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1. ANTECEDENTS
El document que presentem a continuació constitueix un sistema d’indicadors per al seguiment i avaluació de l’Estratègia Agroalimentària València
2025 (EAV). És el resultat d’un treball realitzat per la Càtedra Terra Ciutadana
de la Universitat Politècnica de València per al Consell Alimentari de València.
L’EAV 2025 va ser aprovada pel ple del Consell Alimentari Municipal el 16 d’octubre de 2018, sent posteriorment ratificada pel Ple del Ajuntament de València. L’estratègia agroalimentària va ser resultat d’un procés participat per la
diversitat d’agents que composen el sistema alimentari local (organitzacions
agràries, empreses agroalimentàries, organitzacions de persones consumidores, organitzacions no governamentals, Administracions Públiques, Universitats, entre altres).
L’estratègia va definir en la seua missió “promoure un sistema alimentari local
just i sostenible, que es relacione de forma equilibrada amb el territori, capaç
de proveir aliments bons per a les persones i el medi ambient. Tot això afavorint un entorn de col·laboració, suport i acostament entre les persones productores, pescadores, transformadores, consumidores, organitzacions socials
i administracions públiques”
Per a això, l’EAV 2025 es va estructurar en 6 línies estratègiques que orienten
19 programes amb les seues respectives accions:
| Promoure canvis en la cultura agroalimentària cap a models social i
mediambientalment més responsables.
| Impulsar la transició agroecològica en els sistemes productius agrícoles, ramaders i pesquers,.
| Relocalitzar l’economia alimentària per a generar cadenes de valor més
justes.
| Consolidar una governança alimentària local, participativa i transparent.
| Garantir el dret a l’alimentació sostenible a través de l’actuació de les
administracions i de la societat civil, prioritzant els col·lectius en risc
d’exclusió social.
| Desenvolupar una planificació territorial que incorpore la perspectiva
agroalimentària.
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L’EAV 2025 es va sumar al conjunt d’estratègies alimentàries desenvolupades
per altres ciutats de l’Estat espanyol (Barcelona, Madrid, Valladolid, etc.) i del
món (Quito, Vancouver, París, Livorno, Guangzhou, entre altres) a l’empara del
Pacte de Milà sobre polítiques alimentàries urbanes promogut per FAO en
2015 (https://www.milanurbanfoodpolicypact.org) i que compta hui dia amb
217 ciutats signants distribuïdes en els cinc continents.

2. OBJETIUS DEL MANUAL
L’eina de seguiment i avaluació de l’EAV 2025 s’emplaça en l’àmbit de l’avaluació de polítiques públiques. La revisió bibliogràfica en aquest marc teòric ens
permet identificar quatre objectius centrals de l’eina de monitoratge:
| Establir un punt de partida per a poder valorar els processos empresos
i els impactes aconseguits per l’EAV, ja siguen aquests desitjables o no.
| Contribuir a la presa de decisions, sobre la base de les evidències identificades, que promoguen l’eficàcia i l’eficiència de l’estratègia.
| Afavorir la transparència i la rendició de comptes davant la ciutadania,
contribuint a millorar la qualitat democràtica.
| Fomentar la participació en l’acció pública.
La present eina s’ha dissenyat seguint les recomanacions del “Marc de monitoratge del Pacte de Milà sobre Polítiques Alimentàries Urbanes” realitzat per
RUAF per a FAO, amb l’objectiu d’aconseguir resultats que siguen comparables amb les avaluacions d’altres ciutats, sense menyscapte de la necessària
territorialització dels indicadors al nostre context local.

3. A QUI ESTÀ DIRIGIT EL MANUAL?
El present manual està orientat a oferir una eina de seguiment i avaluació a
un públic divers:
| A les entitats membre del Consell Alimentari de la ciutat de València.
| Als serveis tècnics de l’Ajuntament de València i resta d’Administracions
públiques provincials i autonòmiques responsables del disseny i implementació de polítiques públiques alimentàries.
| A altres parts interessades en el seguiment i avaluació de les polítiques i
processos alimentaris en l’àmbit local com la xarxa de ciutats signan del
Pacte de Milà o la xarxa de ciutats per l’agroecologia.
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4. METODOLOGIA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
4.1. Indicadors per a un canvi
Una teoria de canvi descriu còm les intervencions realitzades per un programa, una política o una organització produeixen els resultats necessaris per a
provocar el canvi esperat. Estem parlant d’un procés continu de reflexió per a
explorar el canvi (en aquest cas la transició cap a un sistema agroalimentari
sostenible) i com succeeix, com analitzem els resultats i com, en un ecosistema determinat, els actors contribueixen a aqueix canvi.
Una governança participativa i transparent que requereix fer seguiment, verificar, analitzar, avaluar per a aprendre i sobre la base d’aquest aprenentatge,
ser capaços de prendre decisions ( rectificar, rebutjar o reforçar mesures). Per
a això requereix:
| Disposar de dades objectives i mesurables per a mesurar i avaluar
| Disposar d’informació contrastable per a comunicar els seus resultats,
l’eficiència i conveniència dels recursos destinats a les polítiques i programes definits per a aconseguir aqueix canvi.
“Malgrat la quantitat d’iniciatives de polítiques alimentàries urbanes que s’estan duent a terme, un desafiament clau queda entorn de mesurar l’impacte
d’aquests processos i projectes específics (...) i desenvolupar un conjunt d’indicadors que ajude als consells i les iniciatives alimentàries comunitàries a presentar el cas i mesurar el seu progrés cap a sistemes alimentaris més sostenibles i segurs” (Moragues- Marceau, Measuring Progress in Sustainable Food
Cities:An Indicators Toolbox for Action, 2019).
La determinació i construcció d’aquests indicadors i del seu procediment de
mesurament ha de partir del qüestionament de còm s’està avançant per a
aconseguir aqueix canvi. Així doncs hem de realitzar una sèrie de plantejaments com els que segueixen:
| Què necessitem observar per a saber si hem aconseguit el canvi desitjat?
| Quins signes de canvi podem observar que ens permeten determinar si
les condicions identificades al principi estan tenint lloc?
| Còm recollirem les proves que indiquen el canvi?
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| Sobre quines suposicions basem la nostra anàlisi dels indicadors? Què
no hem fet / vist que hauríem d’haver fet / vist?
| Quins resultats no esperats i / o negatius han tingut lloc a causa de les
nostres accions?
La construcció d’indicadors part del supòsit que es faça un esforç de recopilació d’informació de confiança, mitjançant fonts primàries i secundàries d’informació..

4.2. Un procès de seguimient i avaluació
De manera esquemàtica, una metodologia de seguiment i avaluació es construeix amb els següents components: (Astier, 2007):
| Caracterització del sistema: Caracteritzar el sistema, definir els sistemes
de maneig a avaluar, els seus límits, subsistemes i fluxos interns i ex-terns de matèria i energia.
| Determinació dels punts crítics: Fortaleses i febleses del sistema.
| Selecció d’indicadors: es poden definir com a mesures en el temps de
les variables d’un sistema que ens donen informació sobre les tendències d’aquest, sobre aspectes concrets que requereix analitzar, i serveixen per a la identificació d’aquelles forces que contribueixen cap al
millorament o la degradació de les condicions econòmiques, socials i
ambientals, permetent establir metes precises per a accions futures,
perquè, al seu torn, els governs i la societat civil avaluen avanços en les
seues accions (Mesurar la sostenibilitat?:una aproximació al tema dels
indicadors de sostenibilitat, Antequera i González, 2005). Indicadors i
mitjans de verificació, seran els elements que ens permeten comparar
resultats al llarg del temps.
| Mesurament i monitoratge dels indicadors. Disseny d’eines o instruments d’anàlisis i obtenció de la informació desitjada. Disseny d’un procés.
| Presentació i integració de resultats. Comparar la sostenibilitat dels sistemes de maneig analitzats indicant els seus principals obstacles i aspectes que els enforteixen.
| Conclusions i recomanacions. Síntesi de l’anàlisi i elaboració de suggeriments per a enfortir la sostenibilitat dels sistemes de maneig i el procés
d’avaluació.
El procediment metodològic se sustenta en la construcció, sobre la base d’uns
indicadors, d’un model d’avaluació que forme part de la planificació estratègi-
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ca (formulació, implementació i avaluació) i en la qual cada etapa interactua
amb les altres dues en forma dinàmica i cadascuna representa una part important del procés.

La nostra proposta té perquè un horitzó 2025 i no sols defineix diferents productes que s’aniran produint en diferents etapes sinó que cadascun d’ells (informes, identificació de reptes, propostes de comunicació, recomanacions i
accions de millora) conformen i tanquen el cercle metodològic..

5

MANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025

Alguns elements que haurem de tindre en compte:
| L’aprovació de la metodologia, implica també assumir els rols de cada
actor implicat i l’aprovació de les diferents eines
| A causa de l’absència de dades en molts casos i a l’absència de sistematització d’aquests, és necessari l’establiment de la línia de base o Escenari 0.
| La realització d’informes de seguiment i avaluació hauran de ser periòdics i la seua freqüència ha de ser aprovada.
| És important socialitzar els resultats dels informes, disposar d’elements
comunicatius i realitzar una rendició de comptes apropiada
| És important analitzar l’informe i saber identificar de reptes que ens
ajuden a definir els successius plans d’acció anuals del Consell Alimentari
| L’última fase hauria de comportar la revisió (si cap ) d’indicadors aportant concreció i operacionalitat

5. INDICADORS DE SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DE
L’EAV 2025
El seguiment i l’avaluació de l’EAV 2025 necessita d’unes consideracions teòriques prèvies amb l’objectiu d’establir un marc d’anàlisi precís.

5.1. Tipus d’indicadors per a l’EAV 2025
Un indicador és una dada o un conjunt de dades que ens ajuden a mesurar
l’evolució d’una estratègia, programa o projecte. Els indicadors són mitjans,
instruments o mecanismes que generen informació per a valorar els processos empresos, l’abast dels resultats i el seu impacte.
Un indicador és una representació sintètica de la realitat, si bé no són la realitat a la qual intenten representar (De Gregorio, Albert, 2008).
Per al seguiment i l’avaluació de l’EAV 2025 proposem dos tipus d’indicadors:
| Indicadors de procés: dissenyats per a identificar, informar i valorar els
processos empresos en el marc dels diferents programes i estratègies
previstos en l’estratègia.
| Indicadors de resultat: dissenyats per a extraure informació i analitzar
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les eixides o resultats dels diferents processos desenvolupats, en el cas
de produir-se.
A fi de realitzar aquests mesuraments, els indicadors anteriorment definits
podran ser de caràcter quantitatiu o qualitatiu. Els indicadors quantitatius són
expressions numèriques que permeten valoracions més objectives, si bé sempre estaran subjectes a la percepció de l’observador. De manera complementària, els indicadors qualitatius ens ofereixen informació sobre les percepcions
d’un col·lectiu o públic objectiu concret.

5.2. Àmbit territorial de l’estudi
No existeix una definició universal dels sistemes alimentaris locals a causa de
la diferent interpretació del terme local (Enthoven et al., 2021). Des de l’àmbit
polític la directiva europea 807/2014 delega en els Estats membre la capacitat de definir els “mercats locals” com a subjecte elegible per a les ajudes de
desenvolupament rural. El propi European Joint Research Center descriu els
Sistemes alimentaris locals com “els sistemes en els quals els aliments són
produïts, processats i comercialitzats en una àrea geogràfica definida amb un
radi de 20 a 100 km aproximadament” (Kneafsey et al., 2013).
En la literatura científica, els significats “d’alimentació local” varien depenent
dels autors i context d’investigació. Una síntesi podria establir que els sistemes
alimentaris locals estan relacionats amb tres àmbits de proximitat: geogràfica,
relacional i de proximitat en valors . Si bé la proximitat geogràfica constitueix
la base de la definició, les altres dimensions de la proximitat representen característiques addicionals (Eriksen, 2013).
En el nostre cas, el sistema alimentari local valencià reposa en l’àmbit geogràfic de les comarques de l’Horta, transcendint per tant l’àmbit municipal de la
pròpia ciutat.

5.3. Criteris de selecció i adaptació d’indicadors
El Pacte de Milà sobre Polítiques Alimentàries Urbanes (MUFPP) en les seues
sigles en anglés, és un acord no vinculant, promogut per FAO en 2015, que estableix camins pràctics per a contribuir a la transició sostenible dels sistemes
alimentaris locals. Aquests s’articulen en 37 recomanacions estructurades al
voltant de 6 categories:

7

MANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025

|
|
|
|
|
|

Governança
Dietes i nutrició sostenibles
Equitat social i econòmica
Producció alimentària
Subministrament i distribució alimentària
Malbaratament alimentari

Una vegada signat el pacte sorgeix la necessitat de mesurar l’impacte de les
polítiques, processos i iniciatives d’alimentació local sostenible sorgides a l’albor d’aquest. Per a això RUAF i FAO van dissenyar un “marc de monitoratge”,
constituït per 44 indicadors amb els quals poder avaluar les 6 àrees del pacte.
(https://www.fao.org/documents/card/es/c/ca6144en/)
El “monitoring framework” de RUAF/FAO ens ha permés identificar inicialment 15 indicadors relacionats amb les línies estratègiques de l’EAV 2025.
La selecció d’indicadors amb els quals poder realitzar el seguiment i l’avaluació de l’EAV 2025, s’ha realitzat sobre la base dels següents criteris:
| Disposar d’almenys un indicador adaptat per a cadascun dels 19 programes que componen les 6 línies estratègiques de l’EAV 2025.
| Oferir informació rellevant i específica.
| Dissenyar indicadors factibles, atés que siguen mesurables i les seues
fonts de verificació accessibles.
Igualment s’han dissenyat indicadors que malgrat ser rellevants, no disposen
a data de realització del present manual de les fonts de verificació que permeten el seu mesurament actual. Per aquest motiu, lluny de descartar-los, destaquem la seua rellevància per a poder obtindre les fonts de verificació que
permeten el seu mesurament en un futur pròxim.

5.4. Indicadors EAV 2025
El resultat final del procés del procés d’adaptació i disseny d’indicadors per al
seguiment i l’avaluació de l’EAV 2025 és un conjunt de 31 indicadors que vam
mostrar a continuació, classificats segons les 6 categories del Pacte de Milà.
La sistematització de dades desagregades per gènere permetrà l’anàlisi de “les
desigualtats que segueixen arrelades al món agroalimentari bé siga al camp,
en les relacions econòmiques, en les famílies, en les llars o en les cuines” (Castellanos i Herrero “ Una aproximació a les polítiques agroalimentàries locals.
Dones de l’economia feminista. Revisió de l’Estratègia Agroalimentària Municipal” 2020)
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Àmbit

Indicador
1. NOMBRE D'ACCIONS DE FORMACIÓ, PROMOCIÓ I
SENSIBILITZACIÓ SOBRE UN SISTEMA ALIMENTARI ECOLÒGIC I DE
PROXIMITAT
2. NOMBRE DE REFORMES LEGISLATIVES MUNICIPALS PER A
PROMOURE EL CONSUM D'ALIMENTS SOSTENIBLES I DE
PROXIMITAT

Governança

3. NIVELL DE DESENVOLUPAMENT DE LES INICIATIVES
AGROALIMENTÀRIES EN EL CONJUNT DEL SECTOR I RELACIÓ AMB
L'EAV 2025
4. ACTIVITAT ANUAL DEL CONSELL ALIMENTARI
5. NIVELL DE SEGUIMENT PER PART DE LES ENTITATS MEMBRE DE
LES ACCIONS I CAMPANYES COMUNICATIVES PROPOSADES PEL
CALM
6. NIVELL DE TRANSPARÈNCIA DEL CONSELL ALIMENTARI
7. NOMBRE D'ESTUDIS PUBLICATS SOBRE POLÍTIQUES
ALIMENTÀRIES URBANES A VALÈNCIA CIUTAT
8. COST D'UNA CISTELLA DE COMPRA SALUDABLE EN
SUPERMERCATS, MERCATS MUNICIPALS I VENDA DIRECTA DE LA
CIUTAT DE VALÈNCIA
9. CAPACITAT D'IDENTIFICACIÓ DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT I
ELS PRODUCTES AGROECOLÒGICS PER PART DE LES PERSONES
CONSUMIDORES

Dietes i
alimentació
sostenible

10. TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT A LES PERSONES MÉS
VULNERABLES DELS PRINCIPIS D'UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE
11. PREVALENÇA DIABETIS SEGONS DEPARTAMENTS DE SALUT DE
LA CIUTAT DE VALÈNCIA (LA FE, CLÍNIC, PESET, ARNAU I
L'H.GENERAL)
12. SANCIONS PER INCOMPLIMENTS DE LA SANITAT ALIMENTÀRIA
A lA CIUTAT DE VALÈNCIA
13. NOMBRE DE PROFESSIONALS DE L'AGRICULTURA, LA
RAMADERIA I LA PESCA A LES COMARQUES DE L'HORTA

Equitat social i
econòmica

14. NOMBRE DE LLARS EN DESERTS ALIMENTARIS A LA CIUTAT DE
VALÈNCIA
15. POBLACIÓ AMB VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA A LA CIUTAT DE
VALÈNCIA PER DISTRICTES
16. COMPOSICIÓ DELS MENÚS O CISTELLES PROPORCIONATS PER
LES ENTITATS D'AJUDA ALIMENTÀRIA
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17. NIVELL D'APROFITAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS COMUNITARIS AGROALIMENTARIS
18. NIVELL DE PROTECCIÓ DE LA SUPERFÍCIE AGRÍCOLA
19. SUPERFÍCIE DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA RESPECTE
DE LA CONVENCIONAL A LES COMARQUES DE L'HORTA
20. NÚMERO I SUPERFÍCIE DE PARCEL·LES AGRÍCOLES
ABANDONADES A LES COMARQUES DE L'HORTA
21. SUPERFÍCIE DE TERRA OFERTADA I DEMANDADA A TRAVÉS DEL
BANC DE TERRES
Producció
alimentària

22. SUPERFÍCIE D'HORTS URBANS MUNICIPALS, PRIVATS I/O AUTO
GESTIONATS A LES COMARQUES DE L'HORTA
23. VARIACIÓ
DE SUPERFÍCIE AGRÍCOLA PER CREIXEMENT URBÀ I/O
INFRAESTRUCTURES A LES COMARQUES DE L'HORTA
24. VOLUM D'ESMENES ORGÀNIQUES APLICADES A
L'AGRICULTURA A LES COMARQUES DE L'HORTA
25. NOMBRE D'OPERADORS AGROALIMENTARIS ECOLÒGICS I/O DE
PROXIMITAT
26. NOMBRE DE CERTIFICACIONS DE QUALITAT QUE POSEN EN
VALOR LA PROXIMITAT DE LES COMARQUES DE L'HORTA
27. NOMBRE DE MERCATS, PARADES I SUPERFÍCIE EN VENDA
DIRECTA PER MERCAT A LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Subministrament
alimentari i
distribució

28. VALORACIÓ PER PART DE LES PERSONES CONSUMIDORES
DELS PUNTS DE VENDA D'ALIMENTS FRESCOS
29. NOVES
INFRAESTRUCTURES ALIMENTÀRIES AL SERVEI DE LA TRANSICIÓ
ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE

Malbaratament
alimentari

30. EXISTÈNCIA D'UN PLA MUNICIPAL PER A LA REDUCCIÓ DEL
MALBARATAMENT ALIMENTARI
31.ELS MERCATS ADOPTEN SISTEMES DE GESTIÓ DEL
MALBARATAMENT ALIMENTARI

Per a la caracterització de cadascun dels indicadors , s’han establit els criteris
mostrats en la següent figura. El detall dels 31 indicadors es mostra en l’Annex
1 així com la seua relació amb el Pacte de Milà en l’ Annex 2.
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INDICADOR Nº1
Títol de l’indicador quantitatiu/qualitatiu
TIPUS
D’INDICADOR
CORRELACIÓ
EAV 2025

QUANTITATIU

PROCÉS

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ODS

PROGRAMA

ACCIÓ

CORRELACIÓ
AMB
INDICADORS
MUFPP
CORRELACIÓ
AMB ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR
UNIVERS
D’ANÀLISI
FONTS DE
VERIFICACIÓ
MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ
OBSERVACIONS

BAREMACIÓ INDICADOR
CRITERI

VALORACIÓ
ALT

2

MITJÀ

1

SÍ

1

NO

0

BAIX

0
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6. RESULTATS ESPERATS
L’aplicació del present Manual de Seguiment i Avaluació de l’Estratègia Alimentària de València 2025, requereix la participació d’un gran nombre d’entitats sense la col·laboració de les quals la valoració de l’EAV 2025 seria impossible. L’Annex 3 detalla els actors implicats.
Igualment el seguiment i l’avaluació generaran una gran volum d’informació
que la pròpia Càtedra Terra Ciutadana de la UPV estructurarà en els següents
documents lliurables detallats a continuació i que es recullen en el Cronograma mostrat en l’Annex 4.
Octubre 2022:
| Informe de línia de base
| Informe de seguiment EAV 2025
| Proposta de comunicació dels resultats 2022
Octubre 2023
| Informe de seguiment Octubre 2023
| Proposta de comunicació dels resultats 2023
Octubre 2024
| Informe de seguiment octubre 2024
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annex 1
INDICADORS EAV

MANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE
L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025

1. GOVERNANÇA
INDICADOR Nº1
NOMBRE D'ACCIONS DE FORMACIÓ, PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ SOBRE UN
SISTEMA ALIMENTARI ECOLÒGIC I DE PROXIMITAT
TIPUS
D’INDICADOR

CORRELACIÓ
EAV 2025

QUANTITATIU

X

PROCÉS

X

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

1. Cultura
agroalimentària
responsable

1.1. Promoure i
visibilitzar unes
pràctiques
agroalimentàries
socialment i
mediambiental
responsables.

1.1.1. Impulsar
campanyes de
sensibilització

1.2. Fomentar una
gastronomia
responsable
vinculada al
territori i als
productes que la
conformen.

1.3. Afavorir hàbits
de vida saludables
mitjançant la
promoció de
dietes sostenibles.

1.1.2. Elaborar i
difondre un mapa de
bones pràctiques
agroecològiques
1.2.1. Generar rutes
alimentàries de
proximitat
1.2.2. Consolidar un
calendari per a la
celebració i trobada
al voltant de
l’alimentació
sostenible i saludable
1.2.3. Visibilitzar i
consolidar els vincles
entre els productors i
productores i els
circuits d’excel•lència
gastronòmica.
1.3.1. Implementar
programes
d’acompanyament i
formació per a la
transició cap a
menjadors col·lectius
saludables i
sostenibles.

2. Transició i promoció
agroecològica

2.1. Promocionar
una producció
agroalimentària
socialment i
mediambientalme
nt responsable.

1.3.3. Fomentar
l’alimentació
sostenible com un eix
de treball en els
programes
municipals de
Promoció de la Salut.
2.1.1. Afavorir la
reducció i substitució
d’entrades (insums)
convencionals en
l’agricultura.
2.1.2. Impulsar
processos de
dinamització local
agroecològica.
2.1.3 Materialitzar
incentius a la
producció
agroecològica com a
mantenidora d’un
medi ambient sa i
segur.
2.1.4 Fomentar la
gestió agroecològica
del sistema arrosser.
2.1.5 Generar
infraestructures i
procediments per a la
ges- tió correcta dels
residus i altres serveis
vinculats a
l’agricultura
amb una visió
d’economia circular.

CORRELACIÓ
AMB
INDICADORS
MUFPP

CORRELACIÓ
AMB ELS ODS

●

●

Governança alimentària #4. Existència d'un inventari
d'iniciatives i pràctiques alimentàries locals per a guiar el
desenvolupament i l'expansió de les polítiques i programes
alimentaris urbans municipals.
Equitat social i econòmica #14. Nombre d'activitats dirigides
o secundades per la ciutat per a promoure dietes sostenibles.

ODS

PROGRAMA

ODS 8, 11, 13

1.1. Promoure i visibilitzar unes pràctiques
agroalimentàries socialment i

mediambiental responsables.
ODS 8, 11, 13
ODS 3
ODS 8, 11, 13

1.2. Fomentar una gastronomia
responsable vinculada al territori i als
productes que la conformen.
1.3. Afavorir hàbits de vida saludables
mitjançant la promoció de dietes
sostenibles.
2.1. Promocionar una producció
agroalimentària socialment i
mediambientalment responsable.

VARIABLES QUE
MESURAR

UNIVERS
D’ANÀLISI

Nombre d'accions de formació, sensibilització i promoció
desenvolupades amb el propòsit de transitar cap a models
sostenibles de producció, elaboració, transformació i consum
d'aliments desglossades per tipus d'activitat i públic objectiu.
-

FONTS DE
VERIFICACIÓ

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ
OBSERVACIONS

-

Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
Consell Alimentari
Consell Agrari
Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana
(CAECV)
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica

-

Memòria d'activitats de grups d'interés
Enquesta grups d'interés
Llistat de cursos o campanyes
informació/promoció/sensibilització/educació
producció/consum aliments eco i/o de proximitat.
Enquesta a grups d'interés

-

Anàlisi documental
Entrevista semiestructurada
Enquesta
Avaluació accions

INDICADOR Nº2
NOMBRE DE REFORMES LEGISLATIVES MUNICIPALS PER A PROMOURE EL
CONSUM D'ALIMENTS SOSTENIBLES I DE PROXIMITAT
QUANTITATIU

X

PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

1. Cultura
agroalimentària
responsable

1.3. Afavorir hàbits
de vida saludables
mitjançant la
promoció de dietes
sostenibles.

1.3.4 Estudiar i
impulsar
instruments
normatius que
regulen l’accés als
aliments poc
saludables per
part de la
població escolar i
en els centres
municipals

3. Economia
alimentària de
proximitat

3.2. Incrementar,
diversificar i
consolidar els
canals curts de
comercialització.
3.5. Regular i
incrementar la
compra pública
d’aliments
sostenibles per part
de les
administracions
públiques.

X

3.2.3 Revisar i
adaptar la
normativa
municipal de
venda i consum
de productes
agroalimentaris.
3.5.1 Avançar cap
a un marc de
compra pública
alimentària
municipal baix
criteris de
responsabilitat
social i
mediambiental.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

●
●
●

●

Governança alimentària #3. Política alimentària urbana,
d'una estratègia o d'accions i plans en aquest àmbit
Dietes i nutrició sostenible #16. Presència de programes /
polítiques que promoguen la disponibilitat d'aliments
nutritius i diversificats en les instal·lacions públiques.
Producció d'aliments #26. Presència de polítiques i
normatives municipals que permeten i promoguen la
producció i el processament agrícola dins del terme
municipal.
Subministrament i distribució d'aliments #34. Existència de
polítiques / programes que aborden la reducció d'emissions
de GEI en diferents parts de la cadena de subministrament
d'aliments (per exemple, processament, emmagatzematge,
transport, empaquetatge, venda al detall, cocció, eliminació
de deixalles, etc.).

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 3

1.3. Afavorir hàbits de vida saludables
mitjançant la promoció de dietes
sostenibles.

ODS 12
ODS 12

3.2. Incrementar, diversificar i consolidar
els canals curts de comercialització.
3.5. Regular i incrementar la compra
pública d’aliments sostenibles per part
de les administracions públiques.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

Nombre de reformes legislatives
Àmbit temàtic d'aplicació d'aquestes mesures

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Generalitat Valenciana
Ajuntaments de l'Horta
Consell de l'Horta

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

BOE. Boletín Oficial del Estado
DOGV. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
BOP. Butlletí Oficial de la Provincia
Informes
Enquesta

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental
Entrevista semiestructurada
Enquesta

OBSERVACIONS

INDICADOR Nº3
NIVELL DE DESENVOLUPAMENT DE LES INICIATIVES AGROALIMENTÀRIES EN EL
CONJUNT DEL SECTOR I RELACIÓ AMB LA EAV 2025
QUANTITATIU

PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR
QUALITATIU
CORRELACIÓ EAV
2025

X

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

1. Cultura
agroalimentària
responsable

1.3. Afavorir hàbits
de vida saludables
mitjançant la
promoció de dietes
sostenibles.

1.3.1. Implementar
programes
d’acompanyamen
t i formació per a
la transició cap a
menjadors
col·lectius
saludables i
sostenibles.
1.3.3. Fomentar
l’alimentació
sostenible com
un eix de treball
en els programes
municipals de
Promoció de la
Salut.

3. Economia
alimentària de
proximitat

3.2. Incrementar,
diversificar i
consolidar els
canals curts de
comercialització.

3.5. Regular i
incrementar la
compra pública
d’aliments
sostenibles per part
de les
administracions

1.3.4. Estudiar i
impulsar
instruments
normatius que
regulen l’accés als
aliments poc
saludables per
part de la
població escolar i
en els centres
municipals,
d’acord amb les
recomanacions
de
l’Organització
Mundial de la
Salut.
3.2.1. Instalar
punts de venda
directa en la xarxa
de mercats
municipals,
afavorint criteris
de sostenibilitat,
proximitat i
inclusivitat.

públiques.

3.2.2. Crear i
impulsar mercats
de venda directa
de producte
agroalimentari
3.2.3. Revisar i
adaptar la
normativa
municipal de
venda i consum
de productes
agroalimentaris.
3.5.1 Avançar cap
a un marc de
compra pública
alimentària
municipal baix
criteris de
responsabilitat
social i
mediambiental.
3.5.2. Elaborar
d’una guia de
recomanacions
en el marc del
CALM per a la
incorporació de
criteris de
sostenibilitat
social i
mitjàambiental
alimentària en els
plecs de
menjadors
escolars,
garantint al
mateix temps el
poder de decisió
de les famílies.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

●
●
●

●

Governança alimentària #3. Presència d'una política o
estratègia alimentària urbana municipal i / o plans d'acció.
Dietes i nutrició sostenible #16. Presència de programes /
polítiques que promoguen la disponibilitat d'aliments
nutritius i diversificats en les instal·lacions públiques.
Producció d'aliments #26. Presència de polítiques i
normatives municipals que permeten i promoguen la
producció i el processament agrícola dins del terme
municipal.
Subministrament i distribució d'aliments #34. Existència de
polítiques / programes que aborden la reducció d'emissions
de GEI en diferents parts de la cadena de subministrament
d'aliments (per exemple, processament, emmagatzematge,
transport, empaquetatge, venda al detall, cocció, eliminació
de deixalles, etc.).

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 2

1.3. Afavorir hàbits de vida saludables
mitjançant la promoció de dietes
sostenibles.

ODS 11, 13

3.2. Incrementar, diversificar i consolidar
els canals curts de comercialització.

ODS 11

3.5. Regular i incrementar la compra
pública d’aliments sostenibles per part
de les administracions públiques.

VARIABLES QUE
MESURAR

Presència i nivell de coneixement i integració de les iniciatives
agroalimentàries en el conjunt del sector.

UNIVERS D’ANÀLISI

-

ONGs del Consell Alimentari
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana (CAECV)
Regidoria de Comerç
Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
Organitzacions Agràries
Mercavalencia
Associacions Consumidores
Universitats

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Memòria d'activitats
Polítiques i plans municipals
Enquesta a grups d'interés

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental de memòries, plans i estratègies
municipals
Entrevista semiestructurada
Enquesta

-

OBSERVACIONS

Com a iniciatives agroalimentàries es contemplaran
únicament les iniciatives que tinguen relació amb els
programes i accions de l'estratègia EAV 2025 correlacionats
amb aquest indicador. Exemples d'aquestes serien la
restauració col·lectiva o Ecotira.

BAREMACIÓ INDICADOR 3
CRITERI

VALORACIÓ

PRESENCIA
D’ACCIONS

SÍ

1

NO

0

NIVELL
D’IMPLEMENTACIÓ

TOTALMENT

2

PARCIALMENT

1

PER
IMPLEMENTAR

0

INDICADOR Nº4
ACTIVITAT ANUAL DEL CONSELL ALIMENTARI
TIPUS
D’INDICADOR

CORRELACIÓ
EAV 2025

QUANTITATIU

X

PROCÉS

X

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

4. Governança
alimentària local

4.1. Fomentar una
cultura participativa
que millore la
col•laboració i
coordinació entre les
administracions
públiques, el sector
privat i la societat
civil.

4.1.1 Dinamitzar el
Consell Alimentari
Municipal des d’una
cultura participativa i
col•laborativa entre
els diferents agents i
actors de l’entorn
alimentari del
municipi, tractant
d’incentivar la
participació de les
persones
productores.

4.3. Impulsar xarxes
amb altres ciutats,
administracions i
territoris per a
l’intercanvi de
coneixements i
experiències en
matèria de polítiques
agroalimentàries
sostenibles.

4.1.2 Consolidar una
taula de seguiment
tècnica municipal i
dotar-la de recursos
per a coordinar el
conjunt d’accions
programades i
fomentar la
coherència de
polítiques entre
regidories i seccions.
4.3.1 Incorporació i
participació activa en
la Xarxa de Ciutats
per l’Agroecologia i
en la plataforma
Intervegas.
4.3.2 Promoure la
cerca de socis a
nivell estatal i
europeu per a
l’intercanvi
d’experiències i
col•laboració en
matèria de polítiques
agroalimentàries
locals.

CORRELACIÓ
AMB
INDICADORS
MUFPP

●

Governança, facilitar l'acció efectiva #2. Presència d'una
estructura de planificació i política alimentària activa de
múltiples parts interessades (per exemple, consells de política
alimentària, associacions alimentàries, coalicions alimentàries ...).

●

CORRELACIÓ
AMB ELS ODS

Governança, facilitar l'acció efectiva #4. Presència d'un inventari
d'iniciatives i pràctiques alimentàries locals per a orientar el
desenvolupament i l'expansió de les polítiques i programes
alimentaris urbans municipals.

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 17

4.1. Fomentar una cultura participativa que
millore la col•laboració i coordinació entre les
administracions públiques, el sector privat i
la societat civil.

ODS 17

VARIABLES QUE
MESURAR

-

UNIVERS
D’ANÀLISI

Nombre de reunions per any en les quals ha participat el
Consell Alimentari.
Nombre de participacions per any del Consell Alimentari
en el Consell Permanent
Nombre de participacions per any del Consell Alimentari
en el plenari
Nombre de grups de treball i participació que formen el
Consell Alimentari
Nombre de xarxes, reunions i grups de treball externs en
els quals participa el Consell Alimentari.

-

Consell Alimentari
Xarxes, reunions i grups de treball externs en els quals
participa el Consell Alimentari
Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Actes
Registres
Pàgina web

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental
Contrast de la informació proporcionada

OBSERVACIONS

-

4.3. Impulsar xarxes amb altres ciutats,
administracions i territoris per a l’intercanvi
de coneixements i experiències en matèria
de polítiques agroalimentàries sostenibles.

Informació desagregada per gènere. Per exemple, indicar
proporció de dones i rol en els diferents àmbits d'anàlisis.

INDICADOR Nº5
NIVELL DE SEGUIMENT PER PART DE LES ENTITATS MEMBRE DE LES ACCIONS I
CAMPANYES COMUNICATIVES PROPOSADES PEL CALM
QUANTITATIU

PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR
QUALITATIU
CORRELACIÓ EAV
2025

X RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

4. Governança
alimentària local

4.1. Fomentar una
cultura participativa
que millore la
col•laboració i
coordinació entre
les administracions
públiques, el sector
privat i la societat
civil.

4.1.1. Dinamitzar el
Consell Alimentari
Municipal des
d’una cultura
participativa i
col•laborativa
entre els diferents
agents i actors de
l’entorn
alimentari del
municipi

4.2. Generar i
millorar sistemes
d’informació
multisectorial
relacionats amb les
polítiques
agroalimentàries
locals.

4.1.2 Consolidar
una taula de
seguiment
tècnica municipal
i dotar-la de
recursos per a
coordinar el
conjunt d’accions
programades
4.2.2 Impulsar la
creació d’un cos
d’experts
multisectorial que
puga assessorar al
Consell Alimentari
en matèria de
polítiques
alimentàries.
4.2.3
Desenvolupar un
sistema
d’avaluació i
monitoreig per
al conjunt
d’accions
estratègiques que
s’engeguen en el
marc de l’EAM.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

●

Governança, facilitar l'acció efectiva #2. Presència d'una
estructura de planificació i política alimentària activa de
múltiples parts interessades (per exemple, consells de

política alimentària, associacions alimentàries, coalicions
alimentàries...).
Governança, facilitar l'acció efectiva #4. Presència d'un
inventari d'iniciatives i pràctiques alimentàries locals per a
orientar el desenvolupament i l'expansió de les polítiques i
programes alimentaris urbans municipals.

●

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 17

4.1. Fomentar una cultura participativa
que millore la col•laboració i coordinació
entre les administracions públiques, el
sector privat i la societat civil.

ODS 17

4.2. Generar i millorar sistemes
d’informació multisectorial relacionats
amb les polítiques agroalimentàries
locals.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

Nivell de seguiment per part de les entitats membre
de les accions proposades pel Consell Alimentari.
Nivell de seguiment per part de les entitats membre
de les campanyes comunicatives proposades pel
Consell Alimentari.

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Entitats membres del Consell Alimentari
Grup de treball de comunicació del Consell Alimentari
Universitats

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Memòries
Perfils de totes les xarxes socials.
Pàgines web
Informe i perfils oficials del Consell Alimentari

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental de memòries
Anàlisi documental

OBSERVACIONS

Necessari establir els diferents criteris per a avaluar el nivell de
seguiment.

BAREMACIÓ INDICADOR 5
CRITERI

VALORACIÓ

NIVELL DE
SEGUIMIENT

ALT

2

MITJÀ

1

BAIX

0

INDICADOR Nº6
NIVELL DE TRANSPARÈNCIA DEL CONSELL ALIMENTARI
QUANTITATIU
TIPUS
D’INDICADOR
CORRELACIÓ
EAV 2025

QUALITATIU

PROCÉS
X

X

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

4. Governança
alimentària local

4.2. Generar i millorar
sistemes d’informació
multisectorial
relacionats amb les
polítiques
agroalimentàries
locals.

4.2.3 Desenvolupar un
sistema d’avaluació i
monitoreig per
al conjunt d’accions
estratègiques que
s’engeguen en el marc
de l’EAM.

CORRELACIÓ
AMB
INDICADORS
MUFPP

●

CORRELACIÓ
AMB ELS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 17

4.2. Generar i millorar sistemes d’informació
multisectorial relacionats amb les polítiques
agroalimentàries locals.

VARIABLES QUE
MESURAR

-Absència/Presència de seguiment i avaluació
-Accions de comunicació dels resultats de seguiment i avaluació
-Publicació d'actes
-Publicació de comptes
-Publicació de convocatòries
-Publicació de memòries d'activitats

Governança, facilitar l'acció efectiva #5. Presència d'un
mecanisme de monitoratge / avaluació per a recopilar i
analitzar dades del sistema alimentari urbà per a informar
la formulació de polítiques municipals sobre polítiques
alimentàries urbanes.

UNIVERS
D’ANÀLISI

-

Consell Alimentari

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Web del Consell Alimentari
Web, accions comunicatives, etc.
Enquesta

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental
Enquesta

OBSERVACIONS

BAREMACIÓ INDICADOR 6
CRITERI

VALORACIÓ

GRAU DE
REALITZACIÓ
D'ACCIONS DE
TRANSPARÈNCIA

ALT
(>70% DE LES
ACCIONS)

2

MITJÀ
(50% DE LES
ACCIONS)

1

BAIX
(<50% DE
LES
ACCIONS)

0

INDICADOR Nº7
NOMBRE D'ESTUDIS PUBLICATS SOBRE POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES URBANES A
VALÈNCIA CIUTAT
QUANTITATIU

X PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

4. Governança
alimentària local

4.2. Generar i
millorar sistemes
d’informació
multisectorial
relacionats amb les
polítiques
agroalimentàries
locals.

4.2.1 Col·laborar
en la creació d’un
banc de recerca
en polítiques
alimentàries
urbanes en
coordinació amb
els àmbits
acadèmics de la
ciutat.

●

X

Dietes i nutrició sostenible #14. Nombre d'activitats dirigides
o secundades per la ciutat per a promoure dietes sostenibles.

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 17

4.2. Generar i millorar sistemes
d’informació multisectorial relacionats
amb les polítiques agroalimentàries
locals.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

Nombre d'estudis publicats en un període de temps
sobre polítiques alimentàries urbanes a València ciutat

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Consell Alimentari
Universitats (UPV, UV i privades)
ONGs
Organismes Agraris

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Estudis publicats
Bases de dades del Consell Alimentari.
Plataforma RiuNet i bases de dades de les universitats.

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Consulta bases de dades.
Anàlisi documental

OBSERVACIONS

2. DIETES I ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
INDICADOR Nº8
COST D'UNA CISTELLA DE COMPRA SALUDABLE EN SUPERMERCATS, MERCATS
MUNICIPALS I VENDA DIRECTA DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
QUANTITATIU

X PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

5. Dret a l'alimentació.

5.1. Incorporar
l’alimentació
sostenible en els
programes
municipals de
benestar social.

5.1.4. Establir un
sistema de
prevenció, alerta i
garantia
alimentària a
través del qual
poder detectar
vulnerabilitat
alimentària en
públic infantil i
col·lectius
vulnerables.

●
ODS

PROGRAMA

ODS 2, 3

5.1. Incorporar l’alimentació sostenible en
els programes municipals de benestar
social.

-

UNIVERS D’ANÀLISI

Dietes i nutrició sostenible #9. Costos d'una cistella
d'aliments nutritius a nivell de ciutat / comunitat.

-

Aliments que componen una cistella d'aliments
nutritius i saludables.
Llistat dels principals punts de compra de la ciutat
(supermercats, mercats municipals i venda directa)
Llistat dels aliments que han de ser indicadors d'una
cistella de la compra saludable i preu dels aliments
seleccionats en els diferents tipus d'establiments
(supermercats, mercats municipals i venda directa).
Dades sobre les necessitats alimentàries per a grups
específics d'edat / sexe de les llars de referència.
Consell Alimentari
Mercavalencia
Organització de Consumidors i Usuaris (OCU)
Supermercats

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Bases de dades
Registres
Informació pàgines web
Estudis
Enquesta
Compra en els punts de distribució.

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Enquesta en els punts de distribució d'aliments.
Recollida de preus en botigues.
Assajos de mercat.

OBSERVACIONS

Discussió prèvia sobre el contingut estàndard d'una dieta
saludable i sostenible i el significat que pot tindre l'evolució en
el seu preu en la dificultat d'accés a l'alimentació per a
determinats grups vulnerables

INDICADOR Nº9
CAPACITAT D'IDENTIFICACIÓ DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT I ELS
PRODUCTES AGROECOLÒGICS PER PART DE LES PERSONES CONSUMIDORES
QUANTITATIU

PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR
QUALITATIU
CORRELACIÓ EAV
2025

X

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA PROGRAMA
1. Cultura
agroalimentària
responsable

1.1. Promoure i
visibilitzar unes
pràctiques
agroalimentàries
socialment i
mediambiental
responsables.
1.2. Fomentar una
gastronomia
responsable
vinculada al
territori i als
productes que la
conformen.

2. Transició i
promoció
agroecològica

2.1. Promocionar
una producció
agroalimentària
socialment i
mediambientalm
ent responsable.

X
ACCIÓ
1.1.2 Elaborar i difondre
un mapa de bones
pràctiques
agroecològiques al llarg
de tota la cadena
alimentària

1.2.1 Generar rutes
alimentàries de
proximitat
fonamentades en els
vincles entre el territori,
els aliments de
proximitat i les
persones.
2.1.1. Afavorir la reducció
i substitució d’entrades
(insums) convencionals
en l’agricultura.
2.1.2. Impulsar processos
de dinamització local
agroeco- lògica.
2.1.4. Fomentar la gestió
agroecològica del
sistema arrosser.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

●

●

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

Governança alimentària #4. Existència d'un inventari
d'iniciatives i pràctiques alimentàries locals per a guiar el
desenvolupament i l'expansió de les polítiques i programes
alimentaris urbans municipals
Dietes i nutrició sostenible #14. Nombre d'activitats dirigides
secundades per la ciutat per a promoure dietes sostenibles.

ODS

PROGRAMA

ODS 12, 13

1.1. Promoure i visibilitzar unes pràctiques
agroalimentàries socialment i
mediambiental responsables.
1.2. Fomentar una gastronomia responsable

VARIABLES QUE
MESURAR

ODS 11, 12

vinculada al territori i als productes que la
conformen.

ODS 12, 13

2.1. Promocionar una producció
agroalimentària socialment i
mediambientalment responsable.

-

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Grau de distinció per part de la ciutadania dels
productes de proximitat.
Grau de distinció per part de la ciutadania dels
productes agroecològics.
Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris
(AVACU)
Unió de Consumidors de València
Plataforma de grups de consum de València
Associació per a la Defensa de Consumidors i Usuaris
de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE)
Regidoría de Consum
Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana (CAECV)

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Enquesta a grups d'interés amb la informació
desagregada per gènere, edat, grandària/tipus família i
professió.

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Enquesta

OBSERVACIONS

Definir els segells reconeguts abans de realitzar el
mesurament del present indicador.

BAREMACIÓ INDICADOR 9
CRITERI

VALORACIÓ

CAPACITAT DE
DISTINCIÓ
PRODUCTES
SENSE
CERTIFICACIÓ NI
SEGELLS

ALT

2

MITJÀ

1

NIVELL DE
DISTINCIÓ DE
LES DIFERENTS
CERTIFICACIONS
I SEGELLS

SÍ

1

NO

0

OBSERVACIONS

Definir certificacions i segells de proximitat i agroecologia.

BAIX

0

INDICADOR Nº10
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT A LES PERSONES MÉS VULNERABLES DELS
PRINCIPIS D'UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE
QUANTITATIU

X

PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

5. Dret a l'alimentació

5.1. Incorporar
l’alimentació
sostenible en els
programes
municipals de
benestar social.

5.1.1. Articular
programes
d’ajuda
alimentària
exclusivament
sostenible per a
col·lectius
vulnerables
establint acords
amb els mercats
municipals i la
xarxa de
comerços de
proximitat.

5.2. Elaborar
diagnòstics a
València ciutat
sobre l’accés a
l’alimentació
saludable i
sostenible per parts
de col·lectius
vulnerables i
implementar
accions en
col·laboració amb
els Serveis Socials.

5.1.3.
Desenvolupar
programes de
formació pràctica
sobre
l'alimentació
sostenible i
saludable en els
centres de
benestar social,
enfocada tant a
tècnics gestors
com col·lectius
vulnerables
5.1.4. Establir un
sistema de
prevenció, alerta i
garantia
alimentària a
través del qual
poder detectar
vulnerabilitat
alimentària en
públic infantil i
col·lectius
vulnerables
5.2.3. Incentivar a
través de
campanyes i

fiscalment la
producció i
consum
d'aliments
sostenibles i
saludables

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

●

Igualtat social i econòmica #18. Percentatge de llars amb
inseguretat alimentària segons l'Escala d'experiència
d'inseguretat alimentària (FIES).

ODS

PROGRAMA

ODS 1, 2, 3, 10, 17

5.1. Incorporar l’alimentació sostenible en
els programes municipals de benestar
social.

ODS 1, 2, 3, 10, 17

VARIABLES QUE
MESURAR

-

5.2. Elaborar diagnòstics a València
ciutat sobre l’accés a l’alimentació
saludable i sostenible per parts de
col·lectius vulnerables i implementar
accions en col·laboració amb els Serveis
Socials.

Entitats implicades en el desenvolupament de tallers
formatius, desagregades per localització geogràfica,
categories i subcategories d'actius
Tallers de formació realitzats
Nombre d'assistents amb desglossament d'edat i
gènere

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Serveis Socials
Cruz roja
Càritas
Grup de treball Dret a l'Alimentació
Grup de treball Aprofita València

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Enquestes i qüestionaris a grups d'interés.
Registres

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Enquesta
Qüestionaris
Anàlisi documental

OBSERVACIONS

Revisar si volem avaluar el nivell de coneixement dels
diferents principis (o categories de principis)

INDICADOR Nº11
PREVALENÇA DIABETIS SEGONS DEPARTAMENTS DE SALUT DE LA CIUTAT DE
VALÈNCIA (LA FE, CLÍNIC, PESET, ARNAU I L'H.GENERAL)
QUANTITATIU

X PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

5. Dret a l'alimentació

5.1. Incorporar
l’alimentació
sostenible en els
programes
municipals de
benestar social.

5.1.4 Establir un
sistema de
prevenció, alerta i
garantia
alimentària a
través del qual
poder detectar
vulnerabilitat
alimentària en
públic infantil i
col·lectius
vulnerables.

●
●

Dietes i nutrició sostenible #11. Nombre d'adults amb diabetis
tipus 2.
Dietes i nutrició sostenible #13. Prevalença de sobrepés o
obesitat entre adults, joves i xiquets.

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 3

5.1. Incorporar l’alimentació sostenible en
els programes municipals de benestar
social.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

Nombre d'adults amb diabetis (tipus 2) amb la
informació desagregada per distribució de la població
a la ciutat, variables socioeconòmiques, sexe i origenètnia.

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Estratègia diabetis CV 2017-2021
Bases de dades

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi de la informació sanitària disponible

OBSERVACIONS

INDICADOR Nº12
SANCIONS PER INCOMPLIMENTS DE LA SANITAT ALIMENTÀRIA A lA CIUTAT DE
VALÈNCIA
CUANTITATIVO

X

PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR

CUALITATIVO

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

5. Dret a
l'alimentació

5.1. Incorporar
l’alimentació
sostenible en els
programes
municipals de
benestar social.

5.1.4. Establir un
sistema de
prevenció, alerta i
garantia
alimentària a través
del qual poder
detectar
vulnerabilitat
alimentària en
públic infantil i
col·lectius
vulnerables.

●

X

Subministrament i distribució d'aliments #39. Presència de
legislació sobre innocuïtat dels aliments i procediments
d'aplicació i compliment.

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12

5.1. Incorporar l’alimentació sostenible en
els programes municipals de benestar
social.

-

Nombre de sancions per incompliment de la sanitat
alimentària aplicades a la ciutat de València
Denúncies realitzades a la ciutat de valència per
incompliment de la sanitat alimentària.

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Servei de Sanitat de l'Ajuntament de València
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Bases de dades

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Consulta bases de dades

OBSERVACIONS

3. EQUITAT SOCIAL I ECONÒMICA
INDICADOR Nº13
NOMBRE DE PROFESSIONALS DE L'AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA A
LES COMARQUES DE L'HORTA
QUANTITATIU

X PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

2. Transició i promoció
agroecològica

2.2. Afavorir la
viabilitat de
l’activitat agrícola,
ramadera i
pesquera.

2.2.4 Afavorir la
xicoteta
transformació
agrícola,
ramadera i
pesquera del
territori.
2.2.5 Impulsar el
recanvi
generacional i la
dignificació de la
professió agrària i
pesquera.
2.2.6 Facilitar
l’accés a la terra
amb especial
atenció a grups
socials sensibles
com els joves i les
dones.
2.2.7 Impulsar la
incorporació de
nous perfils
laborals
agroecològics
dins dels plans de
formació,
ocupació i foment
de l’ocupació.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

●

Igualtat social i econòmica#21. Nombre de treballs formals
relacionats amb el sistema alimentari urbà que paguen
almenys el salari mínim o digne nacional.

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 5, 10, 16

2.2. Afavorir la viabilitat de l’activitat
agrícola, ramadera i pesquera.

VARIABLES QUE
MESURAR

UNIVERS D’ANÀLISI

Llistat de professionals de l'agricultura, la ramaderia i la pesca
a les comarques de l'Horta (tant Convencional com Ecològic)
amb desglossament de gènere i edat, desagregada per
sectors d'activitat.
-

-

Consell Agrari Municipal
CAECV (Comité d'Agricultura Ecològica de la
Comunitat Valenciana)
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Oficina estadística de l'Ajuntament de València.

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Cens agrari
Bases de dades
Enquesta a grups d'interés

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Revisió de dades estadístiques
Enquesta

-

OBSERVACIONS

INDICADOR Nº14
NOMBRE DE LLARS EN DESERTS ALIMENTARIS A LA
CIUTAT DE VALÈNCIA
QUANTITATIU

X PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

3. Economia
alimentària de
proximitat

3.2. Incrementar,
diversificar i
consolidar els
canals curts de
comercialització.

3.2.1 Instalar punts
de venda directa
en la xarxa de
mercats
municipals,
afavorint criteris
de sostenibilitat,
proximitat i
inclusivitat.
3.2.2 Crear i
impulsar mercats
de bena directa
de producet
agroalimentari
3.2.3 Revisar i
adaptar la
normativa
municipal de
venda i consum
de productes
agroalimentaris.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR

UNIVERS D’ANÀLISI

●

Dietes i nutrició sostenible #8. Nombre de llars que viuen en
"deserts alimentaris".

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 11

3.2. Incrementar, diversificar i consolidar
els canals curts de comercialització.

-

Llistat (georreferenciat) de verduleries en valència
ciutat
Distància màxima des de les llars a aquestes
verduleries. (desagregació de les dades per categories
específiques de llars)

-

Mercavalencia
Google
Oficina Estadística de l'Ajuntament de València

FONTS DE
VERIFICACIÓ

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ
OBSERVACIONS

-

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Estadística per temes
Registres d'operadors
Consulta Google Maps
Enquesta
Geoportal de l'Ajuntament de València

-

Anàlisi de fonts estadístiques existents
Anàlisi documental
Enquesta del teixit comercial

És necessària una discussió teòrica prèvia sobre el concepte
de desert alimentari i la seua aplicació a la ciutat de València,
amb especial atenció a determinats grups vulnerables de
població.

INDICADOR Nº15
POBLACIÓ AMB VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA A LA CIUTAT DE VALÈNCIA PER
DISTRICTES
QUANTITATIU

X PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

5. Dret a l'alimentació

5.1. Incorporar
l’alimentació
sostenible en els
programes
municipals de
benestar social.

5.1.1. Articular
programes
d’ajuda
alimentària
exclusivament
sostenible per a
col·lectius
vulnerables
establint acords
amb els mercats
municipals i la
xarxa de
comerços de
proximitat.
5.1.4. Establir un
sistema de
prevenció, alerta i
garantia
alimentària a
través del qual
poder detectar
vulnerabilitat
alimentària en
públic infantil i
col·lectius
vulnerables.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

●
●
●

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

Igualtat social i econòmica #18. Percentatge de llars amb
inseguretat alimentària segons l'Escala d'experiència
d'inseguretat alimentària (FIES).
Igualtat social i econòmica #19. Percentatge de persones que
reben ajuda alimentària i / o programes d'assistència social.
Igualtat social i econòmica #20. Percentatge de xiquets i
joves (menors de 18 anys) que es beneficien dels programes
d'alimentació escolar.

ODS

PROGRAMA

ODS 1, 2, 10

5.1. Incorporar l’alimentació sostenible en
els programes municipals de benestar
social.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

-

Números i percentatges de la població total que es
beneficia d'un programa d'alimentació escolar (beques
de menjador escolar en els centres educatius de la
zona), amb la informació desagregada per gènere,
edat, nacionalitat, grau de discapacitat i barri.
Número i tipus de programes de beques menjador.
Categories de beneficiaris per edat, sexe o per tipus de
programa d'alimentació i per zona geogràfica (per
exemple, barri).
Nombre d'usuaris “Servei Ajuda a domicili”
Nombre d'usuaris de Menjadors Socials
Persones vulnerables totals en el terme municipal de
València.

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Oficina Estadística de l'Ajuntament de València
Regidoria d'Educació
Regidoria de Serveis Socials

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Bases de dades
Informe Projecte Dret a l'Alimentació Saludable i
Sostenible
Document de diagnòstic Projecte Dret a la
Alimentació Saludable i Sostenible

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ
OBSERVACIONS

-

Anàlisi documental.
Anàlisi d'estadístiques de població
de la ciudad

INDICADOR Nº 16
COMPOSICIÓ DELS MENÚS O CISTELLES PROPORCIONATS PER LES ENTITATS
D'AJUDA ALIMENTÀRIA
QUANTITATIU

PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR
QUALITATIU
CORRELACIÓ EAV
2025

LÍNIA ESTRATÈGICA
5. Dret a l'alimentació

X RESULTAT
PROGRAMA
5.1. Incorporar
l’alimentació
sostenible en els
programes
municipals de
benestar social.

5.2. Elaborar
diagnòstics a
València ciutat
sobre l’accés a
l’alimentació
saludable i
sostenible per parts
de col·lectius
vulnerables i
implementar
accions en
col·laboració amb
els Serveis Socials.

ACCIÓ
5.1.1. Articular
programes
d’ajuda
alimentària
exclusivament
sostenible per a
col·lectius
vulnerables
establint acords
amb els mercats
municipals i la
xarxa de
comerços de
proximitat.
5.1.2 Fomentar les
iniciatives de
recuperació i
valorització del
malbaratament
alimentari com a
forma d’economia
social per a la
integració
sociolaboral i
l’alimentació
sostenible.
5.1.4. Establir un
sistema de
prevenció, alerta i
garantia
alimentària a
través del qual
poder detectar
vulnerabilitat
alimentària en
públic infantil i
col·lectius
vulnerables.vulner
ables.
5.2.2. Facilitar el
acceso ciudadano
a la información
sobre la calidad

nutritiva y
ambiental de los
alimentos así
como los puntos
donde estos
alimentos
sostenibles y
saludables
pueden ser
encontrados a
nivel municipal

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

●
●

Igualtat social i econòmica #19. Percentatge de persones que
reben ajuda alimentària i / o programes d'assistència social.
Igualtat social i econòmica #22. Iniciatives comunitàries de
base de caràcter alimentari a la ciutat.

ODS

PROGRAMA

ODS 1, 2, 3, 10, 17

5.1. Incorporar l’alimentació sostenible en
els programes municipals de benestar
social.

ODS 1, 2, 3, 10, 17

VARIABLES QUE
MESURAR

-

5.2. Elaborar diagnòstics a València
ciutat sobre l’accés a l’alimentació
saludable i sostenible per parts de
col·lectius vulnerables i implementar
accions en col·laboració amb els Serveis
Socials.

Organitzacions que ofereixen ajuda alimentària
desagregades per localització geogràfica, categories i
subcategories d'actius
Composició nutricional dels menús/bosses/cistelles
servits
Proporció productes frescos/elaborats
Origen
Relació proteïna animal/vegetal
Oferta de serveis complementaris (formació,
sensibilització, participació de les persones
beneficiàries, etc.)

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Regidoria de Serveis Socials
Serveis Socials
Cruz roja
Càritas
Grup de treball Dret a l'Alimentació
Grup de treball Aprofita València
ONGs sector comunitari i xarxes alimentàries locals
Treballadors de benestar i inseguretat alimentària
Grup Aprofita València

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Mapes o directoris d'actius existents
Informes i registres existents

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ
OBSERVACIONS

-

Entrevistes grups d'interés
Enquestes grups d'interés
Registres dels menús servits
Registre de bosses/cistelles repartides

-

Anàlisi documental
Anàlisi nutricional i de petjada de carboni
Entrevistes
Enquestes

Valoració segons criteris d'alimentació saludable i sostenible
establits pel Consell Alimentari

BAREMACIÓ INDICADOR 16
CRITERI

VALORACIÓ

VALORACIÓ

MÉS
SALUDABLE
(>50%
COMPLIMIENT
DIETA
SALUDABLE)

1

MENYS
SALUDABLE
(<50%
COMPLIMIENT
DIETA
SALUDABLE)

0

INDICADOR Nº17
NIVELL D'APROFITAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS COMUNITARIS
AGROALIMENTARIS
QUANTITATIU

X PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

3. Economia
alimentària de
proximitat

3.3. Recolzar la
creació
d’infraestructura
social, física, i digital
adaptada als
circuits curts de
comercialització
que milloren la
distribució i la
logística.

3.3.2 Fomentar la
creació
d’obradors
adaptats a les
necessitats de les
xicotetes
iniciatives
agroalimentàries
de la ciutat.
3.3.3 Recolzar i
reconèixer les
figures d’aval i
cooperació entre
la producció i el
consum
(Sistemes
Participatius de
Garantia, Grups
de Consum, etc.).

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

●

●

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR

Producció d'aliments #31. Nombre d'infraestructures
municipals de processament i distribució d'aliments
disponibles per als productors d'aliments en el terme
municipal.
Subministrament i distribució d'aliments #36. Nombre
d'establiments de fruites i verdures fresques per cada
1000 habitants (mercats i botigues) secundats pel
municipi.

ODS

PROGRAMA

ODS 9, 11

3.3. Recolzar la creació d’infraestructura
social, física, i digital adaptada als
circuits curts de comercialització que
milloren la distribució i la logística.

-

Nombre de persones usuàries desagregades per edat,
gènere, procedència i infraestructura o servei
comunitari que utilitza

UNIVERS D’ANÀLISI

-

-

Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
Consell Alimentari
Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana (CAECV)
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Mercavalencia
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball
Organitzacions agràries

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Enquesta a la població objectiu

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Enquesta

-

OBSERVACIONS

Es contempla com a infraestructura i serveis comunitaris el
Banc de Terres, Mercaobrador, Agrolab, Ecotira, Tires de
comptar mercats municipals, entre altres.

4. PRODUCCIÓ ALIMENTÀRIA
INDICADOR Nº18
NIVELL DE PROTECCIÓ DE LA SUPERFÍCIE AGRÍCOLA
QUANTITATIU

PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR
QUALITATIU
CORRELACIÓ EAV
2025

X

RESULTAT

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

2. Transició i
promoció
agroecològica

2.1. Promocionar
una producció
agroalimentària
socialment i
mediambientalme
nt responsable.

2.1.1. Afavorir la
reducció i
substitució
d’entrades (insums)
convencionals en
l’agricultura.
2.1.3. Materialitzar
incentius a la
producció
agroecològica com a
mantenidora d’un
medi ambient sa i
segur.

6. Planificació
alimentària territorial

6.1. Col•laborar i
incidir en la
construcció
d’estratègies
supramunicipals,
des del punt de
vista bioregional,
per a la inclusió
d’una perspectiva
agroalimentària.

6.3. Desenvolupar
instruments
normatius per a
definir una
infraestructura
verda municipal
amb criteris de
sobirania
alimentària.

2.1.5. Generar
infraestructures i
procediments per a
la ges- tió correcta
dels residus i altres
serveis vinculats a
l’agricultura
amb una visió
d’economia circular.
6.1.1. Garantir una
perspectiva de
sostenibilitat agroalimentària en les
estratègies i plans
d’acció en l’àmbit
metropolità.
6.1.2 Col•laborar en la
implementació del
Pla de Desenvolupament Agrari i la
creació del Consell
de l’Horta
contemplats en la
Llei de l’Horta.
6.3.1 Garantir la
connectivitat de la
infraestructura verda

municipal i comarcal
i significar el paper
imprescindible dels
es- pais agrícoles
com a connectors
d’espais oberts entre
els nuclis urbans.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

●
●

Governança alimentària #3. Política alimentària urbana,
d'una estratègia o d'accions i plans en aquest àmbit.
Governança alimentària #4. Inventari d'iniciatives, i.
comunitàries i pràctiques alimentàries locals.

ODS

PROGRAMA

ODS 12

2.1. Promocionar una producció
agroalimentària socialment i
mediambientalment responsable.

ODS 17

6.1. Col•laborar i incidir en la construcció
d’estratègies supramunicipals, des del
punt de vista bioregional, per a la inclusió
d’una perspectiva agroalimentària.

ODS 11, 12, 15

VARIABLES QUE
MESURAR
UNIVERS D’ANÀLISI

6.3. Desenvolupar instruments normatius
per a definir una infraestructura verda
municipal amb criteris de sobirania
alimentària.

Nivell de protecció de la superfície agrícola a la Comarca de
l'Horta.
-

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat
Regidoria de Planificació i Gestió Urbana dels
Ajuntaments de la Comarca de l'Horta
Consell de l'Horta

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Plans i fitxes corresponents en els llistats del Catàleg
de Proteccions de l'Horta de València.
Informació municipal.
Bases de dades.

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental

OBSERVACIONS

Els nivells de protecció d'aquest indicador es corresponen amb
l'agrupació realitzada en el Catàleg de Proteccions de l'Horta de
València el qual forma part del Pla d'Acció Territorial.
Aquesta agrupació té dos nivells bàsics de protecció: el nivell
estructurant o primer grau i el nivell no estructurant o segon grau.
El primer grau està constituït per: els Béns d'Interés Cultural (BIC); els

Béns de Rellevància Local (BRL); els Monuments Històrics o de
qualsevol índole així declarats; els béns que per la seua identitat
cultural són reconeguts social, intel·lectual i històricament com a
peces essencials del paisatge; els béns que pel seu caràcter
significatiu en el paisatge precisen d'un àmbit especial de protecció,
que s'indica en cada cas.
El segon grau està constituït per la resta dels béns culturals inclosos
en els llistats del catàleg i representats gràficament en els plans
corresponents (amb el número entre parèntesi). La relació de béns
inclosos en aquest nivell constitueix una proposta no exhaustiva,
podent els ajuntaments complementar-la, a través del planejament
urbanístic.
El resultat d'aquest indicador serà un mapa on es reflectisquen els
diferents nivells de protecció en l'àrea d'interés.

BAREMACIÓ INDICADOR 18
CRITERI

VALORACIÓ

NIVELL DE
PROTECCIÓ

1er GRAU, ESTRUCTURANT

1

2º GRAU, NO
ESTRUCTURANT

0

INDICADOR Nº19
SUPERFÍCIE DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA RESPECTE DE LA
CONVENCIONAL A LES COMARQUES DE L'HORTA
QUANTITATIU

X PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

2. Transició i promoció
agroecològica

2.1. Promocionar
una producció
agroalimentària
socialment i
mediambientalmen
t responsable.

2.1.1. Afavorir la
reducció i
substitució
d’entrades
(insums)
convencionals en
l’agricultura.
2.1.2. Impulsar
processos de
dinamització local
agroecològica.
2.1.3. Materialitzar
incentius a la
producció
agroecològica
com a
mantenidora d’un
medi ambient sa i
segur.
2.1.4. Fomentar la
gestió
agroecològica del
sistema arrosser.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR

●

Producció d'aliments #29. Proporció de terres agrícoles en
l'àrea municipal sota agricultura sostenible.

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 13, 12, 15

2.1. Promocionar una producció
agroalimentària socialment i
mediambientalment responsable.

-

Superfície de terra agrícola total dins de les comarques
de l'Horta.
Superfície de terra agrícola sota la certificació
d'Agricultura Ecològica a les comarques de l'Horta
Titularitat desagregada per gènere i edat

UNIVERS D’ANÀLISI

-

-

Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana (CAECV)
Consell Agrari Municipal
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Ministeri Agricultura

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Censos i documentació SIG
Bases de dades

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi comparativa

-

OBSERVACIONS

INDICADOR Nº20
NÚMERO I SUPERFÍCIE DE PARCEL·LES AGRÍCOLES ABANDONADES A LES
COMARQUES DE L'HORTA
QUANTITATIU
TIPUS
D’INDICADOR
CORRELACIÓ
EAV 2025

CORRELACIÓ
AMB
INDICADORS
MUFPP
CORRELACIÓ
AMB ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR

X

PROCÉS

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

2. Transició i
promoció
agroecològica

2.2. Afavorir la
viabilitat de
l’activitat
agrícola,
ramadera i
pesquera.

2.2.5. Impulsar el recanvi
generacional i la dignificació
de la professió agrària i
pesquera.

●
●

X

2.2.6. Facilitar l'accés a la terra
amb especial atenció a grups
socials sensibles com els joves
i les dones.

Producció d'aliments #26. Presència de polítiques i normatives
municipals que permeten i promoguen la producció i el
processament agrícola dins del terme municipal.
Producció d'aliments #27. Superfície d'espais agrícoles (potencials)
dins del terme municipal.

ODS

PROGRAMA

ODS 12

2.2. Afavorir la viabilitat de l’activitat agrícola,
ramadera i pesquera.

-

Nombre de parcel·les agrícoles en cultiu i superfície agrícola
de cadascuna d'elles.
Nombre de parcel·les abandonades i superfície agrícola de
cadascuna d'elles.

UNIVERS
D’ANÀLISI

-

Oficina Estadística de l'Ajuntament de València
Consell Agrari Municipal
Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Entrevista grups d'interés
Bases de dades grups d'interés (Mapatge Per l'Horta)
Estadístiques grups d'interés

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental
Entrevista semiestructurada

OBSERVACIONS

INDICADOR Nº21
SUPERFÍCIE DE TERRA OFERTADA I DEMANDADA A TRAVÉS DEL BANC DE TERRES
QUANTITATIU
TIPUS
D’INDICADOR
CORRELACIÓ
EAV 2025

X

PROCÉS

QUALITATIU

RESULTAT

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

2. Transició i
promoció
agroecològica

2.2. Afavorir la
viabilitat de
l’activitat agrícola,
ramadera i
pesquera.

2.2.4 Afavorir la xicoteta
transformació agrícola,
ramadera i pesquera del
territori.
2.2.5 Impulsar el recanvi
generacional i la
dignificació de la professió
agrària i pesquera.
2.2.6 Facilitar l’accés a la
terra amb especial atenció
a grups socials sensibles
com els joves i les dones.

CORRELACIÓ
AMB
INDICADORS
MUFPP

●

CORRELACIÓ
AMB ELS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 8, 10

2.2. Afavorir la viabilitat de l’activitat agrícola,
ramadera i pesquera.

Producció d'aliments #27. Superfície d'espais agrícoles (potencials)
dins del terme municipal.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

Superfície oferida a través del banc de terres.
Superfície demandada a través del banc de terres.
Titularitat oferents i demandants desagregada per gènere i
edat.

UNIVERS
D’ANÀLISI

-

Consell Agrari Municipal

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Bases de dades del Consell Agrari Municipal sobre el Banc
de Terres municipal.
Superfície de terra de cultiu gestionada pel Banc de Terres.

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental.

OBSERVACIONS

INDICADOR Nº22
SUPERFÍCIE D'HORTS URBANS MUNICIPALS, PRIVATS I/O AUTO GESTIONATS A LES
COMARQUES DE L'HORTA
TIPUS
D’INDICADOR

QUANTITATIU
QUALITATIU

RESULTAT

CORRELACIÓ
EAV 2025

LÍNIA
ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

4.4. Recolzar les
iniciatives
d’autogestió
desenvolupades
des de la societat
civil.

4.4.1. Facilitar informació
sobre associacions, grups de
consum, organitzacions
veïnals que realitzen
pràctiques de consum
responsables.

4. Governança
alimentària local

X

PROCÉS
X

4.4.2. Acompanyar i facilitar
la creació de nous grups de
consum o activitats entorn
d’aquestes figures
d’acostament entre la
producció i el consum.

CORRELACIÓ
AMB
INDICADORS
MUFPP
CORRELACIÓ
AMB ELS ODS

●
●

Igualtat social i econòmica #22. Nombre d'actius alimentaris
comunitaris a la ciutat.
Producció d'aliments #25. Nombre de residents de la ciutat dins
del límit municipal amb accés a un jardí urbà (agrícola).

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12

4.4. Recolzar les iniciatives d’autogestió
desenvolupades des de la societat civil.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

Nombre d'horts urbans
Localització i superfície dels horts urbans
Titularitat desagregada per gènere i edat

UNIVERS
D’ANÀLISI

-

Consell Agrari Municipal
Grups d'interés

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Bases de dades i plataforma SIG del Consell Agrari
Municipal
Horts urbans de la comarca de l'Horta desagregats en
funció de tipus de propietari (municipal, privat o
autogestionat), per sexe, edat, país d'origen, nivell d'estudis i
districte de residència de les persones involucrades.

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

OBSERVACIONS

-

-

Consulta SIG per a la ubicació i mesura de la superfície dels
horts.
Anàlisi d'informació estadística.

INDICADOR Nº23
VARIACIÓ DE SUPERFÍCIE AGRÍCOLA PER CREIXEMENT URBÀ I/O
INFRAESTRUCTURES A LES COMARQUES DE L'HORTA
QUANTITATIU

X PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

6. Planificació
alimentària territorial

6.2. Estudiar la
introducció en les
estratègies i
documents de
planificació urbana
municipal criteris
de qualitat
agroalimentària.

6.2.1 Estudiar la
inclusió de criteris
d’alimentació
sostenible en el
Pla General
d’Ordenació
Urbana.

●
●

X

Producció d'aliments #27. Superfície d'espais agrícoles
(potencials) dins del terme municipal.
Producció d'aliments #31. Nombre d'infraestructures
municipals de processament i distribució d'aliments
disponibles per als productors d'aliments en el terme
municipal.

ODS

PROGRAMA

ODS 2, 9, 11

6.2. Estudiar la introducció en les
estratègies i documents de planificació
urbana municipal criteris de qualitat
agroalimentària.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

Superfície agrícola en el terme municipal de València.
(desagregat per Superfície, Ubicació, Propietat,
Accessibilitat i Aptitud Agrológica)

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Informació plataforma SIG municipal.
SIGPAC
Bases de dades municipals.

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Consulta plataforma SIG.
Anàlisi documental.
Treball de camp.

OBSERVACIONS

INDICADOR Nº24
VOLUM D'ESMENES ORGÀNIQUES APLICADES A L'AGRICULTURA A LES
COMARQUES DE L'HORTA
QUANTITATIU

X PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

2. Transició i promoció
agroecològica

2.1. Promocionar
una producció
agroalimentària
socialment i
mediambientalmen
t responsable.

2.1.1 Afavorir la
reducció i
substitució
d’entrades
(insums)
convencionals en
l’agricultura.
2.1.2 Impulsar
processos de
dinamització local
agroecològica.
2.1.4 Fomentar la
gestió
agroecològica del
sistema arrosser.
2.1.5 Generar
infraestructures i
procediments per
a la gestió
correcta dels
residus i altres
serveis vinculats a
l’agricultura
amb una visió
d’economia
circular.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

●

Malbaratament alimentari #33. Proporció anual de residus
orgànics urbans recol·lectats que es reutilitzen en la
producció agrícola que té lloc dins dels límits municipals.

ODS

PROGRAMA

ODS 11, ODS 12, ODS 13,
ODS 15

2.1. Promocionar una producció
agroalimentària socialment i
mediambientalment responsable.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

UNIVERS D’ANÀLISI

-

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ
OBSERVACIONS

-

Volum de matèria orgànica recollida de manera
selectiva per l'Ajuntament de València
Volum de compost generat a la comarca de l'Horta a
partir de la matèria orgànica recollida.
Volum total d'esmenes orgàniques aplicades a
l'agricultura a la comarca de l'Horta.
Registres d'eixida de gallinassa
Ecoembes
Empreses comercialitzadores de compostos i esmenes
orgàniques
Ajuntaments comarques de l'Horta
entitat metropolitana per al tractament de residus
(EMTRE)
Bases de dades.
Llistat de tipus d'esmenes orgàniques aplicades a
l'agricultura a la comarca de l’horta.
Registres de la component orgànica dels residus sòlids
urbans.
Anàlisi de dades.
Enquestes

INDICADOR Nº25
NOMBRE D'OPERADORS AGROALIMENTARIS ECOLÒGICS I/O DE PROXIMITAT
QUANTITATIU

X PROCÉS

X

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

2. Transició i promoció
agroecològica

2.2. Afavorir la
viabilitat de
l’activitat agrícola,
ramadera i
pesquera.

2.2.1 Fomentar la
diversificació de la
producció i dels
mercats associats.

3. Economia
alimentària de
proximitat

3.3. Recolzar la
creació
d’infraestructura
social, física, i digital
adaptada als
circuits curts de
comercialització
que milloren la
distribució i la
logística.

2.2.2 Visibilitzar les
característiques
de qualitat de la
producció.
2.2.7 Impulsar la
incorporació de
nous perfils
laborals
agroecològics
dins dels plans de
formació,
ocupació i foment
de l’ocupació.
3.3.1 Generar i
reforçar
plataformes
logístiques per a
la
comercialització
de producte
agroalimentari de
proximitat que
facilite la
connexió entre les
xicotetes
iniciatives amb
nínxols de
demanda més
grans i estables.
3.3.2 Fomentar la
creació
d’obradors
adaptats a les
neces- sitats de
les xicotetes
iniciatives
agroalimentàries
de la ciutat.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

●

Producció d'aliments #31. Nombre d'infraestructures
municipals de processament i distribució d'aliments
disponibles per als productors d'aliments en el terme
municipal.

ODS

PROGRAMA

ODS 4

2.2. Afavorir la viabilitat de l’activitat
agrícola, ramadera i pesquera.

ODS 9, 12

3.3. Recolzar la creació d’infraestructura
social, física, i digital adaptada als
circuits curts de comercialització que
milloren la distribució i la logística.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

Llistat d'operadors/transformadors agroalimentaris
ressò i/o de proximitat a les comarques de l'Horta
desagregats per tipus d'infraestructura, localització,
grandària (núm. treballadors) i tipus d'operador

UNIVERS D’ANÀLISI

-

-

CAECV (Comité d'Agricultura Ecològica de la
Comunitat Valenciana)
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Mercavalencia
Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Bases de dades

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental

-

OBSERVACIONS

L'objectiu és valorar l'existència de xicotetes infraestructures
que permeten la posada en marxa o el manteniment de
xicotets projectes empresarials basats en l'alimentació
saludable i sostenible.

INDICADOR Nº26
NOMBRE DE CERTIFICACIONS DE QUALITAT QUE POSEN EN VALOR LA
PROXIMITAT DE LES COMARQUES DE L'HORTA
QUANTITATIU

X

PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

3. Economia
alimentària de
proximitat

3.4. Afavorir
estratègies de
diferenciació i
reconeixement
dels aliments de
qualitat i
proximitat.

3.4.1. Consolidar i
visibilitzar un segell de
proximitat que
reconega el producte
de l’Horta de València.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

X

3.4.2. Garantitzar un
acompanyament i
seguiment per al bon
funcionament dels
segell de proximitat.

N/A
ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12, 13

3.4. Afavorir estratègies de diferenciació i
reconeixement dels aliments de qualitat i
proximitat.

VARIABLES QUE
MESURAR

-

UNIVERS D’ANÀLISI

-

-

Llistat de segells de qualitat que posen en valor la
proximitat disponibles a les comarques de l'Horta
Superfície agrícola de l'àrea de les comarques de
l'Horta de València certificada amb segells de qualitat
que posen en valor la proximitat.

-

Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Certificacions de qualitat

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Bases de dades
Guies d'avaluació de les certificadores

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental

OBSERVACIONS

5. SUBMINISTRAMENT ALIMENTARI I DISTRIBUCIÓ

INDICADOR Nº27
NOMBRE DE MERCATS, PARADES I SUPERFÍCIE EN VENDA DIRECTA PER MERCAT
A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
QUANTITATIU

X PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR

CORRELACIÓ EAV
2025

QUALITATIU

RESULTAT

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

3. Economia
alimentària de
proximitat

3.2. Incrementar,
diversificar i
consolidar els
canals curts de
comercialització.

3.2.1 Instalar punts
de venda directa
en la xarxa de
mercats
municipals.
3.2.2 Crear i
impulsar mercats
de venda directa
de producte
agroalimentari.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP
CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR

●

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12, 13

3.2. Incrementar, diversificar i consolidar
els canals curts de comercialització.

-

-

Llistat de mercats de venda directa de fruites i
verdures fresques
Número de parades / mercat desagregat en funció del
seu sector (fruites i verdures; carns; peixos).
Superfície de cadascuna de les parades desagregada
en funció del seu sector (fruites i verdures; carns;
peixos) i el mercat al qual pertanyen.
Volum de vendes
Valor comercial
Relació volum de vendes/valor comercial

-

Consell Alimentari
Regidoria de Comerç
Oficina estadística de l'Ajuntament de València
Mercats municipals
Parades dels mercats municipals de fruites i verdures,

-

UNIVERS D’ANÀLISI

Subministrament i distribució d'aliments #36. Nombre
d'establiments de fruites i verdures fresques per cada 1000
habitants (mercats i botigues) secundats pel municipi.

carns i peixos.
FONTS DE
VERIFICACIÓ

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ
OBSERVACIONS

-

Bases de dades
Informes
Estadístiques per temes de l'Oficina estadística de
l'Ajuntament de València
Entrevistes

-

Revisió bases de dades
Anàlisi documental
Entrevistes

Com a mercats, es consideraran els Mercats Municipals i els
mercats no sedentaris.

INDICADOR Nº28
VALORACIÓ PER PART DE LES PERSONES CONSUMIDORES DELS PUNTS DE
VENDA D'ALIMENTS FRESCOS
QUANTITATIU

PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR
QUALITATIU
CORRELACIÓ EAV
2025

X RESULTAT

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

3. Economia
alimentària de
proximitat

3.2. Incrementar,
diversificar i
consolidar els
canals curts de
comercialització.

3.2.1 Instalar punts
de venda directa
en la xarxa de
mercats
municipals.
3.2.2 Crear i
impulsar mercats
de venda directa
de producte
agroalimentari.

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

●
●

Dietes i nutrició sostenible #8. Nombre de llars que viuen en
"deserts alimentaris".
Subministrament i distribució d'aliments #36. Nombre
d'establiments de fruites i verdures fresques per cada 1000
habitants (mercats i botigues) secundats pel municipi.

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12

3.2. Incrementar, diversificar i consolidar
els canals curts de comercialització.

VARIABLES QUE
MESURAR

Percepció per part de les persones consumidores dels punts
de venda d'aliments frescos en els diferents barris de la ciutat.

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Mercats municipals
Mercavalencia
Oficina d'Estadística de l'Ajuntament de València
Regidoria de Comerç
Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris
(AVACU)
Unió de Consumidors de València
Plataforma de grups de consum de València
Associació per a la Defensa de Consumidors i Usuaris
de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE)
Regidoría de Consum
Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat
Valenciana (CAECV)

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Enquesta als grups d'interés, desagregat en els
diferents barris i tipus d'establiments.

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Enquesta

OBSERVACIONS

La valoració ha de ser representativa d'almenys el 50% del
barri.

BAREMACIÓ INDICADOR 28
CRITERI

VALORACIÓ

VALORACIÓ

BEN
VALORATS

2

INDIFERENT

1

MAL
VALORATS

0

INDICADOR Nº29
NOVES INFRAESTRUCTURES ALIMENTÀRIES AL SERVEI DE LA TRANSICIÓ
ALIMENTÀRIA SOSTENIBLE
TIPUS
D’INDICADOR

QUANTITATIU
QUALITATIU

RESULTAT

CORRELACIÓ
EAV 2025

LÍNIA
ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

3.3. Recolzar la
creació
d’infraestructur
a social, física, i
digital adaptada
als circuits curts
de
comercialització
que milloren la
distribució i la
logística.

3.3.1 Generar i reforçar
plataformes logístiques per a la
comercialització de producte
agroalimentari de proximitat
que facilite la connexió entre les
xicotetes iniciatives amb nínxols
de demanda més grans i
estables.

3. Economia
alimentària de
proximitat

CORRELACIÓ
AMB
INDICADORS
MUFPP
CORRELACIÓ
AMB ELS ODS

VARIABLES QUE
MESURAR

●

X

3.3.2 Fomentar la creació
d’obradors adaptats a les
necessitats de les xicotetes
iniciatives agroalimentàries de
la ciutat.

PROGRAMA

ODS 9, 10, 11

-

PROCÉS

Subministrament i distribució d'aliments #36. Nombre
d'establiments de fruites i verdures fresques per cada 1000
habitants (mercats i botigues) secundats pel municipi.

ODS

-

X

3.3. Recolzar la creació d’infraestructura social,
física, i digital adaptada als circuits curts de
comercialització que milloren la distribució i la
logística.

Nombre d'emprenedories de venda al detall que
proporcionen fruites i verdures fresques, desagregats per
categories de productes: fruites i verdures, carn o peix
Número d'aquestes emprenedories alimentàries
promogudes per la ciutat de València

UNIVERS
D’ANÀLISI

-

Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
Consell Alimentari

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Bases de dades
Informes
Entrevistes amb els grups d'interés

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Anàlisi documental
Entrevistes

OBSERVACIONS

6. MALBARATAMENT ALIMENTARI

INDICADOR Nº30
EXISTÈNCIA D'UN PLA MUNICIPAL PER A LA REDUCCIÓ DEL MALBARATAMENT
ALIMENTARI
QUANTITATIU

PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR
QUALITATIU
CORRELACIÓ EAV
2025

PROGRAMA

ACCIÓ

1. Cultura
agroalimentària
responsable

1.1. Promoure i
visibilitzar unes
pràctiques
agroalimentàries
socialment i
mediambiental
responsables.

1.1.5 Impulsar
projectes dirigits
a la reducció dels
malbaratament
alimentari tant en
les llars, empreses
i espais de gestió
municipal.

5. Derecho a la
alimentación

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

2. Transició i promoció
agroecològica

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

X RESULTAT

●

2.1. Promocionar
una producció
agroalimentària
socialment i
mediambientalmen
t responsable.
5.1 Incorporar
l’alimentació
sostenible en els
programes
municipals de
benestar social.

2.1.11 Establir
polítiques per a
reduir el
malbaratament
alimentari tant en
les llars com en
els espais públics
municipals
i el canal Horeca.
5.1.2. Fomentar les
iniciatives de
recuperació i
valorització del
malbaratament
alimentari com a
forma d’economia
social per a la
integració
sociolaboral i
l’alimentació
sostenible.

Malbaratament alimentari #41. Volum anual total de pèrdues
i malbaratament d'aliments

ODS

PROGRAMA

ODS 1, 2, 10, 11, 12

1.1. Promoure i visibilitzar unes
pràctiques agroalimentàries socialment i
mediambiental responsables.

ODS 11, 12

2.1. Promocionar una producció
agroalimentària socialment i
mediambientalment responsable.

ODS 1, 2

VARIABLES QUE
MESURAR

-

5.1 Incorporar l’alimentació sostenible en
els programes municipals de benestar
social.

Si/no existeix un pla municipal per a la reducció del
desaprofitament alimentari
Grau d'implementació del pla
Inclusió del mesurament del desaprofitament
alimentari en el pla
Inclusió de la recuperació del desaprofitament
alimentari en el pla
Inclusió de la recuperació del desaprofitament
alimentari en compra pública en el pla
Impacte de la implementació del sistema
Organitzacions o institucions que treballen en el
desaprofitament alimentari en el vostre àmbit d'acció
Iniciatives i campanyes per a reduir el desaprofitament
alimentari a la ciutat de València

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Regidoria d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Enquesta a grups d'interés

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Enquesta

OBSERVACIONS

BAREMACIÓ INDICADOR 30
CRITERI

VALORACIÓ

PRESENCIA
D’ACCIONS

SÍ

1

NO

NIVELL
D’IMPLEMENTACIÓ
DE LES ACCIONS

TOTALMENT

2

PARCIALMENT 1

0
PER
IMPLEMENTAR

0

INDICADOR Nº31
ELS MERCATS ADOPTEN SISTEMES DE GESTIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI
QUANTITATIU

PROCÉS

TIPUS D’INDICADOR
QUALITATIU
CORRELACIÓ EAV
2025

CORRELACIÓ AMB
INDICADORS MUFPP

VARIABLES QUE
MESURAR

RESULTAT

X

LÍNIA ESTRATÈGICA

PROGRAMA

ACCIÓ

2. Transició i
promoció
agroecològica

2.1. Promocionar
una producció
agroalimentària
socialment i
mediambientalm
ent responsable.

2.1.5. Generar
infraestructures i
procediments per a la
gestió correcta dels
residus i altres serveis
vinculats a l’agricultura
amb una visió
d’economia circular.

●
●

CORRELACIÓ AMB
ELS ODS

X

Producció d'aliments #33. Proporció anual de residus
orgànics urbans recol·lectats que es reutilitzen en la
producció agrícola que té lloc dins dels límits municipals.
Malbaratament alimentari #41. Volum anual total de pèrdues
i malbaratament d'aliments

ODS

PROGRAMA

ODS 11, 12

2.1. Promocionar una producció
agroalimentària socialment i
mediambientalment responsable.

-

-

Els mercats si/no adopten sistemes de gestió del
desaprofitament
Grau d'implementació del sistema
Inclusió del mesurament del desaprofitament
alimentari en el sistema
Inclusió de la recuperació del desaprofitament
alimentari en el sistema
Impacte de la implementació del sistema

UNIVERS D’ANÀLISI

-

Mercavalencia
Mercats municipals
Regidoria de comerç

FONTS DE
VERIFICACIÓ

-

Enquesta a grups d'interés

MÈTODES PER A
RECAPTAR
INFORMACIÓ

-

Enquesta

-

OBSERVACIONS

BAREMACIÓ INDICADOR 31
CRITERI

VALORACIÓ

PRESENCIA
D’ACCIONS

SÍ

1

NO

NIVELL
D’IMPLEMENTACIÓ
DE LAS ACCIONS

TOTALMENT

2

PARCIALMENT 1

0
PER
IMPLEMENTAR

0

annex 2
INFOGRAFIES
INDICADORS EAV INDICADORS MUFFP

MANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE
L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025

Relació dels indicadors EAV amb els indicadors
MUFPP
El treball de seguiment i avaluació que s’està realitzant, i per tant gran
part dels indicadors eav que s’exposaran, es relacionen, a més d’amb
els indicadors mufpp que TAMBÉ s’exposaran, amb l’indicador *mufpp
número 5 dins del corrent de governança, facilitar l’acció efectiva:
5. Presència d’un mecanisme de monitoratge / avaluació per a recopilar
i analitzar dades del sistema alimentari urbà per a informar la formulació de polítiques municipals sobre polítiques alimentàries urbanes.

1. - Governança

2. Dietes i nutrició sostenibles

3. Equitat social i econòmica

4. Producció alimentària

5. Subministrament i distribució alimentària

6. Malbaratament alimentari

annex 3
ACTORS
IMPLICATS

MANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE
L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025

8. COSTE DE UNA CESTA
DE COMPRA SALUDABLE
EN SUPERMERCADOS,
MERCADOS MUNICIPALES
Y VENTA DIRECTA

Consell Alimentari
Mercavalencia
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Supermercados

Dietas y alimentación
sostenible

Gobernanza

Consell Alimentari
Universidades (UPV, UV y privadas)
ONGs
Organismos Agrarios

Gobernanza

Gobernanza

5. NIVEL DE SEGUIMIENTO
POR PARTE DE LAS
ENTIDADES MIEMBRO DE
LAS ACCIONES Y
CAMPAÑAS
COMUNICATIVAS
PROPUESTAS POR EL
CALM

5. Derecho a la alimentación

4. Gobernanza alimentaria local

4. Gobernanza alimentaria local

4. Gobernanza alimentaria local

4. Gobernanza alimentaria local

1. Cultura agroalimentaria responsable.
3. Economía alimentaria de proximidad

Gobernanza

Gobernanza

1.3. Favorecer los hábitos de vida saludables mediante la promoción de
dietas sostenibles
3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización
3.5. Regular e incrementar la compra pública de alimentos sostenibles por
parte de las administraciones públicas

1. Cultura agroalimentaria responsable
3. Economía alimentaria de proximidad

Gobernanza

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social

4.2. Generar y mejorar sistemas de información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias locales.

4.2. Generar y mejorar sistemas de información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias locales.

4.1. Fomentar una cultura participativa que mejore la colaboración y
coordinación entre las administraciones públicas, el sector privado y la
sociedad civil.
4.2. Generar y mejorar sistemas de información multisectorial relacionados
con las políticas agroalimentarias locales

4.1. Fomentar una cultura participativa que mejore la colaboración y
coordinación entre las administraciones públicas, el sector privado y la
sociedad civil.
4.3. Impulsar redes con otras ciudades, administraciones y territorios para
el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de políticas
agroalimentarias sostenibles.

1.3. Favorecer los hábitos de vida saludables mediante la promoción de
dietas sostenibles
3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización
3.5. Regular e incrementar la compra pública de alimentos sostenibles por
parte de las administraciones públicas

1. Cultura agroalimentaria responsable
2. Transición y promoción agroecológica

Gobernanza

Programa
1.1. Promover y visibilizar unas prácticas agroalimentarias social y
medioambientalmente responsables.
1.2. Fomentar una gastronomía responsable vinculada al territorio y a los
productos que la componen.
1.3. Favorecer los hábitos de vida saludables mediante la promoción de
dietas sostenibles.
2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

Línea Estratégica (LE)

Ámbito

Consell Alimentari

Entidades miembros del Consell Alimentari
Grupo de trabajo de comunicación del Consell
Alimentari
Universidades

4. AVTIVIDAD ANUAL DEL
CONSELL ALIMENIARI

6. NIVEL DE
TRANSPARENCIA DEL
CONSELL ALIMENTARI
7. NÚMERO DE ESTUDIOS
PUBLICADOS SOBRE
POLÍTICAS ALIMENTARIAS
URBANAS EN VALENCIA
CIUDAD

Consell Alimentari
Redes, reuniones y grupos de trabajo externos en los
que participa el Consell Alimentari
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta

Indicador
Actores
1. NÚMERO DE ACCIONES Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
DE FORMACIÓN,
Huerta
PROMOCIÓN Y
Consell Alimentari
Consell Agrari
SENSIBILIZACIÓN SOBRE
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
UN SISTEMA
Valenciana (CAECV)
ALIMENTARIO
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
ECOLÓGICO Y DE
PROXIMIDAD
Emergencia Climática y Transición Ecológica
2. NÚMERO DE REFORMAS
LEGISLATIVAS
Generalitat Valenciana
MUNICIPALES PARA
Ayuntamientos de l’Horta
PROMOVER EL CONSUMO
Consell de l’Horta
DE ALIMENTOS
SOSTENIBLES Y DE
PROXIMIDAD
ONGs del Consell Alimentari
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública
3. NIVEL DE DESARROLLO
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
DE LAS INICIATIVAS
Valenciana (CAECV)
AGROALIMENTARIAS EN
Concejalía de Comercio
EL CONJUNTO DEL
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
SECTOR Y RELACIÓN CON
Huerta
LA EAV 2025
Organizaciones Agrarias
Mercavalencia

Indicador

17. NIVEL DE
APROVECHAMIENTO DE
LAS INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
AGROALIMENTARIOS

16. COMPOSICIÓN DE LOS
MENÚS O CESTAS
PROPORCIONADOS POR
LAS ENTIDADES DE
AYUDA ALIMENTARIA

15. POBLACIÓN CON
VULNERABILIDAD
ALIMENTARIA EN
VALENCIA POR DISTRITOS

10. TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO DE LAS
PERSONAS MÁS
VULNERABLES DE LOS
PRINCIPIOS DE UNA
ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
11. PREVALENCIA
DIABETES SEGÚN
DEPARTAMENTOS DE
SALUD DE LA CIUDAD DE
VALENCIA (LA FE,
CLÍNICO, PESET, ARNAU)
12. SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTOS
SANIDAD ALIMENTARIA
13. NÚMERO DE
PROFESIONALES DE LA
AGRICULTURA, LA
GANADERÍA Y LA PESCA
EN LAS COMARCAS DE
L'HORTA
14. NÚMERO DE HOGARES
EN DESIERTOS
ALIMENTARIOS

9. CAPACIDAD DE
IDENTIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE
PROXIMIDAD Y LOS
PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS POR
PARTE DE LAS PERSONAS
CONSUMIDORAS

Concejalía de Servicios Sociales
Servicios Sociales
Cruz roja
Cáritas
Grupo de trabajo Derecho a la Alimentación
Grupo de trabajo Aprofita València
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consell Alimentari
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Mercavalencia
Consejería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo
Organizaciones agrarias

Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Concejalía de Educación
Concejalía de Servicios Sociales

3. Economía alimentaria de proximidad

Equidad social y económica

Equidad social y económica

Equidad social y económica

3. Economía alimentaria de proximidad

5. Derecho a la alimentación

5. Derecho a la alimentación

2. Transición y promoción agroecológica

Equidad social y económica

Equidad social y económica

5. Derecho a la alimentación

Dietas y alimentación
sostenible

5. Derecho a la alimentación

Dietas y alimentación
sostenible

Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública

Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Consell Agrari Municipal
CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad Valenciana)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia
Mercavalencia
Google
Oficina Estadística del Ayuntamiento de Valencia

5. Derecho a la alimentación

1. Cultura agroalimentaria responsable
2. Transición y promoción agroecológica

Línea Estratégica (LE)

Dietas y alimentación
sostenible

Dietas y alimentación
sostenible

Ámbito

Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Servicios Sociales
Cruz roja
Cáritas
Grupo de trabajo Derecho a la Alimentación
Grupo de trabajo Aprofita València

Actores
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU)
Unió de Consumidors de Valencia
Plataforma de grupos de consumo de Valencia
Asociación para la Defensa de Consumidores y
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Regidoría de Consumo
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)

3.3. Apoyar la creación de infraestructura social, física y digital adaptada a
los circuitos cortos de comercialización que mejoran la distribución y la
logística.

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social
5.2. Elaborar diagnósticos en Valencia ciudad sobre el acceso a la
alimentación saludable y sostenible por parte de colectivos vulnerables e
implementar acciones en colaboración con los Servicios Sociales

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social

3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad agrícola, ganadera y pesquera

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social

5.1. Incorporar la alimentación sostenible como una línea de trabajo en los
programas municipales de bienestar social
5.2. Elaborar diagnósticos en Valencia ciudad sobre el acceso a la
alimentación saludable y sostenible por parte de colectivos vulnerables e
implementar acciones en colaboración con los Servicios Sociales

1.1. Promover y visibilizar unas prácticas agroalimentarias social y
ambientalmente responsables
1.2. Fomentar una gastronomía responsable vinculada al territorio y a los
productos que la componen
2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable

Programa

27. NÚMERO DE
MERCADOS, PARADAS Y
SUPERFICIE EN VENTA
DIRECTA POR MERCADO

26. NÚMERO DE
CERTIFICACIONES DE
CALIDAD QUE PONEN EN
VALOR LA PROXIMIDAD

25. NÚMERO DE
OPERADORES
AGROALIMENTARIOS
ECOLÓGICOS Y/O DE
PROXIMIDAD

24. VOLUMEN DE
ENMIENDAS ORGÁNICAS
APLICADAS A LA
AGRICULTURA EN LA
COMARCA DE L’HORTA

21. SUPERFICIE DE TIERRA
OFERTADA Y
DEMANDADA A TRAVÉS
DEL BANCO DE TIERRAS
22. SUPERFICIE DE
HUERTOS URBANOS
MUNICIPALES, PRIVADOS
Y/O AUTO GESTIONADOS
23. VARIACIÓN DE
SUPERFICIE AGRÍCOLA
POR CRECIMIENTO
URBANO Y/O
INFRAESTRUCTURAS

20. NÚMERO Y
SUPERFICIE DE
PARCELAS AGRÍCOLAS
ABANDONADAS

Producción alimentaria

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad

Producción alimentaria

Suministro alimentario y
distribución

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Certificaciones de calidad

Consell Alimentari
Concejalía de Comercio
Oficina estadística del Ayuntamiento de Valencia
Mercados municipales
Paradas de los mercados municipales de frutas y
verduras, carnes y pescados

Producción alimentaria

Producción alimentaria

Producción alimentaria

Consell Agrari Municipal
Grupos de interés

Ecoembes
Empresas comercializadoras de compost y
enmiendas orgánicas
Ayuntamientos comarcas de l’Horta
entitat metropolitana per al tractament de residus
(emtre)
CAECV (Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad Valenciana)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Mercavalencia
Consejería de Industria, Comercio y Turismo
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Producción alimentaria

Producción alimentaria

Producción alimentaria

Consell Agrari Municipal

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)
Consell Agrari Municipal
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica
Ministerio Agricultura
Oficina Estadística del Ayuntamiento de valencia
Consell Agrari Municipal
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia

Producción alimentaria

Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad
Concejalía de Planificación y Gestión Urbana de los
Ayuntamientos de la Comarca de l’Horta
Consell de l’Horta

18. NIVEL DE PROTECCIÓN
DE LA SUPERFICIE
AGRÍCOLA

19. SUPERFICIE DE
PRODUCCIÓN AGRARIA
ECOLÓGICA RESPECTO DE
LA CONVENCIONAL EN
LAS COMARCAS DE
L’HORTA

Ámbito

Actores

Indicador

2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

6.2. Estudiar la introducción en las estrategias y documento de
planificación urbana municipal estándares de calidad agroalimentaria

4.4. Apoyar iniciativas de autogestión desarrolladas desde la sociedad civil.

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad agrícola, ganadera y pesquera.

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad agrícola, ganadera y pesquera.

2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.

3. Economía alimentaria de proximidad

3. Economía alimentaria de proximidad

3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización

3.4. Favorecer estrategias de diferenciación y reconocimiento de los
alimentos de calidad y proximidad

2.2. Favorecer la viabilidad de la actividad agrícola, ganadera y pesquera
2. Transición y promoción agroecológica 3.3. Apoyar la creación de infraestructura social, física y digital adaptada a
los circuitos cortos de comercialización que mejoran la distribución y la
3. Economía alimentaria de proximidad
logística

2. Transición y promoción agroecológica

6. Planificación alimentaria territorial

4. Gobernanza alimentaria local

2. Transición y promoción agroecológica

2. Transición y promoción agroecológica

2. Transición y promoción agroecológica

Programa
2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable.
6.1. Colaborar e incidir en la construcción de estrategias supramunicipales,
2. Transición y promoción agroecológica
desde el punto de vista bioregional, para la inclusión de una perspectiva
6. Planificación alimentaria territorial
agroalimentaria.
6.3. Desarrollar instrumentos normativos para definir una infraestructura
verde municipal con criterios de soberanía alimentaria.

Línea Estratégica (LE)

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consell Alimentari

Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y
Huerta
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica

Mercavalencia
Mercados municipales
Concejalía de comercio

30. EXISTENCIA DE UN
PLAN MUNICIPAL PARA
LA REDUCCIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

31. LOS MERCADOS
ADOPTAN SISTEMAS DE
GESTIÓN DEL
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

Actores
Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia
Cuestionario juntas municipales
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU)
Unió de Consumidors de Valencia
Plataforma de grupos de consumo de Valencia
Asociación para la Defensa de Consumidores y
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE)
Regidoría de Consumo
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
Valenciana (CAECV)

29. NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS
ALIMENTARIAS AL
SERVICIO DE LA
TRANSICIÓN
ALIMENTARIA
SOSTENIBLE

28. VALORACIÓN POR
PARTE DE LAS PERSONAS
CONSUMIDORAS DE LOS
PUNTOS DE VENTA DE
ALIMENTOS FRESCOS

Indicador

Desperdicio alimentario

Desperdicio alimentario

Suministro alimentario y
distribución

Suministro alimentario y
distribución

Ámbito

2. Transición y promoción agroecológica

1. Cultura agroalimentaria responsable.
2. Transición y promoción agroecológica

3. Economía alimentaria de proximidad

3. Economía alimentaria de proximidad

Línea Estratégica (LE)

2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable

1.1. Promover y visibilizar unas prácticas agroalimentarias socialmente y
medioambientalmente responsables.
2.1. Promocionar una producción agroalimentaria social y
medioambientalmente responsable
5.1 Incorporar la alimentación sostenible en los programas municipales de
bienestar social

3.3. Apoyar la creación de infraestructura social, física y digital adaptada a
los circuitos cortos de comercialización que mejoran la distribución y la
logística

3.2. Incrementar, diversificar y consolidar los canales cortos de
comercialización.

Programa
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MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LA ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA VALÈNCIA 2025

ENQUESTES
A excepció dels indicadors 6 i 18, per als quals es realitzarà una anàlisi documental directa, per a l’avaluació de la resta d’indicadors qualitatius serà necessari realitzar una sèrie d’enquestes per a poder extraure la informació
necessària. Per això, s’han proposat les següents preguntes relacionades cadascuna d’elles amb la baremació d’un indicador. Aquesta relació s’exposa a
continuació:

Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7

Baremació Indicador 3
Baremació Indicador 5
Baremació Indicador 9
Baremació Indicador 16
Baremació Indicador 28
Baremació Indicador 30
Baremació Indicador 31

A continuació, es descriuen detalladament cadascuna de les preguntes proposades:

PREGUNTA 1
CRITERI

VALORACIÓ

PRESÈNCIA
D'INICIATIVES
AGROALIMENTÀRIES
IMPLEMENTADORES
DE LA EAV 2025

SÍ

1

NO

0

NOM DE LA
INICIATIVA
AGROALIMENTÀRIA I
PÚBLIC OBJECTIU
RELACIÓ DE LA
INICIATIVA
AGROALIMENTÀRIA
AMB LES ACCIONS
EAV

1.3.1. Implementar programes d'acompanyament i
formació per a la transició cap a menjadors.

X

1.3.2. Fomentar l'alimentació sostenible com un eix de
treball en els programes municipals de Promoció de la
Salut.

X

1.3.3. Estudiar i impulsar instruments normatius que
regulen l'accés als aliments poc saludables per part de
la població escolar.
3.1.1. Instal·lar punts de venda directa en la xarxa de
mercats municipals.
3.1.2. Crear i impulsar mercats de venda directa de
productes agroalimentaris.
3.1.3. Revisar i adaptar la normativa municipal de
venda i consum de productes agroalimentaris.
3.4.1. Introducció en els plecs sobre compra pública
municipal de criteris de responsabilitat social i
mediambiental.

X

X
X
X
X
X

3.4.2. Elaboració d'una guia de recomanacions per a la
incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en
els menjadors escolars.
NIVELL
D'IMPLEMENTACIÓ
DE LA INICIATIVA
AGROALIMENTÀRIA

TOTALMENT

2

PARCIALMENT

1

PER
IMPLE
MENTA
R

0

PREGUNTA 2
CRITERI

VALORACIÓ

NOM DE L'ACCIÓ /
CAMPANYA
COMUNICATIVA
NIVELL DE
SEGUIMIENT

ALT

2

MITJÀ

1

BAIX

0

BAIXA

0

BAIXA

0

OBSERVACIONS

PREGUNTA 3
CRITERI

VALORACIÓ

CAPACITAT
D'IDENTIFICACIÓ
PRODUCTES DE
PROXIMITAT SENSE
CERTIFICACIÓ NI
SEGELLS

ALTA

2

MITJANA

1

CAPACITAT
D'IDENTIFICACIÓ
PRODUCTES DE
PROXIMITAT AMB
LA CERTIFICACIÓ O
SEGELL

SÍ

1

NO

0

CAPACITAT
D'IDENTIFICACIÓ
PRODUCTES
AGROECOLÒGICS
SENSE
CERTIFICACIÓ NI
SEGELLS

ALTA

2

MITJANA

1

CAPACITAT
D'IDENTIFICACIÓ
PRODUCTES
AGROECOLÒGICS
AMB LA
CERTIFICACIÓ O
SEGELL

SÍ

1

NO

0

OBSERVACIONS

PREGUNTA 4
CRITERI

VALORACIÓ

L'ORGANITZACIÓ
PROPORCIONA
ALGUN TIPUS
D'AJUDA
ALIMENTÀRIA

SÍ

1

NO

0

OFEREIX SERVEIS
COMPLEMENTARIS
(FORMACIÓ,
SENSIBILITZACIÓ,
PARTICIPACIÓ DE
LES PERSONES
BENEFICIÀRIES,
ETC)

SÍ

1

NO

0

ORIGEN DELS
PRODUCTES
OFERITS
COMPOSICIÓ
NUTRICIONAL
MITJA
PROPORCIÓ MITJA
PRODUCTES
FRESCOS /
PRODUCTES
ELABORATS
PROPORCIÓ MITJA
PROTEÏNA ANIMAL
/ PROTEÏNA
VEGETAL

PREGUNTA 5
CRITERI

VALORACIÓ

TIPUS D'ESTABLIMENT

Pescateries / Fruiteries i Verduleries / Carnisseria /
Supermercats / Herboristeries / Mercat Municipal

EXISTÈNCIA
D'ENQUESTA DE
SATISFACCIÓ DE
PERSONES USUÀRIES

SÍ

1

NO

0

PERCEPCIÓ PERSONES
CONSUMIDORES

BEN
VALORATS

2

INDIFERENT

1

MAL
VALORATS

0

PREGUNTA 6
CRITERI

VALORACIÓ

EXISTÈNCIA D'UN PLA
MUNICIPAL PER A LA
REDUCCIÓ DEL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

SÍ

1

NO

0

NIVELL
D’IMPLEMENTACIÓDEL
PLA

TOTALMENT

2

PARCIAL
MENT

1

EL PLA INCLOU EL
MESURAMENT DEL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

SÍ

1

NO

0

EL PLA INCLOU LA
RECUPERACIÓ DEL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

TOTALMENT

2

PARCIAL
MENT

EL PLA INCLOU LA
RECUPERACIÓ DEL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI EN COMPRA
PÚBLICA

TOTALMENT

2

EL PLA CONTEMPLA
ESTRATÈGIES DE
CONSCIENCIACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

SÍ

SU ADOPCIÓN HA
TENIDO ALGÚN IMPACTO
POSITIVO

SÍ

DESCRIU AQUESTS
IMPACTES
Nom les organitzacions o
institucions que treballen
en el malbaratament
alimentari en el vostre
àmbit d'acció
Nom les iniciatives i
campanyes per a reduir el
malbaratament
alimentari a la ciutat de
València
OBSERVACIONS

PER
IMPLEMENTAR

0

1

PER
IMPLEMENTAR

0

PARCIAL
MENT

1

PER
IMPLEMENTAR

0

1

NO

0

1

NO

0

PREGUNTA 7
CRITERI

VALORACIÓ

ADOPCIÓ PLA DE
LLUITA CONTRA EL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

SÍ

1

NO

0

NIVELL
D'IMPLEMENTACIÓ
DEL SISTEMA

TOTALMENT

2

PARCIALMENT

1

AQUESTS PLANS
INCLOUEN EL
MESURAMENT DEL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

SÍ

1

NO

0

AQUESTS PLANS
INCLOUEN LA
RECUPERACIÓ DEL
MALBARATAMENT
ALIMENTARI

TOTALMENT

2

PARCIALMENT

1

LA SEUA ADOPCIÓ
HA TINGUT ALGUN
IMPACTE POSITIU

SÍ

1

NO

0

PER
IMPLEMEN
TAR

0

PER
IMPLEMEN
TAR

0

DESCRIU AQUESTS
IMPACTES
OBSERVACIONS

Aquestes preguntes s’han agrupat en tres tipus d’enquestes segons la taula
que es descriu a continuació:
TIPUS D’ENQUESTA

PREGUNTES

Enquesta Organitzacions Socials

1, 3, 4, 5

Enquesta Institucions Públiques

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Enquesta Acadèmica

1, 2

En primer lloc, l’enquesta per a les Organitzacions Socials inclou preguntes
relacionades amb les iniciatives que duen a terme i amb l’ajuda que proporcionen, a més de preguntes a les persones consumidores usuàries d’aquesta
ajuda. Aquestes últimes preguntes hauran de facilitar-se als seus usuaris i ser
respostes per ells mateixos.

L’enquesta dirigida a les Institucions Públiques, inclou d’una banda preguntes
relacionades amb la governança i les iniciatives dutes a terme en aquestes, a
més de preguntes sobre les persones consumidores i els mercats. Aquestes
últimes deuran, d’una banda, realitzar-se a una mostra representativa de persones consumidores, i per un altra directament als gestors dels mercats.
Finalment, l’enquesta dirigida a l’Acadèmia, com són les universitats per exemple, inclou una pregunta relacionada amb les iniciatives agroalimentàries dutes a terme dins d’aquestes i una altra relacionada amb la governança del
CALM.
A continuació es poden trobar els enllaços a les enquestes tipus que es proposen:

ORGANITZACIONS SOCIALS
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx7tY7lvJKPPGWqBYNPDg5Dm2uv-fuvTKBvlEoIFSki85FRg/viewform?usp=pp_url

INSTITUCIONS PÚBLIQUES
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQTYhPcF9r9w4E1xNOp8fBFnEXFl9V6kGzBAwDZB1o50DXg/viewform?usp=sf_link

ACADÈMICA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePlWjfcDg5NRBFmm_dGiIbh-iDTKLBcwOtfJ10eKL7rXuNvg/viewform?usp=sf_link
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