
El Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa aprueba los

presupuestos de 2023 por valor de 565.575,79 euros 

El Consejo Rector del Consorcio celebró una sesión extraordinaria el pasado 7 de diciembre de

2022 y se ha aprobado definitivamente a fecha de 12 de enero de 2023

Las partidas presupuestarias se destinan a diferentes acciones cuyo objetivo principal  es  la

dinamización del turismo y el empleo en el territorio

17.01.23

El  Pacto  Territorial  por  el  Empleo  de  la  Plana  Baixa  ha  aprobado  definitivamente  los

presupuestos de 2023 por valor de 565.575,79 euros, presentados en la sesión extraordinaria

del  Consejo  Rector  el  pasado 7  de  diciembre  de  2022.  Las  acciones  contempladas  en  las

distintas partidas presupuestarias se destinan principalmente a la dinamización del turismo y el

empleo en el territorio. 

El plan de Dinamización y Gobernanza Turística de la Plana Baixa, convenio de colaboración

entre Turisme Comunitat  Valenciana, el  Patronato Provincial  de Turisme de Castelló ‘Costa

Azahar’  y el Consorcio Gestor del Pacto Territorial  para la Creación de Empleo de la Plana

Baixa,  cuyo  objetivo  es  la  innovación,  modernización,  fomento  y  consolidación  de  los

productos  turísticos  valencianos,  se  dotará  con  150.000  euros  para  la  cuarta  y  última

anualidad. En esta área, también se dotará con 10.000 euros una partida para la asistencia de

los técnicos de turismo a las ferias que se celebren en España.

Otro de los puntos a destacar es la contratación del  servicio de asesoramiento jurídico en

materia de Entidades de Gestión y Modernización, para la cual se ha destinado una cantidad

de 7.000 euros a fin de facilitar la creación de estos importantes organismos prestando un

soporte jurídico de calidad desde el Pacto.

Por su parte, el programa de acompañamiento y formación para emprendedores ‘Emprende

Plana  Baixa’  ha  recibido  una  partida  presupuestaria  de  5.000  euros  para  continuar

promoviendo  la  cultura  del  emprendimiento  y  fomentando  la  creación  de  proyectos

empresariales  entre  los  municipios  consorciados.  Además,  alrededor  de  300.000  euros  se

destinan a los proyectos EMPACE 2022 y EMPACE 2023 dedicados a promover los acuerdos

territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunitat Valenciana.



Los ingresos percibidos para los presupuestos anuales del 2023 provienen mayormente de los

municipios  consorciados,  de  Turisme  y  Comunitat  Valenciana,  del  Patronato  Provincial  de

Turismo de Castellón y del Servicio Valenciano de Empleo y Formación LABORA.



El Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa aprova els

pressupostos de 2023 per valor de 565.575,79 euros

El Consell Rector del Consorci va celebrar una sessió extraordinària el passat 7 de desembre de

2022 i s'ha aprovat definitivament a data de 12 de gener de 2023

Les partides pressupostàries es destinen a diferents accions l'objectiu principal de les quals és la

dinamització del turisme i l'ocupació en el territorio

17.01.23

El Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa ha aprovat definitivament els pressupostos

de 2023 per  valor  de 565.575,79 euros,  presentats  en la  sessió  extraordinària  del  Consell

Rector el passat 7 de desembre de 2022. Les accions contemplades en les diferents partides

pressupostàries  es  destinen principalment  a  la  dinamització  del  turisme i  l'ocupació  en  el

territori. 

El pla de Dinamització i Governança Turística de la Plana Baixa, conveni de col·laboració entre

Turisme Comunitat Valenciana, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló ‘Costa Azahar’ i el

Consorci Gestor del Pacte Territorial per a la Creació d'Ocupació de la Plana Baixa, l'objectiu de

la  qual  és  la  innovació,  modernització,  foment  i  consolidació  dels  productes  turístics

valencians, es dotarà amb 150.000 euros per a la quarta i última anualitat. En aquesta àrea,

també es dotarà amb 10.000 euros una partida per a l'assistència dels tècnics de turisme a les

fires que se celebren a Espanya.

Un altre dels punts a destacar és la contractació del servei d'assessorament jurídic en matèria

d'Entitats de Gestió i Modernització, per a la qual s'ha destinat una quantitat de 7.000 euros a

fi de facilitar la creació d'aquests importants organismes prestant un suport jurídic de qualitat

des del Pacte.

Per part seua, el programa d'acompanyament i formació per a emprenedors ‘Emprén Plana

Baixa’  ha  rebut  una  partida  pressupostària  de  5.000  euros  per  a  continuar  promovent  la

cultura de l'emprenedoria i fomentant la creació de projectes empresarials entre els municipis

consorciats.  A més,  al  voltant  de 300.000 euros  es  destinen als  projectes  EMPACE 2022 i



EMPACE  2023  dedicats  a  promoure  els  acords  territorials  en  matèria  d'ocupació  i

desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.

Els  ingressos  percebuts  per  als  pressupostos  anuals  del  2023  provenen  majorment  dels

municipis consorciats, de Turisme i Comunitat Valenciana, del Patronat Provincial de Turisme

de Castelló i del Servei Valencià d'Ocupació i Formació LABORA.


