Adquisició de productes de protecció: 120.000,00 euros.

• Despeses de promoció socioeconòmica: 87.672,75 euros.

5.- Magnituds economicopressupostàries
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2020 2021 2022 2023 2024

1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S

CURT MITJÀ LLARG

La definició dels ítems temporals queda fixada de la manera següent: 

• Curt termini: fins al 30 de setembre de 2020. 
• Mitjà termini: fins al 31 de desembre de 2021.
• Llarg termini: fins al 31 de desembre de 2024.

CURT TERMINI Manteniment de les xifres d’inversió xifrades en els pressupostos de 2020 en 
4,5 milions de €.

CURT TERMINI Accelerar els processos d’execució perquè les inversions s’executen íntegra-
ment dins de l’exercici pressupostari.

MITJÀ TERMINI Destinar 500.000 € a inversions en projectes per a afavorir el desenvolupa-
ment econòmic de la ciutat, acordats amb les associacions empresarials del 
sector turisme i comerç.

LLARG TERMINI Redactar el Pla Estratègic de Reactivació Econòmica que haurà de contindre 
mesures a mitjà i llarg termini que afavorisquen la reactivació econòmica de 
la ciutat amb especial atenció al comerç, l’hostaleria i el turisme. Com a punt 
de partida es portarà a terme un estudi de la situació en la qual queden els 
sectors productius després de l’alçament de l’estat d’alarma. S’escrutaran les 
possibilitats de reindustrialitzar un cert nivell de l’economia local, recuperant, 
a més, el sector primari (agricultura) i secundari (indústria i construcció), po-
tenciant el sector terciari i readaptant-lo.

CURT TERMINI Habilitar de manera immediata un programa d’ajudes a persones autònomes 
que han vist suspesa la seua activitat per la declaració de l’estat d’alarma. 
Les ajudes aniran destinades a atendre la despesa corrent i altres despeses de 
funcionament del negoci. Les ajudes seran de diferent quantia en funció de 
les circumstàncies concurrents.

MITJÀ TERMINI Establir un tractament fiscal a les activitats afectades per la crisi econòmica, 
adaptat a la situació de crisi: ajornaments, fraccionaments, bonificacions, re-
visió de tarifes i altres instruments de política fiscal.

6.- Temporalització
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CURT TERMINI Subvenció i posada en circulació de bons per al consum al comerç local. Sub-
vencionar un 50% dels consums que es realitzen en el comerç local a través 
dels instruments habilitats, amb els requisits que s’establiran.

MITJÀ TERMINI Orientació de la contractació menor de l’Ajuntament al teixit empresarial i 
professional local, en els sectors i en la mesura en què això resulte legalment 
possible, dins d’un pla redactat a aquest efecte amb els requisits objectius i 
transparents que s’establiran.

CURT TERMINI Incrementar la plantilla del Departament de Creixement Econòmic i Ocupació 
de l’Ajuntament de Xàtiva, duplicant la dotació actual, amb la finalitat d’oferir 
un servei de finestreta única a l’empresa i a l´emprenedoria, posant en recerca 
nous programes d’ajudes i de millora de la qualitat del servei, amb especial 
atenció al comerç local i a l’hostaleria.

MITJÀ TERMINI Establir mesures de suport als negocis nous, com ara subvencions al lloguer, 
campanyes de promoció, o suport a l’emprenedor. 

MITJÀ TERMINI Emprendre accions de promoció del comerç local i de proximitat adaptades a 
les necessitats de cada sector, amb especial atenció a les indicacions de les 
associacions empresarials i de professionals de la ciutat, com ara campanyes 
publicitàries, fires sectorials i de temporada, esdeveniments lúdics o unes al-
tres que es proposen. 

CURT TERMINI Ajudes per a adquisició d’equips de protecció i seguretat sanitària a comerç 
local i hostaleria per a poder reprendre l’activitat d’acord amb les condicions 
imposades per les autoritats sanitàries.

CURT TERMINI Habilitar de manera immediata un programa d’ajudes a persones treballadores 
autònomes que han vist suspesa la seua activitat per la declaració de l’estat 
d’alarma i que presenten severes dificultats per a atendre les despeses 
relacionades amb la seua situació bàsica (habitatge, aliments, sanitaris i 
altres de naturalesa essencial).

MITJÀ TERMINI Desdoblament de la dotació econòmica del Programa d’Integració (PI) per tal de 
tractar d’acollir una part de l’increment de persones treballadores desocupades  
que, a més, presenten símptomes d’exclusió social o risc d’incórrer en aquesta 
situació.

MITJÀ TERMINI Reforç del personal administratiu de la Secció de Benestar Social amb la fina-
litat d’agilitzar la tramitació d’ajudes.

MITJÀ TERMINI Incrementar la dotació econòmica del pressupost municipal destinada a aju-
des d’emergència en previsió de l’increment de la demanda.



21

• Alcalde

• Tinents d’alcalde coordinadors d’àrea

• Junta de Portaveus

• Departament de Promoció Econòmica

• Comissió de Coordinació de Regidories amb Delegació

• Grup de treball Reactivem Xàtiva: ajuntament, sindicats i associacions empresarials

• Comissió de Coordinació d’Àrees   

El Pla es revisarà anualment.

Del seu estat d’execució donarà compte l’Alcaldia a través del Departament de Promoció Econòmica.

La revisió i el control tindrà lloc dins del primer trimestre natural de cada exercici pressupostari en  
     seu  plenària, prèvia presentació a la Junta de Portaveus.  

7.- Òrgans implicats

8.- Revisió i control sobre el Pla




