
 

 

Na Asunción Subiela, regidora del Grup Municipal del Partit Popular en 
l'Ajuntament de Llíria, en nom i representació del mateix, per mitjà del present 
escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat, 
la següent: 

MOCIÓ PER AL MANTENIMENT DEL ‘PROGRAMA PER L'OCUPAC IÓ 
HOTELERA I EL TURISME SOCIAL’ DE LA DIPUTACIÓ DE VA LÈNCIA, 
SENT LLÍRIA UN DELS DESTINS INCLOSOS   

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Diputació de València, a fi de promoure la generació i el manteniment de 
l'ocupació hotelera en temporada baixa i facilitar un pla de vacances per a les 
persones majors en la província de València, ha comptat en els dos últims 
anys, amb gran acceptació, amb el Programa Provincial per l'Ocupació 
Hotelera i el Turisme Social.  

En 2013 i 2014 este pla provincial va generar un total de 160.000 
pernoctacions en allotjaments hotelers de València i el seu impacte econòmic 
va ser de 20 milions d'euros. 

Este Programa de vacances socials, destinades a persones majors de la 
província de València, incloïa en el seu paquet turístic estades de cinc dies i 
quatre nits, de diumenge a dijous, amb pensió completa, en habitació doble a 
compartir, per a alguna de les rutes següents: la Costera, València i L'Horta, 
Requena i Utiel, la Safor i Valldigna, Costa de València, Camp de Morvedre, 
balneari de Cofrentes i balneari de Chulilla.  

L'estada incloïa a més activitats culturals i excursions a llocs d'interés turístic 
pròxims a la zona de destí i activitats lúdiques d'animació en els propis hotels.  

Llíria formava part de dos de les rutes de turisme social que promocionava la 
Diputació de València. En concret, les rutes procedents de València i l'Horta i 
del balneari de Chulilla.  

Esta iniciativa estava destinada a millorar els servicis socials de les persones 
majors i dinamitzar el sector hoteler i turístic, per la qual cosa es finançava el 
50% del viatge.  

La inclusió de la nostra localitat en esta iniciativa provincial permetia donar a 
conéixer el nostre patrimoni als participants d'este programa i dinamitzar el 
consum en els comerços, bars i restaurants. En 2014, un total de 1.430 
persones van visitar el patrimoni històric-artístic de Llíria a través de les rutes 
turístiques d'este pla provincial.  



Per altra banda, 752 persones majors de Llíria es van acollir en 2014 a este 
programa, visitants distints municipis de la provincia de València i beneficiant-
se d’esta manera d’un programa de vacances socials.  
 
Així mateix, en el mes d'octubre deurien haver-se realitzat els primers viatges 
però s'ha conegut que la Diputació de València ha suprimit enguany el 
programa, malgrat que és una iniciativa vital no sols per al sector hoteler sinó 
també per a incentivar l'envelliment actiu de les persones majors.  
 
Davant de les demandes de la Federació Hotelera de la Comunitat Valenciana 
per al manteniment d'este programa provincial, la Diputació de València ha 
anunciat després de la reunió mantinguda amb el sector hoteler que reprendrà 
este pla però encara es desconeix quan s'iniciarà, de quantes places disposarà 
i si es mantindran les actuals rutes turístiques.   
 
 

Per tot allò que s'ha exposat 
 

 
Se sotmet a l'aprovació del ple de l'Ajuntament de Llíria els següents:  
 

 
ACORDS 

 
 
1.- Sol·licitar a la Diputació de València que mantinga el Programa Provincial 
per l'Ocupació Hotelera i el Turisme Social.  
 
2.- Que Llíria continue sent un dels municipis inclosos en les rutes de Turisme 
Social de la Diputació de València a través d’este programa.  
 
3.- Traslladar el present acord a les associacions de Jubilats i Pensionistes de 
Llíria.  
 
4.- Traslladar el present acord a la Federació del Comerç de Llíria. 
 
5.- Traslladar el present acord a la Diputació de València i a tots els grups 
polítics amb representació en l'òrgan provincial. 
 
 
 

En Llíria, 14 d’octubre de 2015 
 

 
 
 
 

Asunción Subiela 
Regidora de l’Ajuntament de Llíria 

   


