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Presidència de la Generalitat
DECRET 131/2016, de 7 d’octubre, del Consell, pel qual
es crea la Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial
i Social. [2016/7844]

Presidencia de la Generalitat
DECRETO 131/2016, de 7 de octubre, del Consell, por
el que se crea la Distinción de la Generalitat al Mérito
Empresarial y Social. [2016/7844]

PREÀMBUL

PREÁMBULO

Correspon als governs premiar projectes i trajectòries, individuals o
col·lectives, que distribueixen beneficis a la societat i que són, per tant,
motiu d’orgull compartit. Aquest és el sentit d’una comunitat política:
sentir junts, tant pel que fa al patiment com a l’alegria.

En virtut d’això, a proposta del president de la Generalitat, i amb la
deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 7 d’octubre de 2016,

Corresponde a los gobiernos premiar proyectos y trayectorias, individuales o colectivas, que distribuyen beneficios a la sociedad y que
son, por tanto, motivo de orgullo compartido. Este es el sentido de una
comunidad política: sentir juntos, tanto por lo que respecta al sufrimiento como a la alegría.
La Generalitat cuenta ya con distinciones y premios que reflejan
este reconocimiento en el ámbito de la cultura, la solidaridad, la investigación científica, el deporte o el servicio a los intereses generales. Para
ello se crearon en su momento la Alta Distinción de la Generalitat, la
Distinción de la Generalitat, la Distinción de la Generalitat al Mérito
Cultural, las medallas y placas al Mérito Deportivo y la Distinción de la
Generalitat al Mérito Científico, que a lo largo de los años han reconocido la dedicación, el talento y la excelencia.
Sin embargo, quedaba sin reconocimiento el mérito de todas aquellas personas e instituciones que en el ámbito empresarial, cooperativo
y social han contribuido al crecimiento económico inteligente, responsable y sostenible en la Comunitat Valenciana. Un desarrollo inteligente,
que aprovecha las ventajas competitivas y las oportunidades de nuestro
territorio; responsable, porque se ocupa y preocupa de las personas,
de la economía real, no especulativa, con la creación de más puestos
de trabajo y de más calidad; sostenible, porque tiene vocación de permanencia y durabilidad, sin malgastar un patrimonio natural que no se
puede hipotecar porque pertenece siempre a la siguiente generación.
Por eso se entiende procedente instituir, bajo la denominación de
Distinción de la Generalitat al Mérito Empresarial y Social, el reconocimiento de los proyectos y las trayectorias profesionales de personas o entidades que hayan contribuido al crecimiento económico de la
Comunitat Valenciana, con sensibilidad e inteligencia medioambiental
y social.
En su virtud, a propuesta del presidente de la Generalitat, y previa
deliberación del Consell, en la reunión del día 7 de octubre de 2016,

DECRETE

DECRETO

Article 1. Objecte
És objecte d’aquest decret la creació de la Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial i Social, la finalitat de la qual és el reconeixement dels mèrits, així com la labor i trajectòria, d’aquelles persones
o entitats que han destacat pel seu treball, vocació o compromís amb el
creixement intel·ligent, responsable i sostenible de la Comunitat Valenciana.

Artículo 1. Objeto
Es objeto de este decreto la creación de la Distinción de la Generalitat al Mérito Empresarial y Social, cuya finalidad es el reconocimiento
de los méritos, así como la labor y la trayectoria de aquellas personas
o entidades que han destacado por su trabajo, vocación o compromiso
con el crecimiento inteligente, responsable y sostenible de la Comunitat
Valenciana.

Article 2. Requisits
1. La Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial i Social s’atorgarà a aquelles persones que tinguen la condició política de valencianes,
o que, sense tindre-la, tinguen relació amb la Comunitat Valenciana o hi
hagen desenvolupat la major part la seua labor.
2. També s’atorgarà a aquelles entitats, tant públiques com privades, que tenint la seu a la Comunitat Valenciana o desenvolupant part
de la seua activitat en ella, hagen destacat pel seu treball, vocació o
compromís amb el creixement intel·ligent, responsable i sostenible de
la Comunitat Valenciana

Artículo 2. Requisitos
1. La Distinción de la Generalitat al Mérito Empresarial y Social se
otorgará a aquellas personas que tengan la condición política de valencianas, o que, sin tenerla, tengan relación con la Comunitat Valenciana
o en ella hayan desarrollado la mayor parte su labor.
2. También se concederá a aquellas entidades, tanto públicas como
privadas, que, teniendo la sede en la Comunitat Valenciana, o desarrollando parte de su actividad en ella, hayan destacado por su trabajo,
vocación o compromiso con el crecimiento inteligente, responsable y
sostenible de la Comunitat Valenciana

Article 3. Atorgament
1. La Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial i Social
s’atorgarà, a proposta de qui ocupe la Presidència de la Generalitat,
mitjançant decret del Consell.
2. La iniciativa del seu atorgament podrà partir de les persones titulars dels departaments que tinguen competències en matèria d’economia, turisme, agricultura, medi ambient, indústria, ocupació, innovació
i responsabilitat social.

Artículo 3. Otorgamiento
1. La Distinción de la Generalitat al Mérito Empresarial y Social se
otorgará, a propuesta de quien ocupe la Presidencia de la Generalitat,
mediante decreto del Consell.
2. La iniciativa de su otorgamiento podrá partir de las personas
titulares de los departamentos que tengan competencias en materia de
economía, turismo, agricultura, medio ambiente, industria, empleo,
innovación y responsabilidad social.

La Generalitat compta ja amb distincions i premis que reflecteixen
aquest reconeixement en l’àmbit de la cultura, la solidaritat, la investigació científica, l’esport o el servei als interessos generals. Per a això
es van crear en el seu moment l’Alta Distinció de la Generalitat, la Distinció de la Generalitat, la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural,
les medalles i plaques al Mèrit Esportiu i la Distinció de la Generalitat
al Mèrit Científic, que al llarg dels anys han reconegut la dedicació, el
talent i l’excel·lència.
Això no obstant, quedava sense reconeixement el mèrit de totes
aquelles persones i institucions que en l’àmbit empresarial, cooperatiu
i social han contribuït al creixement econòmic intel·ligent, responsable
i sostenible en la Comunitat Valenciana. Un desenvolupament intel·ligent, que aprofita les avantatges competitives i les oportunitats del nostre territori; responsable, perquè s’ocupa i preocupa de les persones, de
l’economia real, no especulativa, amb la creació de més llocs de treball
i de més qualitat; sostenible, perquè té vocació de permanència i durabilitat, sense malbaratar un patrimoni natural que no es pot hipotecar
perquè pertany sempre a la següent generació.
Per això s’entén procedent instituir, sota la denominació de Distinció de la Generalitat al Mèrit Empresarial i Social, el reconeixement
dels projectes i les trajectòries professionals de persones o entitats que
hagen contribuït al creixement econòmic de la Comunitat Valenciana,
amb sensibilitat i intel·ligència mediambiental i social.
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Article 4. Lliurament
El lliurament de la distinció s’efectuarà en l’acte públic institucional
de celebració del Dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d’octubre de cada
any, tret que per causa justificada s’estime que s’haja d’efectuar en un
altre diferent.

Artículo 4. Entrega
El entrega de la distinción se efectuará en el acto público institucional de celebración del Día de la Comunitat Valenciana, el 9 de octubre
de cada año, salvo que, por causa justificada, se considere que haya de
efectuarse en otro diferente.

Article 5. Acreditació i registre
Per a acreditar l’atorgament de la distinció, es publicarà el decret de
concessió en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i s’inscriurà
en el Llibre d’Honors i Distincions de la Generalitat.

Artículo 5. Acreditación y registro
Para acreditar el otorgamiento de la distinción, el decreto de concesión se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y
se inscribirá en el Libro de Honores y Distinciones de la Generalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Incidència econòmica en la dotació de despesa
L’aplicació i desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignada a la Presidència
de la Generalitat, i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans
personals i materials.

Única. Incidencia económica en la dotación de gasto.
La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener ninguna
incidencia en la dotación de los capítulos de gasto asignada a la Presidencia de la Generalitat, y, en todo caso, deberá ser atendida con sus
medios personales y materiales.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua aprovació.
València, 7 d’octubre de 2016

Única. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación.
Valencia, 7 de octubre de 2016

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

