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1.- MOTIVACIÓ
El punt de partida d’aquest document es situa en les pròpies conclusions i suggeriments
que s’estableixen en el document del PLA ESTRATÈGIC DE LA INDÚSTRIA
VALENCIANA 2018-2023 (PEIV). En la pàgina 8 de les seues conclusions assenyala:
El PEIV se enfrenta al reto de la transversalidad de actuaciones que lo componen, esto es,
existen Retos y actuaciones concretas en los Planes Sectoriales que requieren de la necesaria
coordinación entre administraciones (Hacienda, Industria, IVACE, Educación, etc.), por lo que:
(1) La creación del Comité Interdepartamental para la Estrategia Industrial, sobre todo para
coordinar la aplicación de los Retos, junto con el Observatorio de la Industria. (2) Asimismo,
se necesitaría también la creación de las diversas Mesas Sectoriales de Impulso Estratégico,
que serán los órganos encargados del seguimiento y evaluación de las acciones concretas en
los diversos Planes Sectoriales y todo ello, en coordinación con el Observatorio de la
Industria.
Los diversos Planes Sectoriales se consideran también documentos de trabajo abiertos a la
revisión y corrección por parte de las respectivas Mesas durante la implementación. Éstas
también se encargarán de la priorización y temporalidad de las diferentes actuaciones. Con
todo, se podrá establecer un Cuadro de Mando de la Industria desde el que seguir los
indicadores estructurales de la industria, los avances logrados en los Retos y los resultados de
la implementación de cada uno de los Planes Sectoriales, con el fin de que se disponga de un
documento único de seguimiento y control que, además, puede estar abierto y transparente a
todos los agentes y sectores de la sociedad. Dicho documento deber servir, además, como hoja
de ruta central para la gobernanza del PEIV. Conviene destacar que, con carácter general, la
creación del Comité Interdepartamental y de las diferentes Mesas, ambos, responden también
a la necesidad imperiosa de institucionalizar la política industrial, confiriéndole un estatus de
permanencia y una visión de largo plazo.

Així doncs, aquest apartat del document del PEIV suggereix un full de ruta, que va a
determinar, en certa mida, tant la metodologia com el contingut del propi procés
d’implementació del PEIV, que el present document replega.

Per tant la motivació del present document parteix de l’anàlisi del document inicial del
PEIV i va fins a la proposta d’accions concretes de política industrial a desenvolupar
dins de l’àmbit pressupostari de l’exercici 2019.
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2.- METODOLOGIA
La metodologia emprada pel seguiment del PEIV, ha consistit en una revisió i millora
sistematitzada del document inicial PEIV, a partir de la triangulació de la informació
entre les meses sectorials representatives i els òrgans de control establerts per la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç iTreball i la Direcció
General.
Òrgans de control. Per a l’elaboració d’aquest document de seguiment, s’han implementat
les recomanacions suggerides al PEIV. D’una banda s’han constituït o dotat de
competències els òrgans de l’Administració que articulen tot el procés, com ara: el
Comitè Interdepartamental per a l’Estratègia Industrial i l’Observatori de la Indústria,
(encara que ja constituït se li dota de competències i atribucions). Finalment, des de la
Direcció General d’Indústria i Energia, s’han constituït una Direcció i una Secretària
Tècnica per tal de coordinar el procés de revisió del PEIV.
Meses sectorials. D’altra banda, la font d’informació bàsica per a la revisió i millora de les
propostes inicials del PEIV han estat les pròpies conclusions de les diverses meses
sectorials, dins d’un procés bottom-up.
Pel que fa a l’àmbit d’actuació i la tipologia d’accions del PEIV, d’una banda s’ha partit
d’una identificació dels sectors prèvia, i d’altra es proposen actuacions a diversos nivells.

La identificació dels sectors
SECTORS DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA
Productes Infantils, Fusta i mobles, Tèxtil, Joguet, Pedra Natural, Arts Gràfiques,
Envasos i Embalatges, Energia, Ceràmica, Químic, Automoció, Plàstic, Metall Mecànic,
Calcer i Alimentació

Respecte a classificació de les activitats productives que s’inclouen en el pla, es reconeixen
15 sectors o grups d’activitats: Productes Infantils, Fusta i Mobles, Tèxtil, Joguet, Marbre,
Arts Gràfiques, Envasos i Embalatges, Energia, Ceràmica, Químic, Automoció, Plàstic, Metall
Mecànic, Calcer i Alimentació.
Aquesta classificació, encara que tracta de ser representativa del conjunt de la indústria
valenciana, té un caràcter operatiu i, no contempla activitats que encara que no adscrites
als sectors seleccionats, podem jugar un paper important ara o en el futur immediat en la
nostra economia.
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En tot cas, cal considerar que existeixen importants interaccions que s’estableixen entre els
diversos sectors per tal de configurar cadenes de valor de productes i serveis que poden
configurar nous alineaments de les mateixes activitats. En aquest context és important, per
exemple, la noció d’habitat o, més genèricament, els clústers multisectorials de salut, moda,
etc.

Els nivells d’actuació
A l’hora d’implementar les línies d’actuació que donen resposta als reptes de la indústria
valenciana, cal fer-ho a partir de diferents nivells o àmbits d’actuació: (1) les empreses; (2)
les estructures interorganitzatives (com ara els clústers, consorcis, i d’altres) i, (3) les
institucions que interactuen entre els actors sectorials, els instituts tecnològics, les
associacions empresarials, i altres institucions.
En resum la implementació del PEIV, ha partit d’una definició de governança i d’una definició
prèvia de l’àmbit on s’aplica.
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3.- TASQUES REALITZADES
Anàlisi del contingut . Al·legacions . Respostes existents . Documents integrats . 15
meses sectorials . Accions prioritzades. Eixos i objectius

El seguiment del pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023, s’ha estructurat en
diverses fases, que abasten un període temporal des de maig fins a juliol del 2018.
- Anàlisi del contingut del propi PEIV, amb la confecció un document d’accions
transversals i quinze fulls d’accions sectorials, en format de full de càlcul.
- Confirmació i incorporació de modificacions proposades pels diferents agents
sectorials, replegant i afegint al document inicial les diferents al·legacions
presentades.
- Elaboració de les diferents respostes existents des dels diversos departaments de
la Generalitat de la Comissió Interdepartametal. Aquestes respostes inclouen tant
la referència de les accions com l’import assignat en els pressupostos
corresponents.
- Elaboració d’una sèrie de documents integrats de les dades replegades en els
passos anteriors, un transversal i quinze sectorials.
- Realització de les 15 meses sectorials amb la presència de responsables de la
Conselleria, la Direcció General i de les diferents institucions sectorials (veure
annex I).
- Recollida de les accions prioritzades per part dels agents sectorials. I, per fi,
integració de la informació en un sol document.
- Proposta final del conjunt d’eixos i objectius lligats als diferents reptes estratègics
i sectorials del PEIV.
- Confecció del llistat final d’accions a proposar a partir de les reunions del Comitè
Tècnic i Comissió Interdepartamental de cara a la proposta pressupostaria del
2019.
- Adequació i implementació de les recomanacions i directius dels documents
programàtics del Consell en l’àmbit de la política industrial (en particular: RIS3CV
Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació a la Comunitat
Valenciana i també el Document de Bases i Elements Orientadors per a la
Transformació del Model Econòmic de la Comunitat valenciana, i l’Informe de
Situació del Sistema Valencià d'Innovació.
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4.- RESULTATS
El procés de seguiment de la implementació del PEIV i les tasques anteriorment
descrites, han donat, almenys, tres resultats importants:
1. Definició dels 6 eixos i dels seus objectius, que engloben i comprenen els Reptes
Estratègics i Sectorials definits en el PEIV.
2. Taula d’accions a desenvolupar. Aquestes accions a desenvolupar en 2019
vénen relacionades en una taula que replega totes les aportacions de la Comissió
Tècnica i de la Comissió Interdepartamental.
3. Resultats indirectes. Creació d’un sistema de governança per a l’elaboració del
PEIV. Aquesta governança inclou tant els òrgans de la pròpia Administració com
els diferents grups d’institucions han participat en la proposta i revisió de les
accions.
Pel que fa al present document s’ha centrat en la definició i justificació dels eixos i dels
seus objectius, que engloben i comprenen els reptes estratègics i sectorials definits en el
PEIV.
Definició dels eixos i dels seus objectius, que engloben i comprenen els reptes
estratègics i sectorials definits en el PEIV.
La definició dels eixos i objectius finals del PEIV que engloben i comprenen els reptes
Estratègics i Sectorials definits en el PEIV, permeten prioritzar i definir les actuacions a
realitzar durant el període pressupostari del 2019. La taula de les accions prioritzades
figurarà en un document de treball específic.
Per tal de justificar els passos donats en el procés cal començar per fer, encara que
sumari, un diagnòstic de les principals característiques i febleses de la indústria
valenciana. Tal com el propi document inicial del PEIV (pàg. 6) indicava:
El diagnóstico del conjunto de la industria, en su globalidad, arrojó puntos a mejorar que,
en su mayoría, han conformado los objetivos prioritarios o metas del PEIV plasmados en
forma de (i) Retos Estratégicos y (ii) Planes Sectoriales. Los Retos Estratégicos están
enfocados a mejorar las condiciones estructurales de competitividad de la industria
valenciana, mientras que los Planes Sectoriales son hojas de ruta para mejorar la
competitividad de cada sector/cadena de valor en particular. Los Retos son acciones en el
ámbito estructural que están dirigidas prácticamente a la totalidad de los
sectores/clústers analizados, de cara a conformar un ecosistema o contexto económico
que fomente la innovación y mejore la competitividad en general. Por otra parte, los
Planes Sectoriales se centran en actuaciones enfocadas a la realidad particular de cada
sector, promoviendo la innovación, la internacionalización, la industria 4.0, la renovación
de maquinaria, la mejora e impulso de la FP, la simplificación de la normativa o la
generación de planes especiales de formación de puestos muy demandados, entre muchas
otras detalladas a lo largo del PEIV.
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Per tant a partir de les opinions replegades en la primera ronda de les diferents meses
sectorials, i que figuren en el document inicial del PEIV, la indústria valenciana presenta
una sèrie de característiques i reptes que poden servir com a punt de partida per a la
proposta de document final de les accions de política industrial del PEIV. Aquestes
serien: (1) limitacions en la capacitat innovadora de les empreses i (2) particularment
per fer front al repte de la transformació digital, (3) necessitat d’una millora en el
posicionament en la cadena global de valor; (4) debilitat de la dotació de recursos de
coneixement, particularment a nivell de formació professional i especialitzada, i captació
de talent. També presenta problemes d’ajustament entre l’oferta de formació i
coneixements del sistema educatiu i les necessitats de les empreses industrials., (5) la
conveniència d’elaborar unes noves bases per l’estratègia energètica, en l’actual moment
de transició energètica amb noves oportunitats d’estalvi, eficiència, sostenibilitat i negoci.
A més aquesta estratègia precisa d’una millora en la regulació i simplificació
administrativa dels projectes energètics i, la transparència i la innovació. Finalment (6)
dimensió reduïda de les empreses. Aquesta característica de les empreses, requereix
estratègies de cooperació, a diversos nivells: entre empreses i amb organitzacions i
estructures intermèdies, com ara els clústers, consorcis, etc., en el context del sistema
regional d’innovació.
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5.- DEFINICIÓ DELS 6 EIXOS
I DELS SEUS OBJECTIUS
Com a conseqüència de la caracterització de l’economia valenciana, les accions recollides
i proposades en el pla s’agrupen al voltant dels següents EIXOS ESTRATÈGICS:

INNOVACIÓ
TRANSFORMACIÓ DIGITAL
INTERNACIONALITZACIÓ I POSICIONAMENT EN LA CADENA GLOBAL DE
VALOR
TALENT. FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE QUALITAT
ESTRATÈGIA ENERGÈTICA
COOPERACIÓ

Cadascun dels EIXOS ESTRATÈGICS formula una sèrie d'objectius estratègics que es
prete aconseguir amb la realització de diferents actuacions, moltes de les quals han sigut
contemplades en la taula d'accions prioritzades per les meses sectorials.
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ESQUEMA DELS
6 EIXOS I DELS

SEUS OBJECTIUS
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EIX 1: INNOVACIÓ.
ACCIONS ENCAMINADES A LA GENERACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS
D'INNOVACIÓ A LES EMPRESES INDUSTRIALS
O.1 GENERACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS D'INNOVACIÓ EN DISSENY,
TECNOLOGIA I MERCATS, EN LÍNIA AMB L'ESTRATÈGIA RIS3-CV
O.2 MILLORA DE L'ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ DE
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN EL SISTEMA VALENCIÀ D'INNOVACIÓ
0.3 SUPORT A INNOVACIÓ PER MITJÀ DE LA INTRAEMPRENEDURIA I A LA
COL·LABORACIÓ AMB STARTUPS
EIX 2: TRANSFORMACIÓ DIGITAL.
SUPORT ALS PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN TOTES LES FUNCIONS
EMPRESARIALS.
O.1 SUPORT ALS PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN TOTES LES
FUNCIONS EMPRESARIALS
O.2 ENFORTIMENT I POSADA EN VALOR DE L'ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ EN
TECNOLOGIES DIGITALS DE LA CV.
EIX 3: INTERNACIONALITZACIÓ I MILLORA DEL POSICIONAMENT DE LES EMPRESES
EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR
O.1 SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ
O.2 IMPULS ALS MODELS DE NEGOCI BASATS EN L'ECONOMIA CIRCULAR,
CADENES DE VALOR INTERCONNECTADES
EIX 4: TALENT. FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE QUALITAT.
SUPORT A LES ACCIONS DE MILLORA DE LA FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I
LA SEUA ADEQUACIÓ A LES NECESSITATS FORMATIVES DE LES EMPRESES
INDUSTRIALS. INTERRELACIÓ ENTRE EL SISTEMA EDUCATIU, OCUPACIÓ I
INDÚSTRIA
O.1 CAPACITACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE TALENT PER A LA INDÚSTRIA
O.2 ADEQUACIÓ PERMANENT DE L'OFERTA FORMATIVA A LES NECESSITATS DE
LA INDÚSTRIA
O.3 CAPACITACIÓ PER AL LIDERATGE, LA CREATIVITAT I L'EXCEL·LÈNCIA
OPERATIVA
O.4 INTERMEDIACIÓ FLUIDA. MILLORA DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA DEMANDA I
L'OFERTA DE PERFILS LABORALS A LA INDÚSTRIA
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EIX 5: ESTRATEGIA ENERGÈTICA.
MILLORES EN EL SECTOR ENERGÈTIC.
O.1 MILLORA DE LA PROVISIÓ D'ENERGIA PER A LA INDÚSTRIA
O.2 PROMOCIÓ DE L'ESTALVI I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
O.3 FOMENT DE LA UTILITZACIÓ D'ENERGIES NETES
O.4 DESENVOLUPAMENT DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI
O.5 AGILITZACIÓ DELS TRÀMITS I PROCEDIMENTS
EIX 6: COOPERACIÓ.
COL·LABORACIÓ ENTRE EMPRESES, CLÚSTERS, CONSORCIS I SECTORS
O.1 SUPORT A PROJECTES ESTRATÈGICS INTRASECTORIALES I
INTERSECTORIALS
O.2 SUPORT A LA COOPERACIÓ EMPRESARIAL
O.3 MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS I LOGÍSTIQUES
O.4 ALTRES ACCIONS
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EIX 1
INNOVACIÓ.
INNOVACIÓ. ACCIONS ENCAMINADES A LA GENERACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS
PROCESSOS D'INNOVACIÓ A LES EMPRESES INDUSTRIALS
JUSTIFICACIÓ

La innovació és el mecanisme a partir del qual les empreses creen valor. La innovació
permet la reducció de costos i, més important, la diferenciació dels productes de les
empreses industrials, així com la transformació de processos que permeten la
identificació o penetració en nous mercats i/o nous models de negoci, tal com replega el
document de referència RIS3-CV Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca
i Innovació a la Comunitat Valenciana.
La complexitat dels processos innovadors, així com la dimensió reduïda de les nostres
empreses, porta a la necessitat d’una concepció sistèmica, no individual, de la innovació
on estiguen presents les diverses institucions que configuren el propi Sistema Valencià
d'Innovació. Els objectius d’aquest document es fan ressò de la sostenibilitat del propi
sistema apostant per l’economia circular i la interconnexió de les cadenes de valor
relacionades. Finalment, els objectius parlen tant d’aspectes interns de les empreses
actuals (intraempreneduria) com la creació de noves empreses particularment les
startups tecnològiques, fent de la cooperació una eina substancial per provocar i fer
possible la innovació.
O.1. GENERACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROCESSOS D'INNOVACIÓ EN DISSENY,
TECNOLOGIA I MERCATS, EN LÍNIA AMB L'ESTRATÈGIA RIS3-CV

Millora d'innovació interna de les empreses. Generar i desenvolupar el procés interns de
millora tecnològica, de disseny i de les denominades innovacions de mercat (canals de
distribució, promoció de marca, etc.). Donar suport a determinades pràctiques
innovadores com ara la millora de l’assignació de recursos a la R&D de les empreses, o el
foment de l’adquisició de tecnologia per part de les empreses.
Aquestes activitats hauran d’anar en línia amb les estratègies de recerca i innovació per
a l'especialització intel·ligent (RIS3 per Chartres and Innovation Smart Specialisation
Strategies) que són agendes integrades, en el nostre cas a nivell regional de la
Comunitat Valenciana, construïdes sobre el terreny, i caracteritzades per: Concentrar el
suport polític i les inversions en prioritats clau, reptes i necessitats per al
desenvolupament basat en el coneixement; Construir sobre els punts forts de la
Comunitat Valenciana avantatges competitius i potencial per a l'excel·lència; Donar
suport tant la innovació tecnològica com la innovació centrada en la pràctica, i
assenyalar com a objectiu l'estímul de la inversió privada; Involucrar completament a
tots els grups d'interès i estimular la innovació i l'experimentació; Estar basades en
l'evidència, i incloure sistemes robustos de seguiment i avaluació.
Document Síntesi-II Fase PEIV
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Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:

1. Fomentar les capacitats d'innovació de les empreses industrials.
2. Suport a la innovació per a la diferenciació dels productes o processos i de l'oferta de
valor de les empreses.
3. Suport en el desplegament i aplicació de patents i models d'utilitat.
4. Millora de les estructures formals internes d'I+D+i, gestió de la innovació, vigilància
tecnològica, mercats, processos, formació, etc.
5. Construcció de plantes de projectes pilot, desenvolupament de prototips i assajos.
6. Suport a innovacions disruptives o radicals.
7. Adquisició o renovació de maquinària innovadora.
8. Utilització de serveis d'innovació oferits pels IITT per part de les PIME.
9. Transferència de la innovació entre sectors.
10. Aposta per l'excel·lència operativa. Accions d'eficiència i productivitat de l'empresa:
millora de processos, flexibilitat, integració en xarxes; aplicació de tècniques
d'organització i millora de processos productius i condicions de treball.
11. Realització d'estudis que faciliten la segmentació dels mercats (per ex. antropomètrics
dels xiquets, biomecànica, preferències consumidors, etc).
12. Establir un sistema d'orientació i assessorament permanent en el temps.
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O.2 MILLORA DE L'ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ DE
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN EL SISTEMA VALENCIÀ D'INNOVACIÓ

El Sistema Valencià d'Innovació (SVI) és una resposta política integrada, capaç de
millorar substancialment l'eficiència d'aquest sistema i el consegüent aprofitament del
coneixement disponible en el territori per part del sistema productiu de la Comunitat
Valenciana. El SVI a través de l'Agència Valenciana d’Innovació (AVI) es configura,
doncs, com un dels instruments centrals del nou model econòmic que el Consell vol
impulsar durant els pròxims anys per a la creació de més ocupació i de més qualitat, en
el marc d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, en línia amb els grans
objectius europeus, i d'acord amb el nou model econòmic que pretén impulsar el Consell.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:

13. Col·laboració Universitat-Centres Tecnològics-Indústria.
14. Promoure que els dinamitzadors d'innovació impulsen la innovació en els
clústers/sectors.
15. Millorar i ampliar els serveis d'innovació oferits pels IITT a les pimes.
16. Promoure projectes pilot de demostració, amb suport de la xarxa d'IITT.
17. Creació de la Comissió Interadministrativa per a la simplificació i agilització dels
tràmits identificats.
18. Agilització de tots els processos seguits per a l'autorització de nous projectes
industrials o les seues ampliacions.
19. Incrementar la tramitació telemàtica de tots els processos.
20. Increment dels procediments de contractació pública innovadora.
21. Creació d'un observatori de mercat de vigilància tecnològica i de tendències de
mercat.
22. Estudi de viabilitat i busca de suports per a la posada en funcionament del Centre de
Referència. (possible potenciació de la iniciativa IMAU i sumar altres IITT).
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0.3 SUPORT A LA INTRAEMPRENEDURIA I A LA COL·LABORACIÓ AMB STARTUPS

La Intraempreneduria és l'acte de dur a terme una activitat emprenedora a l'interior
d'una organització existent, amb l'objectiu de fomentar la innovació i la competitivitat.
Generalment, aquesta acció està relacionada amb la innovació en l'estratègia de
producte o servei, el llançament d'una nova unitat de negoci o gamma de productes, el
desenvolupament de nous productes o nous atributs d'aquest.
Una startup és una empresa de nova creació que pretén satisfer una necessitat, un desig
o un problema en el mercat desenvolupant un model de negoci viable entorn de
productes, serveis, processos o plataformes. L'inici és una nova empresa concebuda per
desenvolupar i validar eficaçment un model de negoci escalable.
La cooperació entre startups i indústries consolidades ofereix oportunitats d’innovació i
creixement per totes dues. Les startups es revelen com a cèdules d’innovació àgils
especialment adients per organitzacions més pesades. La creació de nous nínxols de
negoci és un dels elements que caracteritzen l’ecosistema startup. La cooperació entre
empreses i startups pot manifestar-se de molt diverses formes, com ara a través de la
innovació oberta, o en la participació en centres d’innovació.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:

23. Suport i assessorament a les estratègies d'intraemprenedoria en les empreses
industrials i als projectes de spin off.
24. Foment de la col·laboració de les empreses industrials amb startups.
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EIX 2
TRANSFORMACIÓ DIGITAL.
SUPORT ALS PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN TOTES LES FUNCIONS
EMPRESARIALS
JUSTIFICACIÓ

Dintre dels canvis tecnològic que afecten les nostres empreses requereix un tractament
particular, per la seua importància i abast, la denominada transformació digital i els
reptes derivats de la mateixa. Es tracta d’apostar per la digitalització (indústria 4.0) de
les empreses i conformar el clúster HUB4.0 per a la interconnexió dels sectors i
plataformes existents entorn de la indústria 4.0, permetent així la circulació i l'intercanvi
de bones pràctiques. Millorar la formació de manera integral, tant per a treballadors i
treballadores com a comandaments, en gestió, innovació, idiomes i noves tecnologies
(digitalització).
En aquest procés de transformació són importants les denominades tecnologies
habilitadores que van des de les tecnologies que permeten la hibridació del món físic i
digital; com la impressió 3D, automatització avançada, robòtica o sistemes intel·ligents,
passant per les tecnologies de la comunicació i el tractament de les dades adquirides per
la fàbrica; com el cloud computing o la ciberseguretat, i acabant amb tecnologies que
permeten dotar d'intel·ligència i control de la cadena de valor tant a nivell intra-empresa
com a nivell inter-empresa.
O.1 SUPORT ALS PROCESSOS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL EN TOTES LES
FUNCIONS EMPRESARIALS

La transformació digital és la reinvenció d'una organització a través de l'ús de la
tecnologia digital per millorar la forma en què l'organització s'exerceix i serveix als qui la
constitueixen. Digital es refereix a l'ús de la tecnologia que genera, conserva i processa
les dades.
Des de fa uns anys, estem assistint a la transició d'una societat analògica a una nova
societat digital (noves tecnologies, models d'empreses, formes d'organitzar-se i
comunicar-se, etc.) amb els canvis i transformacions que això implica tant en la forma de
fer negocis i d'estructuració del treball.
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Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
25. Intensificació de l'adopció de processos 4.0 i d'altres processos de transformació
digital en les empreses.
26. Llançament d'accions formatives i de divulgació en noves tecnologies en general
relacionades amb el 4.0, facilitant l'adaptació i actualització dels treballadors i
treballadores a la indústria 4.0.
27. Demostració i simulació de processos productius abans de la seua implantació. DEMO 4.0.

28. Millora de la Innovació en màrqueting digital per a reinterpretar l'espai de valor de
les empreses.
29. Atraure empreses digitalitzades i reforçar el seu efecte tractor en la seua cadena de valor
(empresa tractora i proveïdors) especialment per a combatre la bretxa digital de les pimes i
garantir la creació d'ocupació de qualitat.

30. Establir un sistema d'orientació i assessorament permanent en el temps.
O.2 ENFORTIMENT I POSADA EN VALOR DE L'ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ EN
TECNOLOGIES DIGITALS DE LA CV
L'ecosistema digital és una metàfora utilitzada per exemplificar la forma en què
funcionen i s'integren els diferents elements i eines que formen part de l'estratègia
digital d'una organització. Es denomina ecosistema perquè es compara amb els sistemes
naturals que descriuen la biologia i l'ecologia. Alguns dels canals més utilitzats per
empreses i diferents negocis són: xarxes socials, blocs, correu electrònic, tendes en línia,
Intranet, entre d'altres.
En el màrqueting digital, l'ecosistema ofereix a les marques empresarials, visibilitat i
posicionament, enfront d'un gran nombre de potencials usuaris que naveguen per la web.
L'ecosistema digital integra recursos i accions que permeten el missatge, informació,
promoció o oferta d'una determinada empresa, aconseguir major eficàcia que el
màrqueting tradicional.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
31. Creació de pull de proveïdors d'experts d'indústria 4.0. I d'un servei d'assessorament i
de solucions informàtiques avançades.
32. Enfortiment de l'ecosistema d'innovació en tecnologies digitals dins del concepte de
Digital Innovation Hubs (DIH).
33. Elaboració d'una guia de bones pràctiques en matèria de ciberseguretat per a les
pimes.
34. Establir acords amb regions punteres en Indústria 4.0.
Document Síntesi-II Fase PEIV

18

EIX 3
INTERNACIONALITZACIÓ I MILLORA DEL POSICIONAMENT DE LES EMPRESES EN LA
CADENA GLOBAL DE VALOR
JUSTIFICACIÓ

Més enllà de les estratègies d’internacionalització, el context econòmic i social actual
requereix polítiques de posicionament i millora de les empreses valencianes en les
cadenes globals de valor. La necessitat d'un posicionament competitiu a la cadena de
valor en la que opera, que és globalitzada i integral i completa, per tant que contempla
tot el seu cicle tal com suggereix l’economia circular.
L'economia circular és una oportunitat d'afegir valor i per tant de reposicionament de
l'empresa. Es tracta d'impulsar una gestió socialment responsable per tal de guanyar en
competitivitat més enllà d’una mera exigència medi ambiental.

O.1 SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ

La internacionalització és el procés pel qual una empresa crea les condicions necessàries
per desembarcar en un altre mercat internacional. Pot englobar realitats diferents, des de
la inversió directa en l'exterior, passant per la subcontractació d'activitats productives o
la signa acords comercials amb proveïdors estrangers; Al seu torn, la inversió directa en
l'exterior pot adoptar la forma de participació minoritària en una empresa existent, la
creació d'una empresa mixta amb una empresa del país destine o joint venture, la
participació majoritària en una empresa ja existent, la creació d'una empresa nova filial,
o crear una delegació comercial. La internacionalització abasta per tant un conjunt
d'estratègies diferents, amb motivacions diferenciades, que poden incloure o no el
desplaçament de l'activitat productiva, la qual cosa haurà de valorar-se abans d'atorgar
un suport públic a les activitats d'internacionalització, tenint en compte la seua
repercussió en l'ocupació en la Comunitat Valenciana.
El concepte d'internacionalització empresarial implica un procés a llarg termini. No basta
amb tenir una presència ocasional en un altre territori, sinó d'assentar-se completament
en l'economia d'un altre país. En un principi cal comptar amb una estratègia ben definida
i per això cal tenir en comptes una sèrie d'aspectes culturals, ambientals, reglamentaris o
exigències sanitàries.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
35. Realitzar estudis per a definir mercats, productes i clients d'interès per a la
internacionalització de les empreses, en especial foment d'accions de prospecció en els
mercats globals de nous productes, models de negoci i nous compradors.
36. Potenciar la certificació de productes i processos, com a forma d'afavorir la
internacionalització.
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37. Reivindicar accions de control del compliment en tota la cadena de valor de la
normativa en la importació de productes. Vigilància i exigència de la certificació a la
importació de productes.
38. Promoció i reforç de marca conjuntes per al posicionament de valor en els mercats
internacionals. Foment dels lobbys sectorials.
39. Consolidació congrés COSMU i potenciar la realització del Fòrum Contract semestral

40. Foment de codis de conducta que apliquen principis de responsabilitat social en la
presa de decisions així com en les accions que impliquen deslocalització, per exemple,
comprometent-se les empreses respecte dels drets laborals dels treballadors i
treballadores dels països on es pretén establir la producció..

O.2 IMPULS ALS MODELS DE NEGOCI BASATS EN L'ECONOMIA CIRCULAR,
CADENES DE VALOR INTERCONNECTADES

L’economia circular encara que té una naturalesa lligada a les qüestions mediambientals,
té també un vessant estratègica. De fet, pot afegir valor a les empreses en millorar el seu
posicionament competitiu. L’economia circular és aquella que és restaurada i
regenerativa a propòsit, i que tracta que els productes, components i matèries per
mantenir la seua utilitat i valor màxims en tot moment, distingint entre els cicles tècnics
i biològics. Aquest nou model econòmic tracta en definitiva de desvincular el
desenvolupament econòmic global de l'ús de recursos finits.
Una economia circular aborda els creixents desafiaments relacionats amb els recursos
als quals s'enfronten les empreses i les economies, i podria generar creixement, crear
ocupació i reduir els efectes mediambientals, inclosos les emissions de carboni. S’advoca
per un nou model econòmic basat en una conjunció favorable sense precedents d'actors
tecnològics i socials que pot fer possible ara la transició a una economia circular.
En la indústria connectada, resultant de les cadenes de valor interconnectades es poden
integrar sistemes d'informació i coneixement basats en xarxes col·laboratives. Tot això,
permet una gestió més eficient i optimitzada de les cadenes de valor.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
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41. Foment de l'Economia Circular, de la protecció al medi ambient, del tractament de
residus i de l'eficiència energètica.
42. Establir accions d'informació, orientació i difusió de l'economia circular i les cadenes
de valor interconnectades.
43. Fomentar Certificacions Ecològiques (Global Nature, CAEV, etc.).
44. Implantació del Pla Valencià de Residus inerts de la indústria del marbre, extracció i
elaboració.
45. Proveir d'un tràmit especial i d'urgència per a la legalització de les explotacions
Monte Coto i de les pedreres històriques valencianes, sempre amb el compliment de les
autoritzacions ambientals necessàries..
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EIX 4
TALENT. FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE QUALITAT.
SUPORT A LES ACCIONS DE MILLORA DE LA FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS I LA
SEUA ADEQUACIÓ A LES NECESSITATS FORMATIVES DE LES EMPRESES INDUSTRIALS.
INTERRELACIÓ ENTRE EL SISTEMA EDUCATIU, OCUPACIÓ I INDÚSTRIA
JUSTIFICACIÓ

El coneixement ha esdevingut un dels recursos més valuosos en les empreses. De fet, la
pròpia innovació es considerada com a coneixement convertit en nous productes i
serveis. Per tant, la formació dels recursos humans representa un aspecte clau de les
polítiques industrials. En aquest àmbit són fonamentals les interaccions entre el sistema
educatiu, les empreses industrials i els agents intermediaris.
Per tant cal incentivar la interrelació entre els centres de producció i els centres
formatius per tal de facilitar la identificació àgil de necessitats d’actualització de
coneixement en tots dos espais, productiu i formatiu, optimitzar les infraestructures
existents en els centres de treball, instituts tecnològics o altres i optimitzar els recursos
existents que faciliten la formació dual (FCT, etc).
La naturalesa i dinàmica del sistema educatiu, pot generar rigideses i un cert
distanciament amb les necessitats formatives de les empreses industrials. Per tant es
tracta de crear mecanismes d'aproximació i flexibilitat que permeten una millor sintonia
entre el dos àmbits.

O.1 CAPACITACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE TALENT PER A LA INDÚSTRIA

Es coneix com a talent al conjunt de facultats, tant artístiques com intel·lectuals, que
disposa una persona i que després gràcies a la disposició de les mateixes és capaç de
destacar en algun nivell d'aquests camps. Existeixen molts avantatges per a les
organitzacions que administren el talent dels seus empleats i empleades, entre les quals
es troben: la reducció significativa de la bretxa entre les competències requerides per
l'organització i les que posseeixen els treballadors i les treballadores: el millorament
continu per aconseguir una major eficàcia i eficiència; el foment d'una cultura de
consecució dels objectius organitzacionals amb un rendiment superior; la millora de la
cultura organitzacional i el clima de treball i també una major satisfacció laboral per
part dels treballadors i treballadores, la millora de les condicions laborals, així com la
disminució de la rotació de personal i augment de la retenció de talent clau per
l’empresa.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
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46. Promoure la incorporació d'investigadors al teixit productiu.
47. Promoure la qualificació professional dels treballadors i treballadores, així com la
incorporació de personal qualificat de la formació professional al teixit productiu.
48. Desenvolupament de campanyes promocionals per a facilitar les vocacions
industrials entre la població juvenil, aprofitant els atributs de digitalització, indústria de
bata blanca, indústria respectuosa amb el medi ambient, serveis avançats, i altres.
(INDUSTRIALITZA'T).
49. Realització de Pla de formació específica d'alta qualificació per a llocs d'operaris clau.
50. Llançament del Diploma Especialització Sectorial.
51. Informar l'Observatori Industrial de la creació d'ocupació industrial i realitzar un
seguiment de la incorporació al teixit productiu dels treballadors i treballadores formats.
52. Impuls de l'ús de les noves tecnologies en la formació contínua dels treballadors/es.
O.2 ADEQUACIÓ PERMANENT DE L'OFERTA FORMATIVA A LES NECESSITATS DE LA
INDÚSTRIA
Cal doncs, actualitzar i adaptar els continguts de l'oferta de formació professional a les
necessitats sectorials, i d’idiomes i a la digitalització/ noves tecnologies dels treballadors
i treballadores. Dissenyar, en col·laboració de la conselleria d'educació i la Conselleria
d'economia sostenible, i amb la participació dels agents socials, mecanismes i
instruments, incloent ajudes i incentius, dirigits al foment d'accions d'intercanvi
d'informació entre els centres de formació professional, les universitats i les empreses
per tal de conèixer les seues necessitats formatives.

Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
53. Desenvolupar un mapa de la Formació Professional reglada i la formació professional
per a l'ocupació que servisca d'anàlisi de la realitat formativa del nostre territori.
54. Renovació de maquinària i laboratoris de pràctiques en els centres de Formació
Professional.
55. Reciclatge del professorat dels centres de Formació Professional.

56. Creació de centres de tutorització per a la formació interna i definició de les seues
activitats, requisits i vinculació amb els instituts de Formació Professional.
57. Estudiar les necessitats formatives dels sectors professionals per a realitzar
reconeixements de competència professional als seus treballadors i treballadores.
58. Traslladar al govern, per ser de la seua competència, la possibilitat de reconèixer el
treballador com tutor professor industrial i la transferència del saber fer (know-how)
sectorial per tècnics especialistes i jubilats experts del propi sector.
59. Promoure el doctorat industrial en les universitats valencianes.
60. Analitzar el gap universitat-indústria, estudi de diagnòstic i definició del pla d'estudis.
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O.3 CAPACITACIÓ PER AL LIDERATGE, LA CREATIVITAT I L'EXCEL·LÈNCIA
OPERATIVA

Lideratge defineix a una influència que s'exerceix sobre les persones i que permet
incentivar perquè treballen en forma entusiasta per un objectiu comú.
Podem caracteritzar almenys tres tipus de persones creatives. En primer lloc, el
solucionador de problemes: la persona (subjecte) intenta resoldre un problema (objecte)
d'una forma creativa, que és la tipologia corresponent als solucionadors professionals de
problemes. En segon terme, l'artista (subjecte) que crea una nova obra d'art (objecte),
habitualment mitjançant una estreta interacció entre ambdós (l'ànima de l'artista estarà
present en l'obra).
L'objecte pot ser un producte (quadre, obra musical, pel·lícula) o un procés (dansa, teatre,
performance). I, en tercer lloc, ens trobem amb les persones que adopten la creativitat
com a estil de vida, sent creatius a la feina, a la llar i en qualsevol part, tant en sentit
extravertit com introvertit (inventors, certs artistes, dissenyadors de moda, etc.).
L'excel·lència operativa es defineix com la gestió sistèmica i sistemàtica de la seguretat,
salut ocupacional, medi ambient, productivitat, qualitat, fiabilitat, i excel·lència per
aconseguir un exercici de categoria mundial, i implica utilitzar la capacitat total de la
companyia (processos, tecnologia i talent humà) per implementar estratègies
d'optimització que garanteixin l'efectivitat de les operacions, per a l'èxit del negoci.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:

61. Realitzar accions de sensibilització a les empreses en mètodes i formació en
excel·lència operativa, coaching i lideratge.
62. Millora en la formació en idiomes per a internacionalitzar, des de tots els estaments.
63. Millora en la formació en gestió estratègica, innovació i productivitat a través les
universitats, consultores, IITT, associacions i la resta d'agents del sector.

O.4 INTERMEDIACIÓ FLUIDA. MILLORA DE LA CONNEXIÓ ENTRE LA DEMANDA I
L'OFERTA DE PERFILS LABORALS A LA INDÚSTRIA
En termes generals el perfil laboral demandat per les empreses industrials sofreix canvis
més ràpids i profunds del que el sistema educatiu en el seu conjunt por donat als
empleats. Per tant és clau la intermediació fluida entre els dos àmbits per tal de d’una
banda permetre l’adequació dels perfils a les necessitats concretes de les empreses, i
d’altra l’actualització dels currículums del propi sistema educatiu. En aquesta
interconnexió entre el sistema educatiu i les empreses té un paper clau l’ensenyament
mixt o dual, així com la participació de les institucions intermèdies.
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Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:

64. Difondre i promocionar els avantatges de la Formació Professional.
65. Potenciar en el sistema educatiu un sistema integral d'orientació laboral compartida

66. Fomentar els acords de col·laboració dels instituts i centres de formació professional
per a l'ocupació (no reglada) amb els sectors específics i /o clústers per a la Formació en
centres de treball (FCT) i la FP Dual.
67. Potenciar la col·laboració pública de les universitats amb el SERVEF per a
l'enviament de currículums, i facilitar la gestió de processos de selecció i la captació de
talent per les empreses.
68. Foment d'accions d'intercanvi d'informació sobre les habilitats demandades per les
empreses.
69. Creació d'una bossa activa d'ocupació i pràctiques amb empreses del sector
relacionades amb la FP Dual.
70. Creació d'una base de dades de professionals del plàstic formats dels diferents
sectors per a agilitzar la contractació i seguir la seua formació: borsa de treball
disponible a nivell sectorial en les associacions.
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EIX 5
ESTRATÈGIA ENERGÈTICA
MILLORES EN EL SECTOR ENERGÈTIC
JUSTIFICACIÓ

L’energia té una doble condició dins del PEIV. D’una banda, és un dels 15 sectors
d’activitats i, d’altra, és un àmbit d’intervenció pel seu caràcter transversal. L’estratègia
energètica passa per la simplificació administrativa, la millora de la transparència, així
com el suport a la innovació, particularment pel que fa a les energies renovables, els
nous negocis i formes de provisió dels serveis energètics.
O.1 MILLORA DE LA PROVISIÓ D'ENERGIA PER A LA INDÚSTRIA

Millorar la provisió energètica amb el desenvolupament de programes d'ajudes per a la
implementació de mesures de gestió de la demanda, fomentar punts de recàrrega de
vehicles industrials elèctrics, gasificació dels polígons industrials, promoció
d'infraestructures de proveïment de GNL als ports. Transport terrestre de mercaderies a
nodes logístics promoció d'infraestructures per repostatge de Gas Natural Licuat (GNL) i
Gas Natural Comprimit (GNC).
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:

71. Possibilitar a les empreses reduir/ampliar la potència contractada en els sectors que
presenten singularitats.
72. Estudi d'anàlisi de necessitats reals en funció de la distribució geogràfica, potència i
consum vs xarxes existents. Actuació a través dels plans d'inversió de les distribuïdores.
Estudi detectant les zones. Mesures a implementar.
73. Gasificació dels polígons industrials, per a l'ús energies alternatives i reducció del cost
energètic.
74. Foment i promoció d'infraestructures de repostatge de GNL en ports per a l'ús en
propulsió marina.
75. Millora del transport terrestre de mercaderies en nodes logístics i foment i promoció
d'infraestructures per a repostatge de GNL i GNC, i de la informació a l'usuari sobre la
disponibilitat d'infraestructura.
76. Millora del transport ferroviari: Foment i promoció d'infraestructures per a
"combustible alternatiu GNL".
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O.2 PROMOCIÓ DE L'ESTALVI I L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

En els últims anys, l'estalvi i l'eficiència energètica està adquirint més importància i s'ha
convertit en un gran repte tant per a les administracions públiques com per a les
organitzacions privades, per diversos motius. En primer lloc, per fer front al cost
energètic en un entorn de preus creixents d'un bé, com és l'energia, essencial per al
funcionament de les instal·lacions. En segon lloc, per ser coherents amb les polítiques
nacionals i internacionals de lluita contra el canvi climàtic. I en tercer lloc, per migrar
cap al nou model de creixement sostenible de la societat evitant el malbaratament,
controlant la despesa d'un recurs encara millorable.
En l'àmbit valencià, el Pla d’Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020
PESCV2020 pretén promoure la transició a un sistema energètic baix en carboni basat
en fonts d'energia renovables autòctones, impulsar la utilització racional i eficient dels
recursos energètics en els diferents sectors econòmics, prioritzar els sistemes
d'autoconsum a les llars, empreses i administracions públiques i optimitzar el consum
energètic en les instal·lacions de l'Administració de la Generalitat Valenciana, millorant
la seva eficiència energètica i incorporant energies renovables.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
77. Implantació de Sistemes de Gestió Energètica ISO 50001, realització d'auditories
energètiques d'eficiència energètica en les empreses (no obligades), i incentivar la revisió
de la qualitat i l'abast de les dites auditories per part de l'ITE (Institut Tecnològic de
l'Energia, REDIT).
78. Fomentar entre els treballadors i treballadores l'adopció de bones pràctiques en
estalvi i eficiència energètica en la feina de casa diàries.
79. Suport als sistemes de cogeneració energètica.
O.3 FOMENT DE LA UTILITZACIÓ D'ENERGIES NETES

L'energia neta és un sistema de producció d'energia amb exclusió de qualsevol
contaminació o la gestió mitjançant la qual ens desfem de tots els residus perillosos. Les
energies netes són, llavors, les que no generen residus.
Dins del marc del Pla d’Energies Renovables de la Generalitat hi ha diverses línies
d’actuació que pretenen la millora dels models de desenvolupament innovadors basats
en la biomassa com les biorefineries, dins d'un marc més ampli com és el de l'Economia
Circular. També el foment i promoció de la mini eòlica per a subministrament
d’autoconsum, d’exportació o de línies directes, permetent la seua instal·lació en sòl
industrial segons Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
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Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:

80. Foment i promoció de l'energia mini eòlica per a subministrament en autoconsum,
exportació o línies directes, permetent la seua instal·lació en sòl industrial segons Pla
Eòlic Valencià.
81. Millora dels models de desenvolupament nous basats en la biomassa com les
Biorefineries, dins d'un marc més ampli com el de l'Economia Circular.

O.4 DESENVOLUPAMENT DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI
Per fer costat a les noves oportunitats de negoci, caldria promoure l'ús d'instal·lacions de
biomassa, suport als sistemes de cogeneració energètica. Programa d'incentius al cotxe
elèctric des de totes les administracions. Més enllà del propi sector, la transformació del
model energètic genera un ampli ventall d'oportunitats de negoci vinculades a l'eficiència
energètica, eco-innovació, tractament i gestió integral de residus, gestió de l'aigua,
mobilitat sostenible, rehabilitació d'habitatges i barris i àrees rurals, coneixement i
innovació sobre canvi climàtic, construcció sostenible i agroalimentació de qualitat, i per
tant involucrant a diversos sectors, alguns de manera partícula com ara el ceràmic o el
de plàstic.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
82. Desenvolupament de programes d'ajudes per a la implementació de mesures de
gestió de la demanda.
83. Potenciar els Plans de Rehabilitació i Eficiència Energètica que al seu torn fomenten
el consum de productes del sector fusta-moble, ceràmic i altres.
84. Potenciar l'ús del cotxe elèctric des de totes les administracions.
85. Realització d'un pla estratègic valencià per a fomentar punts de recàrrega de vehicles
industrials elèctrics.
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O.5 AGILITZACIÓ DELS TRÀMITS I PROCEDIMENTS
Revisar els procediments administratius d'autoritzacions mesures per a la millora de la
resolució de discrepàncies de la Direcció General d'Indústria i Energia. Simplificació dels
tràmits municipals de llicències d'obres per a col·locació de plaques fotovoltaiques en
instal·lacions industrials.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
86. Revisió dels procediments administratius d'autoritzacions de posada en servei
d'instal·lacions de Mitjana Tensió i adaptació de les Especificacions Tècniques de
l'empresa distribuïdora als reglaments de seguretat industrial.
87. Millora en la Resolució de discrepàncies de la Direcció General d'Indústria i Energia.
88. Simplificació dels tràmits municipals de llicències d'obres per a col·locació de plaques
fotovoltaiques en instal·lacions industrials.
89. Confeccionar un protocol d'actuació i terminis per a la contestació de l'empresa
distribuïdora del punt de connexió a la xarxa elèctrica.
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EIX 6
COOPERACIÓ
COL·LABORACIÓ ENTRE EMPRESES, CLÚSTERS, CONSORCIS I SECTORS
JUSTIFICACIÓ

L’estructura empresarial valenciana es caracteritza per una dimensió reduïda de les
unitats empresarials, fins i tot, amb domini de les microempreses en molts sectors. Per tal
d’evitat les ineficiències i deseconomies d’escala que puguen produir-se per aquesta raó,
la cooperació esdevé l’eina estratègica més adequada.
Revitalitzar les polítiques enfocades a clústers i potenciar la clusterització dels sectors
per millorar la seva competitivitat. Millorar la interconnexió dels diferents sectors per
crear sinergies i formar nous productes i tecnologies inter-sectorials, a través de
persones i programes per a la dinamització de la innovació Explotar el paper d'empresa
tractora per a efectes de transferència i demostració al teixit de pimes en els diferents
territoris i sectors.
O.1 SUPORT A PROJECTES ESTRATÈGICS INTRASECTORIALS I INTERSECTORIALS

Per tal de donar suport als projectes intra i intersectorials cal potenciar els clústers i
altres estructures interorganitzatives. Les institucions intermediàries com agents
dinamitzadors dels clústers i altres estructures interorganitzatives, i com enllaços entre
el sistema ciència-tecnologia públic-privat amb el teixit empresarial. Per últim la
diversificació industrial: com a resultat de la cooperació inter-clúster e inter-sector
(Smart Specialization).
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
90. Potenciació dels organismes intermedis i agents dinamitzadors dels clústers i la resta
d'estructures interorganitzatives.
91. Potenciar els consorcis de cooperació de projectes conjunts que integren tota la
cadena de valor i subministrament per a la innovació.
92. Creació d'una base de dades de les distintes capacitats de les empreses per a
fomentar la cooperació entre elles (catàleg de capacitats).
93. Potenciar els fòrums i accions de networking entre empreses i amb els agents
d'innovació del sector (instituts tecnològics, universitats, etc.).
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O.2 SUPORT A LA COOPERACIÓ EMPRESARIAL

Accions conjuntes afavoridores de la col·laboració i objectius comuns dels membres dels
sectors, de forma general. Com ara, les plataformes d'interacció entre empreses
mitjançant agents d'innovació, associacions o IITT dels sectors, que potencien la
diversificació i cooperació entre empreses. Per últim, la captació de les empreses
tractores en els diferents sectors i clústers.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
94. Potenciar les accions conjuntes entre les empreses del sector, com a projectes
consorciats i projectes comuns.
95. Identificació i captació de les empreses tractores en els diferents sectors i clústers,
dins d'un programa d'impuls a la tracció.
96. Potenciar les aliances estratègiques entre empreses de productes complementaris per
a abordar nous mercats o inclús entre empreses de diferents sectors (ex. en l'àmbit de
l'Hàbitat: mobiliari, fusta, fusteria i instal·lacions; il·luminació; ceràmica; tèxtil-llar;
construcció; etc).
O.3 MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES INDUSTRIALS I LOGÍSTIQUES
Línies d'actuació per al desenvolupament del transport i la logística per als propers anys:
Desenvolupament a l'impuls de l'Eix Mediterrani, trens de mercaderies, millorar les
carreteres per afavorir el transport per carretera. Sòl per al desenvolupament d'activitats
logístiques, plans per millorar l'accessibilitat: potenciació de la interface ports-ferrocarril.
Noves àrees logístiques i intermodalitat.
Les actuacions prioritzades per a aconseguir aquest objectiu son:
97. Creació d'un catàleg de sòl industrial i logístic de la CV.
98. Impulsar la modernització dels polígons industrials, amb la millora de les
infraestructures físiques i l'extensió de la fibra òptica/banda ampla.
99. Fomentar entre els treballadors i treballadores l'adopció de bones pràctiques en
estalvi i eficiència energètica en la feina de casa diàries.
100. Desenvolupar els enclavaments tecnològics com a infraestructures de suport a la
competitivitat i innovació.
101. Generar noves oportunitats de col·laboració entre els sectors industrials i logístics.
O.4 ALTRES ACCIONS
Altres accions diverses relacionades amb l’eix de cooperació no assimilables als apartats
anteriors.
102. Millora del control de l'economia submergida en punt de venda i en fabricació.
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6.- CONCLUSIONS
El present document tracta de resumir el procés de revisió i millora del document inicial del
PEIV. A partir del primer document del PEIV i les acciones propostes, s’ha creat una
metodologia de treball bottom-up de manera que els actors sectorials han pogut proposar i
millorar i prioritzar les accions específiques dels sectors respectius, així com, dels reptes
estratègics transversals.
D’altra banda, la revisió per part dels diferents departaments de la Generalitat de les accions
ja desenvolupades, ha estat una oportunitat per tal de fer un inventari de respostes i
mesures, i que ha permès veure el grau de coincidència amb les accions demanades i, també,
detectar possibles coincidències entre els diferents programes i accions.
En definitiva, es tracta d’un procés que ha permès, la creació d’una estructura representativa
dels sectors industrials valencians amb capacitat d’interlocució amb l’Administració
autonòmica i, també la creació d’una estructura de coordinació per part dels diferents
departaments involucrats en la política industrial de la Generalitat.
El resultat final de tot el procés pot permetre una major eficiència en l’assignació dels
recursos públics destinats a les polítiques en l’àmbit de la indústria valenciana.
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ANNEX 1
LLISTAT MESES
SECTORIALS
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ANNEX 2
ESTRUCTURA DE
GOVERNANÇA
DEL PEIV

OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS
ECONÒMICS VALENCIANS
Decret 58/2012, de 5 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 59/2006, de 5 de maig, de
creació de l’Observatori de la Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians.

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE
COORDINACIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL
PLA ESTRATÈGIC DE LA INDÚSTRIA VALENCIANA
Decret 40/2018, de 6 d’abril, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de
Coordinació, Avaluació i Seguiment del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

SECRETARIA AUTONÒMICA
D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS
PRODUCTIUS I COMERÇ

DG DEL SECTOR PÚBLIC, MODEL ECONÒMIC
I PATRIMONI

DG D'INDÚSTRIA I ENERGIA

DG TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I
LES COMUNICACIONS

DG D'INTERNACIONALITZACIÓ

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF)

DG D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF)

DG CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT AMBIENTAL

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT
EMPRESARIAL (IVACE)

DG DE DESENVOLUPAMENT RURAL I POLÍTICA
AGRÀRIA COMUNA

DG DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL

DG D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

DG D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA
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COMITÈ TÈCNIC DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA
INDÚSTRIA VALENCIANA

MESES SECTORIALS D’IMPULS ESTRATÈGIC
SECTOR PRODUCTES INFANTILS
ASEPRI, AEI Infancia
AIJU, AIMPLAS, AIDIMME, AITEX, INESCOP, IBV

SECTOR FUSTA I MOBLE
FEVAMA, ANIEME, ASYFE
AIDIME, IBV

SECTOR TÈXTIL
ATEVAL, UNIFAM, APET
AITEX

SECTOR JOGUET
IBIAE, AEI VALLE DEL JUGUETE, AEFJ, FEMEVAL
AIJU, AIDIMME

SECTOR PEDRA NATURAL
AMA Mármol de Alicante (Asociación de la Comunidad Valenciana)

SECTOR DE LES ARTS GRÀFIQUES
ASOAGVAL
AEI ENVASE Y EMBALAJE, ITENE, AIDIMME, AIMPLAS, AINIA
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SECTOR D’ENVASOS I EMBALATGES
AEI ENVASE Y EMBALAJE
ITENE, AIDIMME, AIMPLAS, AINIA, ASOAGVAL, ITI, CLUSTER DE ENVASE Y EMBALAJE DE LA CV

SECTOR DE L'ENERGIA
FEMEVAL, CLUSTER ENERGIA, AVAESEN, AEE Iberdrola
ITE, ITI

SECTOR CERÀMIC
ASCER, ANFFECC, ASEBEC, ATC
ITE, ITI

SECTOR QUÍMIC
QUIMACOVA
ITQ, AINIA, CSIC, ITI, ITENE

SECTOR AUTOMOCIÓ
AVIA, FEMEVAL
AIMPLAS, ITE, AIDIMME, IBV, ITI, ITENE

SECTOR PLÀSTIC
AVEP, AEI VALLE DEL JUGUETE, IBIAE
AIMPLAS, ITENE, ITI

SECTOR METALL-MECÀNIC
FEMEVAL, FEMPA, IBIAE, AEI VALLE DEL JUGUETE, CEIV
AIJU, AIDIMME, IBV, ITI
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SECTOR CALCER
AVECAL, AEC, AEECC
INESCOP, IBV, ITI

SECTOR ALIMENTACIÓ
FEDACOVA, TDC CONSELLERIA AGRICULTURA Cooperativas Agroalimentarias Comité Gestión Cítricos
IVIA, AINIA, ITENE, AEI ENVASE Y EMBALAJE
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