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INTRODUCCIÓ
El Consell ha fixat entre els seus objectius assentar les bases perquè la
Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el
coneixement, la innovació, l’obertura i la connexió amb l’exterior, articulat
sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social, en
sintonia amb allò que s’ha recollit en l’Acord del Botànic.
En especial, al seu Eix 4, Nou model productiu, recull una serie de línies
estratègiques, que assenyalen la direcció del canvi:


Apostar per la reindustrialització, la recuperació de l’agricultura, l’impuls
d’un turisme sostenible i un model de comerç equilibrat.



Impulsar la transició ecològica del model productiu.



Recuperar el sistema financer valencià.



Dotació de les infraestructures estratègiques.



Articulació del Sistema Valencià d’Innovació.



Paper actiu de les institucions públiques com a agents de
desenvolupament.



Avançar cap a unes relacions laborals que revertisquen el proces de
precarització.
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ANÁLISI DAFO DE L’ECONOMIA VALENCIANA
Tenint en compte les anàlisis de l’economia valenciana sintetitzades en
l’apartat 1 del document del Pla d’Acció i d’altres estudis recents, com el
realitzat per la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la
Universitat d’Alacant, l’objectiu de la qual és la participació en la definició del
nou model productiu de la Comunitat Valenciana, es poden destacar una sèrie
de trets d’aquesta que poden estructurar-se en un esquema estratègic que
diferencia entre aspectes negatius tant d’origen intern (debilitats) com derivats
de l’entorn (amenaces), i també aspectes positius interns (fortaleses) i externs
(oportunitats).
El conjunt d’aquestes quatre dimensions conformen un DAFO, que facilita
la concreció del diagnòstic inicial des d’una perspectiva estratègica, perquè els
objectius d’aquesta podrien definir-se amb la finalitat d’eliminar les debilitats,
conjurar les amenaces, reforçar les fortaleses i aprofitar les oportunitats.
En les pàgines que segueixen, es presenta el DAFO de l’economia
valenciana, en el qual es distingeixen aspectes relacionats amb els cinc àmbits
en què s’ha estructurat el diagnòstic:


La perspectiva macroeconòmica



L’especialització productiva



La competitivitat empresarial



El sector públic

 Els desequilibris transversals
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DAFO CV: PERSPECTIVA MACROECONÒMICA

DEBILITATS
•

Estancament demogràfic

•

Retrocés poblacional i falta de sostenibilitat

FORTALESES

socioeconòmica en comarques interiors
•

Avanç de l’envelliment

•

Increment de la població dependent

•

Retrocés de la població jove

•

Elevada desocupació

•

Elevada sensibilitat de l’activitat i l’ocupació al
Important abandonament escolar primerenc

•

Falta d’absorció del capital humà qualificat pel

•

Equilibrat sistema de ciutats

•

Oferta abundant de capital humà

•

Nivells educatius elevats de molts joves

•

Recuperació a mitjà termini de la demanda d’estudis

•

Reducció de l’abandó escolar

•

Recuperació i creixement sostingut de la renda

•

Creixement de l’ocupació i forta reducció de la
desocupació en els últims anys

sistema productiu
•

Dinamisme demogràfic de les zones costaneres

mitjans i superiors i de l’ocupació juvenil

cicle econòmic
•

•

Sobrequalificació de molts ocupats en els seus

•

Augment de l’ocupació qualificada

•

Millora de la productivitat laboral

llocs de treball
•

PIB per habitant inferior a la mitjana

•
Baixa productivitat per ocupat
AMENACES

OPORTUNITATS

•

Avanç continuat de l’envelliment i l’augment de

•

Millora dels resultats educatius

la població dependent

•

Dinamisme del mercat laboral i noves oportunitats

•

Problemes de sostenibilitat de les finances

d’ocupació

públiques davant de la demanda futura de
serveis sanitaris i socials
•

Emigració del capital humà d’excel·lència cap a
àrees més dinàmiques

•

Escasses oportunitats d’atracció i retorn dels

Més aprofitament del capital humà

•

Recuperació i atracció de talent

•

Avanç en les posicions relatives en renda per habitant

•

Consolidació d’una economia basada en el
coneixement i orientada als mercats globals

joves més qualificats
•

•

•

Estancament del nivell de renda per habitant per

Recuperació de les expectatives i de la confiança
d’empreses i famílies

davall de la mitjana
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DAFO CV: ESPECIALITZACIÓ PRODUCTIVA

DEBILITATS

•

FORTALESES

Baixa productivitat del sector agrícola derivada

•

de les reduïdes dimensions de les explotacions
•

agroalimentària: agroindústria

Pèrdua de pes i forta destrucció d’ocupació

•

industrial
•

Baixa productivitat dels sectors productius

•

Especialització en activitats de baixa sofisticació
Limitat ús del coneixement en els sectors

•

Vulnerabilitat al cicle de la construcció privada

•

Irregular evolució de l’obra pública i escassos

•
•
•
•
•

Despesa per turista inferior a la mitjana

AMENACES

•

•
•

Qualitat i diversitat de productes turístics

•

Imatge de qualitat de vida lligada a la cultura

mediterrània
OPORTUNITATS

Acceleració tecnològica amb impacte en tots els

•

Potencial de l’agricultura ecològica

•

Grans empreses agroindustrials que exercisquen com
a tractives en el procés de modernització

Sectors industrials molt exposats a la

•

competència de països emergents
•

Risc de deslocalització d’activitats

•

Fragmentació de les cadenes de producció

•

Pèrdua de pes dels mercats de destinació

Incorporació d’innovacions tecnològiques en sectors
madurs

•

Aprofitament de noves tecnologies horitzontals en
districtes industrials

•

Desenvolupament de les indústries i els serveis
intensius en coneixement

consolidats
•

Forta capacitat de l’activitat turística com a
generadora d’ocupació

sectors
•

Creixement sostingut del turisme i augment de la
despesa dels visitants

els avançats
•

Fort dinamisme dels serveis de mercat, tradicionals i
avançats

Especialització en els serveis tradicionals i no en
Escàs pes dels serveis creatius i culturals

Signes de recuperació en la construcció d’obra nova i
en activitats de rehabilitació

Excés d’oferta immobiliària construïda i sense

•

Teixit industrial consolidat amb presència de clústers
comarcals

vendre
•

Més especialització i productivitat en material de
transport, ceràmica i agroalimentació

signes de recuperació
•

Recent recuperació industrial basada en una
internacionalització superior

tecnològica
•

Consolidació i dinamisme de la cadena

•

Intensificació de la competència a través de

Avantatges de localització: la Comunitat Valenciana
com a centre logístic internacional

plataformes digitals
•

Potencial de creixement del turisme i les activitats
agroalimentàries

•

Potencial de creixement en indústries culturals i
creatives

•

Incorporació de noves tecnologies en la
comercialització de l’oferta turística
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DAFO CV (3): COMPETITIVITAT EMPRESARIAL
DEBILITATS
•

FORTALESES

Elevada mortalitat d’empreses en etapes

•

Dinamisme empresarial

primerenques

•

Empreses tractives grans en sectors manufacturers i

•

Abundància de microempreses

•

Escassetat d’empreses grans i altament

de serveis
•

competitives
•

Baixa productivitat laboral

•

Baix nivell de despesa en I+D+i, en especial de les

cooperativa
•
•
•

qualificació
Salaris baixos

•

Concentració de les exportacions en destinacions

Consolidació de la internacionalització com a
estratègia de creixement empresarial

Baix percentatge d’empresaris amb una elevada

•

Diversificació recent dels mercats de destinació de les
exportacions

Baix aprofitament del capital humà en les
empreses

•

Tradició empresarial exportadora i consolidació del
superàvit comercial

empreses
•

Importància de l’economia social i tradició

•

Universitats de prestigi internacional, amb bons
resultats en I+D+i

•

Potent xarxa d’instituts tecnològics de prestació de
serveis avançats

madures
•

Limitat percentatge d’empreses exportadores

•

Important esforç innovador de les PIME

•

Baixa participació en capitals més productius:

•

Tendència creixent dels directius professionals amb
formació superior

material de transport i TIC
•

•

Carències en infraestructures de transport

transport viari estructurada

ferroviari i logístiques clau
•

Retrocés del crèdit bancari al sector privat

AMENACES
•

OPORTUNITATS

Escassetat de finançament a empreses i

•

institucions per a finançar I+D+i
•

Excel·lents infraestructures portuàries i una xarxa de

Localització: centre del Corredor Mediterrani i eix
Lisboa-Madrid-València

Debilitat de les polítiques públiques de suport a

•

les activitats productives

Creixement de l’economia mundial i del comerç
internacional

•

Baix nivell d’inversió pública

•

Orientació cap a una economia més social

•

Retards en l’execució del Corredor Mediterrani

•

Desenvolupament de nous productes i serveis basats

•

Lent ajust de les institucions al canvi accelerat de

•

en el coneixement i les TIC

les condicions en què competeixen les empreses

•

Canvis en les cadenes globals de valor

Entorn normatiu complex, rígid i desincentivador

•

Reconeixement de la necessitat de professionalitzar

de la competitivitat
•
•

la direcció

Ralentització de les millores de productivitat en

•

Inversió en actius intangibles

etapes de creixement

•

Mobilització per a millorar la inversió pública en

Pèrdua d’avantatges competitius basades en

infraestructures i l’impuls del Corredor Mediterrani

productes de baix cost

•
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DAFO CV (4): SECTOR PÚBLIC
DEBILITATS
•

FORTALESES

Escassetat de recursos autonòmics derivada de

•

l’infrafinançament històric del sistema de

Esforç per a mantindre els nivells dels serveis
públics fonamentals

finançament

•

Reforç de la despesa en polítiques socials

•

Fort endeutament públic

•

Control i reducció del dèficit autonòmic

•

Dependència del finançament extraordinari estatal

•

Recuperació de la imatge i crèdit de les

davant del tancament dels mercats financers
•

institucions

Baix nivell de despesa en atenció i cura a les

•

persones
•

Desenvolupament d’accions orientades a la
millora de la transparència de la gestió pública

Baix nivell de despesa en polítiques de suport al
teixit productiu

•

Baix nivell d’inversió pública

•

Contribuents a la solidaritat interterritorial a pesar
de tindre una renda inferior a la mitjana

•

Baix nivell d’empleats públics

•

Percepció de corrupció i baixa qualitat dels serveis
públics

•

Deteriorament de la imatge de la Comunitat i
descrèdit de les institucions

•
Crisi del confiança
AMENACES
•
•
•

OPORTUNITATS

Retards en la reforma del sistema de finançament

•

Canvi del model de finançament

autonòmic

•

Reconeixement de les necessitats de la Comunitat

Manteniment de la insuficiència financera en el nou

en el nou model

model de finançament

•

Reestructuració del deute

Retards o solucions inadequades al problema de

•

Reconeixement de les necessitats valencianes en

l’endeutament acumulat
•

les polítiques de l’Administració central

Pujades de tipus d’interés i els seus efectes sobre

•

les càrregues financeres
•

decisions espanyoles

Nous episodis d’estancament del creixement
econòmic

•

Problemes de sostenibilitat de les finances
públiques davant de la demanda futura de serveis
sanitaris i socials

•

•

Lluita contra la corrupció en les AP

•

Millora de la governança pública

•

Agilització de les administracions

•

Avaluació regular dels resultats de les polítiques
públiques

Prolongació de la baixa inversió de l’Administració
central

•

Reforç de la presència de la Comunitat en les

Falta de resposta a la corrupció
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DAFO CV (5): DESEQUILIBRIS TRANSVERSALS

DEBILITATS

•
•

FORTALESES

Elevada desocupació de llarga durada, juvenil i

•

Recuperació recent de l’ocupació

població estrangera

•

Augment de l’ocupació qualificada

Alts nivells de desigualtat social, risc de pobresa i

•

Reducció de la desocupació juvenil

•

Igualtat de gèneres en l’accés a tots els nivells

exclusió
•

Precarietat laboral

•

Salaris baixos en ocupats no qualificats

•

Àmplia incorporació de la dona al treball

•

Diferencials negatius d’ocupació i salaris de les

•

Millora recent de l’ocupació femenina

•

Bona accessibilitat de la major part del territori

educatius

dones
•

Debilitat del sistema d’atenció i cura a les persones

•

Instruments dèbils per a garantir l’autonomia

als serveis urbans

personal i l’accés igualitari al mercat de treball
•

Comarques interiors amb població envellida i risc
Congestió urbana a la costa i elevats usos artificials
del sòl

•

Forta erosió del sòl al sud de la Comunitat

•

Escassetat d’aigua

•

Elevades emissions de gasos d’efecte d’hivernacle

•

Amplitud dels espais de protecció

•

Abundància de llocs d’interés cultural

•

Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua

•

Reducció de l’emissió de gasos d’efecte
d’hivernacle

AMENACES

•

Reduïts temps de viatge a les ciutats
mediambiental

de despoblació
•

•

OPORTUNITATS

Agreujament de la desocupació i la precarietat

•

Reforç de les polítiques les polítiques
públiques contra la desigualtat i l’exclusió
social

•

Millora de l’eficàcia i l’eficiència de les
polítiques per mitjà de l’extensió de la seua
avaluació

•

Reforç de les polítiques territorials i
mediambientals

•

Aprofitament de la protecció mediambiental
per a generar noves activitats i equilibrar l’ús
del territori

laboral
•

La globalització redueix les oportunitats d’inserció
laboral de les persones menys formades

•

Ineficàcia de les polítiques de lluita contra la
desigualtat i l’exclusió social

•

Escassa atenció a la formació de les persones sense
qualificació

•

Ineficàcia de les polítiques actives d’inserció de
parats de llarga durada, joves i dones

•

Sobreexplotació del territori

•

Agreujament del canvi climàtic

•

Períodes prolongats de sequera
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PROPOSTA DEL PLAN D’ACCIÓ DEL MODEL ECONÒMIC
La Comunitat Valenciana necessita recuperar la confiança en el seu futur
en molt distints àmbits; un dels principals és la capacitat d’avançar cap a un
model econòmic que genere creixement sostenible a llarg termini, intel·ligent i
integrador, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb
els principis de l’Estratègia Europa 2020.
Els 17 Objetius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es materialitzen en
169 metes y de 230 indicadors amb l’objetiu de ser implementats,
monitoritzats i evaluats fins l’any 2030.
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
1 ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

10 REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT

2 LLUITA CONTRA LA FAM

11 CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

3 BONA SALUT

12 CONSUM RESPONSABLE

4 EDUCACIÓ DE QUALITAT

13 LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

5 IGUALTAT DE GÈNERE

14 FLORA I FAUNA AQUÀTIQUES

6 AIGUA POTABLE I SANEJAMENT

15 FLORA I FAUNA TERRESTRES

7 ENERGIES RENOVABLES

16 PAU I JUSTÍCIA

8 OCUPACIÓ DIGNA I CREIXEMENT ECONÒMIC

17 ALIANCES PER A ACONSEGUIR OBJECTIUS

9 INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES
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L’Estrategia Europa 2020 serveix de marc de referència per a les activitats
en els àmbits de l’UE, nacionals i regionals. S’hi considera fonamental l’impuls
del creiximent inteligent, sostenible i integrador. Tenint en compte els
escenaris posteriors al 2020 (Llibre Blanc sobre el futur d’Europa).
ESTRATÈGIA EUROPA 2020
1 OCUPACIÓ
El 75 % de la població d’entre 20 i 64 anys ha de tindre ocupació
2 I+D
El 3 % del PIB de la UE ha de ser invertit en I+D
3 CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA
Reduir en un 20 % les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, augmentar en un 20 % les energies
renovables, i incrementar un 20 % l’eficiència energètica.

4 EDUCACIÓ
El percentatge d’abandonament escolar ha de ser inferior al 10 %, i almenys el 40 % de les persones entre 30
a 40 anys ha de tindre estudis superiors complets.
5 LLUITA CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
Reduir, com a mínim en 20 milions, el nombre de persones en situació o risc de pobresa i exclusió social.

D'altra banda, per la seua rellevància i la seua connexió directa amb la
Línia 5 Foment de la creació d'ocupació sostenible i l'Economia Social, s'ha
considerat el pla FENT COOPERATIVES, un instrument de planificació
imprescindible per a les polítiques públiques de la Generalitat en matèria de
cooperatives. En aquest, es plantegen sis línies estratègiques:
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FENT COOPERATIVES
1 Desenvolupament empresarial sostenible

2 Desenvolupament societari

3 Ocupació i desenvolupament territorial

4 Finançament de les cooperatives

5 Divulgació, formació e investigació cooperativa

6 Consolidació institucional

A partir d’aquests referents, els grans desafiaments social del segle XXI,
com l’envelliment, els movimients migratoris, l’exclusió digital o el canvi
climàtic, la societat valenciana ha d’afrontar en la propera década els seguents
reptes principals:
1. Renda per cápita: millorar els nivells de benestar dels valencians,
recuperant ritmes d’avanç en la renda per cápita.
2. Empleo: generar més i millors ocupacions, reduïnt sustancialment la
tasa d’atur i millorant la qualitat de les ocupacions, la seguritat i la
salut en el treball.
3. Competitivitat: enfortir la competitivitat empresarial adaptada als
desafiaments tecnológics i dels mercats globals.
4. Formació: incrementar la qualitat de la formació en tots els nivells
educatius.
5. Equitat: garantitzar la igualtat d’oportunitats a tots els valencians i en
especial als més desfavorits.
6. Sostenibilitat ambiental: impulsar un desenvolupament social i
econòmic, mediambientalment sostenible i territorialment equilibrat.
7. Confiança: recuperar la confiança en la Generalitat Valenciana, i en les
institucions públiques.
Una resposta adecuada a estos reptes requereix estructurar un model
de desenvolupament sostenible a llarg términi, no sols en l’àmbit econòmic,
13
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sino també en el social i en l’ambiental. Soles atenint a les exigències que
plantejen eixos tres àmbits el desenvolupament podrà ser equitatiu i viable, i
els seus resultats oferiràn un entorn més vivible a les persones.
Las persones han d’estar al centre de les perspectives com:
-

beneficiaris i destinataris últims dels resultats de l’activitat
econòmica.

-

actiu principal d’un model econòmic basat en el coneiximent i la
innovació.

-

agents socials i polítics capaços d’impulsar el canvi necessari en les
empreses, institucions i administracions públiques.

ECONÒMICA

Desenvolupament
viable

Desenvolupament
equitatiu

Desarrollo
sostenible
AMBIENTAL

SOCIAL

Desenvolupament
vivible
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ESTRUCTURA DEL MODEL ECONÒMIC
El nou model econòmic de la Comunitat Valenciana dóna resposta als set
grans reptes a què ha de fer front la societat valenciana en els pròxims deu
anys a través d’un patró de desenvolupament sostenible a llarg termini en tres
grans àmbits: l’econòmic, social i ambiental.
Per a això, el pla d’acció se sustenta en deu grans Línies Estratègiques
que emmarquen els 35 Objectius Prioritaris, que es materialitzen mitjançant
l’execució de 131 Iniciatives, entre les quals hi ha 39 Projectes Tractors que
lideraran la transformació de l’economia valenciana.

REPTES DE LA
SOCIETAT VALENCIANA

MODELO ECONÒMIC SOSTENIBLE A LLARG TERMINI
ÀMBIT
ECONÒMIC

ÀMBIT
SOCIAL
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ESTRATÈGIA PER A LA TRANSFORMACIÓ DEL MODEL
ECONÒMIC
LÍNIES
ESTRATÈGIQUES

ODS

OBJECTIUS PRIORITARIS

L1 DESENVOLUPAR LA
O1.1: Reforç i finançament del Sistema Valencià
d’Innovació (SVI)
O1.2: Augment de la inversió empresarial en I+D+i
O1.3: Foment de la investigació i el
desenvolupament tecnològic d’excel·lència
O1.4: Promoció de pols d’innovació oberta
O1.5: Execució de l’Estratègia d’Especialització
Intel·ligent de la CV (RIS3-CV)

CAPACITAT
INNOVADORA DEL
TEIXIT PRODUCTIU
MITJANÇANT DE
L’ENFORTIMENT DEL
SISTEMA VALENCIÀ
D’INNOVACIÓ

L2 IMPULSAR UNA
TRANSFORMACIÓ

O2.1: Modernització dels sectors productius clau
per a l’economia valenciana
O2.2: Desenvolupament de noves activitats
orientades cap a una economia sostenible i circular

MODERNITZADORA DE
L’ESTRUCTURA
PRODUCTIVA
VALENCIANA

L3 PROMOURE LA
INVERSIÓ

O3.1: Impuls d’inversions sostenibles i productives
O3.2: Millora de les condicions d’accés al
finançament empresarial
O3.3: Foment de l’atracció d’inversions nacionals i
estrangeres

PRODUCTIVA I
SOSTENIBLE I LA
MILLORA DEL
FINANÇAMENT
EMPRESARIAL
L4 INVERTIR EN

O4.1: Millora del capital humà disponible
O4.2: Enfortiment de les relacions entre el sistema
educatiu i el sector productiu
O4.3: Consolidació de la cultura de l’emprenedoria

APRENENTATGE I
CULTURA
EMPRENEDORA

O5.1: Impuls de la generació d’ocupació sostenible i
de qualitat
O5.2: Implantació de polítiques i actuacions de
responsabilitat social en l’economia valenciana
O5.3: Foment de l’economia del bé comú
O5.4: Augment del nombre i grandària de les
organitzacions d’economia social

L5 FOMENTAR LA
CREACIÓ D’OCUPACIÓ
SOSTENIBLE I
L’ECONOMIA SOCIAL
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

ODS

OBJETIVOS PRIORITARIOS

L6 RECOLZAR LA

O6.1: Augment de la dimensió i millora de la
gestió de les empreses valencianes
O6.2: Millora del posicionament internacional de
les empreses

MILLORA DE LA
COMPETITIVITAT DE LES
EMPRESES

O7.1: Millora de les infraestructures de transport
O7.2: Disseny i implementació del Pla integral de
mobilitat
O7.3: Impuls de la logística com a sector
estratègic
O7.4: Aposta per les TIC com a element
fonamental per a garantir la connectivitat

L7 MILLORAR LA
CONNECTIVITAT
INTERIOR I EXTERIOR DE
LA CV I IMPULSAR EL
SECTOR LOGÍSTIC

O8.1: Desenvolupament d’un sistema de
finançament sostenible i equitatiu
O8.2: Augment de la reputació institucional i la
transparència, i impuls de la nova governança
O8.3: Modernització de la gestió dels serveis
públics i consolidació de l’administració
electrònica
O8.4: Difusió d’informació i seguiment de
polítiques i programes públics
O8.5: Protagonisme i participació de les entitats
locals en la governança pública

L8 IMPULSAR LA
SOSTENIBILITAT
FINANCERA I UNA NOVA
GOVERNANÇA PÚBLICA

O9.1: Impuls de les oportunitats laborals
inclusives
O9.2: Desenvolupament de polítiques que
garantisquen la plena igualtat d’oportunitats
O9.3: Desenvolupament de polítiques que
reduïsquen la pobresa i els riscos d’exclusió social
O9.4: Impuls de la qualitat de vida mitjançant la
coresponsabilitat

L9 GARANTIR LA
IGUALTAT
D’OPORTUNITATS I LA
INCLUSIÓ SOCIAL

O10.1: Reforç de la lluita contra el canvi climàtic
O10.2: Conservació de la diversitat biològica i
millora de la sostenibilitat mediambiental del
territori
O10.3: Millora de la cohesió territorial i social

L10 AFAVORIR
L’EQUILIBRI
MEDIAMBIENTAL I
TERRITORIAL
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1. DESENVOLUPAR LA CAPACITAT INNOVADORA DEL
TEIXIT PRODUCTIU MITJANÇANT L’ENFORTIMENT DEL SISTEMA VALENCIÀ
D’INNOVACIÓ
OBJECTIU 1: Reforç i finançament del Sistema Valencià d’Innovació (SVI)
•
•
•

Iniciativa 1: Augmentar la captació de fons nacionals i internacionals per al desenvolupament de
projectes d’I+D+i
Iniciativa 2: Facilitar el finançament a projectes innovadors emmarcats en el SVI
Iniciativa 3: Establir mecanismes de seguiment de noves tendències en l’àmbit de la innovació

OBJECTIU 2: Augment de la inversió empresarial en I+D+i
•
•
•
•

Iniciativa 1: Augmentar la competitivitat empresarial per mitjà del suport a la I+D+i
Iniciativa 2: Impulsar la transferència de coneixement científic i tecnològic a les empreses i els
emprenedors
Iniciativa 3: Estimular la compra pública innovadora per a potenciar nous mercats, productes i serveis
Iniciativa 4: Fomentar la diversitat de les activitats innovadores, abastant procés, producte,
organització i comercialització

OBJECTIU 3: Foment de la investigació i el desenvolupament tecnològic d’excel·lència
•
•

Iniciativa 1: Atraure i retindre capital humà d’excel·lència per al desenvolupament de projectes d’I+D
Iniciativa 2: Impulsar la cooperació i el desenvolupament d’equips de treball i infraestructures
excel·lents d’investigació

OBJECTIU 4: Promoció de pols d’innovació oberta
•
•
•

Iniciativa 1: Promocionar el pol d’innovació Marina de València
Iniciativa 2: Promocionar el Districte Digital de la Comunitat Valenciana
Iniciativa 3: Promocionar l’accés al mercat d’empreses emprenedores en innovació

OBJETIU 5: Execució de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de la CV (RIS3-CV)
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa 1: Recolzar la I+D+i en biomedicina, serveis sanitaris, salut pública i seguretat
Iniciativa 2: Impulsar la gestió personalitzada de la salut, la prevenció i el diagnòstic
Iniciativa 3: Fomentar la innovació turística, aplicada a l’oci i a les arts escèniques
Iniciativa 4: Augmentar la competitivitat de les produccions agràries per mitjà de la innovació
Iniciativa 5: Intensificar les activitats innovadores en els processos avançats de fabricació
Iniciativa 6: Promoure l’emprenedoria innovadora i de base tecnològica orientada als àmbits
de l’estratègia RIS3 CV
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. IMPULSAR UNA TRANSFORMACIÓ
MODERNITZADORA DE L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA VALENCIANA

OBJECTIU 1: Modernització dels sectors productius clau per a l’economia valenciana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa 1: Modernitzar i redimensionar les empreses agràries i explotacions, ramaderes i pesqueres
Iniciativa 2: Regenerar el teixit industrial valencià: Indústria 4.0
Iniciativa 3: Millorar la gestió i modernitzar les àrees industrials valencianes
Iniciativa 4: Fomentar una distribució comercial sostenible i socialment responsable: visió de cadena
sostenible
Iniciativa 5: Promoure una estructura empresarial del comerç de proximitat forta rendible i sòlida
Iniciativa 6: Potenciar el creixement del sector creatiu i cultural
Iniciativa 7: Facilitar el desenvolupament del sector de serveis avançats i la digitalització empresarial
Iniciativa 8: Promoure una activitat turística basada en la qualitat
Iniciativa 9: Impulsar l’obertura de dades per a propiciar la competitivitat del nostre teixit empresarial i
la creació d’empreses noves
Iniciativa 10: Recolzar les oportunitats que proporciona la denominada Silver Economy i el sector
sociosanitari

OBJECTIU 2: Desenvolupament de noves activitats orientades cap a una economia sostenible i circular
•
•
•
•

Iniciativa 1: Promoure la creació d’entitats supraempresarials per a nous projectes basats en
bioeconomia
Iniciativa 2: Impulsar la producció ecològica, la qualitat agroalimentària diferenciada i la diversitat
agrària
Iniciativa 3: Promoure la producció energètica renovable
Iniciativa 4: Impulsar el desenvolupament i creixement de l’economia blava
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: PROMOURE LA INVERSIÓ PRODUCTIVA I SOSTENIBLE I LA
MILLORA DEL FINANÇAMENT EMPRESARIAL

OBJECTIU 1: Impuls d’inversions sostenibles i productives

•
•
•

Iniciativa 1: Recolzar el naixement de projectes empresarials que contribuïsquen al creixement
sostenible
Iniciativa 2: Afavorir un entorn inversor amigable a la Comunitat Valenciana
Iniciativa 3: Promoure el desenvolupament de serveis de valor afegit vinculats a les seus empresarials
domiciliades a la Comunitat Valenciana

OBJECTIU 2: Millora de les condicions d’accés al finançament empresarial

•
•

•

Iniciativa 1: Dissenyar línies de finançament per a projectes empresarials viables a través d’una banca
pública
Iniciativa 2: Consolidar la AFIN (Societat de Garantia Recíproca) com a eina essencial per a l’accés al
crèdit d’empreses i professionals, amb especial atenció a projectes en les fases de creiximent i
consolidació
Iniciativa 3: Impulsar nous instruments de finançament públic i privat

OBJECTIU 3: Foment de l’atracció d’inversions nacionals i estrangeres

•
•

Iniciativa 1: Promocionar els avantatges competitius de la Comunitat Valenciana en l’exterior
Iniciativa 2: Reforçar la confiança dels potencials inversors a la Comunitat Valenciana
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: INVERTIR EN APRENENTATGE I CULTURA EMPRENEDORA

OBJECTIU 1: Millora del capital humà disponible

•
•
•
•

Iniciativa 1: Dissenyar accions i plans formatius orientats a afavorir l’ocupabilitat de la població
Iniciativa 2: Millorar la qualitat de l’oferta formativa i els resultats educatius de la Comunitat
Valenciana
Iniciativa 3: Fomentar els programes d’aprenentatge permanent
Iniciativa 4: Millora de les competències digitals i en idiomas de la població

OBJECTIU 2: Enfortiment de les relacions entre el sistema educatiu i el sector productiu

•
•
•
•

Iniciativa 1: Adequar la formació a les necessitats reals d’empreses, de sectors productius i dels distints
territoris
Iniciativa 2: Aprofitar adequadament el capital humà disponible i reduir els nivells de sobrequalificació
Iniciativa 3: Promoure la formació professional dual
Iniciativa 4: Impulsar la col·laboració entre les universitats i el teixit empresarial

OBJECTIU 3 : Consolidació de la cultura de l’emprenedoria
•
•
•

Iniciativa 1: Incentivar l’esperit emprenedor en els programes educatius
Iniciativa 2: Promoure i recolzar iniciatives empresarials, amb especial atenció a projectes en les fases
de creiximent i consolidació
Iniciativa 3: Impulsar l’ecosistema valencià d’emprenedoria i talent
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: FOMENTAR LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ SOSTENIBLE I
L’ECONOMIA SOCIAL

OBJECTIU 1: Impuls a la generació d’ocupació sostenible i de qualitat
•
•
•

Iniciativa 1: Afavorir la creació d’ocupació altament qualificada
Iniciativa 2: Promoure actuacions que milloren la seguretat i la salut laboral
Iniciativa 3: Potenciar l’estabilitat en la contractació laboral i combatre el treball precari

•

Iniciativa 4: Reforçar l’eficàcia de les polítiques públiques d’ocupació

•

Iniciativa 5: Combatre les desigualtats salarials per raó de gènere amb un Pla d’Igualtat

OBJECTIU 2: Implantació de polítiques i actuacions de responsabilitat social en l’economia valenciana
•
•
•

Iniciativa 1: Elaborar un pla de foment del compromís amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, l'ètica i la responsabilitat social en empreses i en el sector públic valencià
Iniciativa 2: Promoure la diversitat cultural com una política de responsabilitat social
Iniciativa 3: Execució de mesures per a fer aflorar l’economia submergida

OBJECTIU 3 : Foment de l’economia del bé comú
•
•

Iniciativa 1: Difondre els principis i valors de l’economia del bé comú en la societat valenciana
Iniciativa 2: Promoure la implantació de l’economia del bé comú en empreses i organitzacions
valencianes

OBJECTIU 4: Augment del nombre i la grandària de les organitzacions d’economia social

•
•

Iniciativa 1: Implementar un pla director de cooperativisme per a consolidar i augmentar la grandària
de les cooperatives
Iniciativa 2: Afavorir la creació i el desenvolupament de les empreses d’economia social
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: RECOLZAR LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES
EMPRESES

OBJECTIU 1: Augment de la dimensió i millora de la gestió de les empreses valencianes
•
•
•
•

Iniciativa 1: Afavorir actuacions orientades al creixement empresarial
Iniciativa 2: Facilitar el desenvolupament i l’ús de dades obertes i de la intelligència artifìcial
Iniciativa 3: Promoure la professionalització i la diversitat dels equips directius
Iniciativa 4: Facilitar l’accés de les pimes a serveis avançats d’innovació empresarial mitjançant
programes de finançament i formació

OBJECTIU 2: Millora del posicionament internacional de les empreses

•
•
•
•
•

Iniciativa 1: Fomentar la internacionalització de les empreses a través de plans de promoció exterior
Iniciativa 2: Desenvolupar serveis d’assessorament per a la internacionalització de les empreses
Iniciativa 3: Impulsar la cooperació interempresarial per a la internacionalització
Iniciativa 4: Optimitzar l’activitat firal internacional a la Comunitat Valenciana
Iniciativa 5: Recolzar la formació de recursos humans especialitzats en la internacionalització
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7: MILLORAR LA CONNECTIVITAT INTERIOR I EXTERIOR
DE LA CV I IMPULSAR EL SECTOR LOGÍSTIC
OBJECTIU 1: Millora de les infraestructures de transport
•
•
•

Iniciativa 1: Impulsar la finalització del corredor mediterrani com a eix prioritari transeuropeu de
mercaderies o passatgers
Iniciativa 2: Millora de les infraestructures de transport viàries, portuàries i aeroportuàries
Iniciativa 3: Impulsar l’execució del Corredor Cantàbric-Mediterràni

OBJECTIU 2: Disseny i implementació del Pla integral de mobilitat
•
•
•

Iniciativa 1: Desenvolupar un model de mobilitat més sostenible a través de la potenciació del
transport públic
Iniciativa 2: Millorar l’accessibilitat universal als serveis i infraestructures de transport
Iniciativa 3: Potenciar l’ús del transport sostenible en les empreses

OBJECTIU 3: Impuls de la logística com a sector estratègic
•
•

Iniciativa 1: Crear plataformes intermodals de transport eficients
Iniciativa 2: Potenciar la Xarxa de parcs logístics de la Comunitat Valenciana

OBJECTIU 4 : Aposta per les TIC com a element fonamental per a garantir la connectivitat
•
•
•
•

Iniciativa 1: Modernitzar les infraestructures de telecomunicacions existents
Iniciativa 2: Ampliar la cobertura de les telecomunicacions a la totalitat del territori
Iniciativa 3: Fomentar les xarxes de banda ampla de nova generació
Iniciativa 4: Promoure l’aprofitament de les TIC per part del sector públic i privat
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8: IMPULSAR LA SOSTENIBILITAT FINANCERA I UNA
NOVA GOVERNANÇA PÚBLICA

OBJECTIU 1: Desenvolupament d’un sistema de finançament sostenible i equitatiu
•
•
•

Iniciativa 1: Aconseguir una reforma del model de finançament autonòmic justa
Iniciativa 2: Millorar la gestió financera i fiscal de la Comunitat Valenciana
Iniciativa 3: Promoure l’estabilitat financera del sector públic

OBJECTIU 2: Augmentar la reputació institucional i la transparència i impuls de la nova governança
•
•
•
•
•
•

Iniciativa 1: Incrementar i garantir la transparència del sector públic valencià
Iniciativa 2: Promoure la confiança en les institucions i millorar-ne la reputació
Iniciativa 3: Millorar la imatge de la Comunitat Valenciana a nivell europeu i internacional
Iniciativa 4: Millorar el funcionament de l’Administració de justícia
Iniciativa 5: Fomentar la participació dels agents econòmics i socials i de la ciutadania
Iniciativa 6: Millorar la qualitat democràtica i garantir els drets i llibertats dels ciutadans

OBJECTIU 3: Modernització de la gestió dels serveis públics i consolidació de l’administració electrònica

•
•
•
•
•

Iniciativa 1: Simplificar els processos de gestió administrativa i millorar l’eficiència dels recursos públics
Iniciativa 2: Millorar la formació i la professionalització dels empleats públics, alts càrrecs i directius del
Sector Públic Instrumental
Iniciativa 3: Desenvolupar l’administració electrònica
Iniciativa 4: Millorar la qualitat de l’atenció ciutadana i els serveis públics
Iniciativa 5: Adaptar i millorar els procediments d’atorgament de subvencions i de contractació pública

OBJECTIU 4: Difusió d’informació i seguiment de les polítiques i els programes públics
•
•
•

Iniciativa 1: Elaborar i difondre informació econòmica i social de la Comunitat Valenciana
Iniciativa 2: Establir sistemes de seguiment i avaluació del funcionament dels serveis i les polítiques
públiques
Iniciativa 3: Incrementar la qualitat de la producció normativa i reduir els costos i els terminis
d’aplicació

OBJECTIU 5: Protagonisme i participación de les entitats locals en la governança pública

•
•

Iniciativa 1: Descentralització de la gestió de competències cap a la local
Iniciativa 2: Millorar la coordinació i cooperación administrativa entre municipis
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LÍNIA ESTRATÈGICA 9: GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA
INCLUSIÓ SOCIAL

OBJECTIU 1: Impuls a les oportunitats laborals inclusives
•
•

Iniciativa 1: Previndre l’abandonament educatiu prematur
Iniciativa 2: Garantir la inclusió social i les oportunitats laborals a joves, parats de llarga duració i
immigrants

OBJECTIU 2: Desenvolupament de polítiques que garantisquen la plena igualtat d’oportunitats

•
•
•
•

Iniciativa 1: Potenciar l’accés a les TIC i la reducció de les barreres digitals
Iniciativa 2: Promoure la integració de les persones amb diversitat funcional i cognitiva
Iniciativa 3: Garantir l’accés als serveis públics fonamentals, en especial a les persones dependents
Iniciativa 4: Afavorir el desenvolupament integral de les dones

OBJECTIU 3: Desenvolupament de polítiques que reduïsquen la pobresa i els riscos d’exclusió social
•
•
•
•

Iniciativa 1: Promoure actuacions que reduïsquen la pobresa entre els grups de risc
Iniciativa 2: Reduir la precarietat per raó de gènere
Iniciativa 3: Afavorir l’accés a la cultura i l’oci educatiu com a eina d’inclusió social
Iniciativa 4: Garantir l’accés a l’habitatge i millorar les condicions d’accés als edificis

OBJECTIU 4: Impuls a la qualitat de vida amb la coresponsabilitat
•
•
•
•

Iniciativa 1: Millorar l’accés a l’educació infantil no obligatòria
Iniciativa 2: Facilitar la qualitat de vida de famílies nombroses i monoparentals
Iniciativa 3: Promoure la coresponsabilitat en l’atenció a les persones
Iniciativa 4: Fomentar la coresponsabilitat empresarial en la conciliació familiar i laboral
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LÍNIA ESTRATÈGICA 10: AFAVORIR L’EQUILIBRI MEDIAMBIENTAL I
TERRITORIAL

OBJECTIU 1: Reforç de la lluita contra el canvi climàtic
•
•
•

Iniciativa 1: Revisar l’Estratègia Valenciana d’Energia i Canvi Climàtic 2016-2020-2030
Iniciativa 2: Desenvolupar plans d’eficiència energètica i fomentar les energies renovables
Iniciativa 3: Promoure el canvi cap a una economia baixa en carboni d’acord amb els principis de
l’economia circular

OBJECTIU 2: Conservació de la diversitat biològica i millora de la sostenibilitat mediambiental del territori
•
•
•
•
•

Iniciativa 1: Desenvolupar plans de lluita contra el foc, prevenció i restauració d’hàbitats naturals
Iniciativa 2: Formular un pla per a la gestió sostenible del litoral
Iniciativa 3: Previndre el risc d’inundació
Iniciativa 4: Promoure accions per a reduir l’impacte de la sequera i una gestió sostenible de l’aigua
Iniciativa 5: Desenvolupament de programes educatius de sensibilització i coneixement del medi local

OBJECTIU 3: Millora de la cohesió territorial i social
•
•
•
•
•
•

Iniciativa 1: Minimitzar les barreres d’accés a l’ocupació i la formació a les comarques de l’interior
Iniciativa 2: Garantir l’accés equitatiu a infraestructures i serveis dels diferents territoris
Iniciativa 3: Implementar polítiques de desenvolupament rural per a reduir la discriminació, el
despoblament i la desigualtat territorial
Iniciativa 4: Impulsar el turisme sostenible i responsable
Iniciativa 5: Establir un sistema de protecció que garantisca una resposta adequada a les emergències
a les zones allunyades o de difícil accés
Iniciativa 6: Reduir els deseguilibris entre les zones de costa i l’interior
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PROJECTES TRACTORS: SINERGIES AMB LES LÍNIAS
ESTRATÉGIQUES
El Pla d’Acció ha d’integrar tots els programes i actuacions vigents en els
distints departaments de la GVA. En este sentit, resulta procedent identificar
Projectos Tractors que estarien vinculats directament amb algunes de les Línies
Estratégiques, o en altres casos, contribuirien potencialment al seu
desenvolupament, el que denominem sinergies.
LÍNIES

PROJECTES TRACTORS

L1

Estratègia d’Innovació de la
Comunitat Valenciana
Pla d’I+D+i empresarial
L1

Pla GenT: Generació Talent
Districte Digital de la CV
Estratègia d’especialització intel·ligent
(RIS3-CV)
Pla industrial de la Comunitat
Valenciana

L2

Pla estratègic cultural valencià 20162020
Pla valencià de producció ecològica
Pla estratègic global de turisme 20102020

L3

Transformació de l’IVF en un
promotional bank
Creació del Valencian Investment
Desk
Sistema de gestió de qualitat en els
centres educatius

L4

Pla d’actuació per a la millora (PAM)
Pla estratègic de l’emprenedoria
Pla estratègic del Servef
Pla de suport i foment del
cooperativisme valencià

L5

Plans de foment de l’ocupació:
AVALEM Joves, AVALEM Experiència,
AVALEM Territori
Pla d’actuacions de l’INVASSAT

L6

Serveis de Xarxa Exterior REDEX
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Corredor mediterrani
Connexió Port de València
L7

Pla integral de mobilitat
Xarxa de parcs logístics de la
Comunitat Valenciana
Reforma del model de finançament
autonòmic
Institut Valencià d’Administració
Tributària (IVAT)
Portal de transparència (GVA oberta)

L8

Pla estratègic en tecnologies de la
informació i comunicacions 20162020
Sistema per a la millora de la qualitat
dels serveis públics i avaluació de
plans i programes
Pla estratègic en matèria de recursos
humans

L9

Pla valencià d’inclusió i cohesió social
2017-2022
Pla de desenvolupament rural 20142020
Pla per a pal·liar el despoblament dels
municipis
Estratègia valenciana davant del canvi
climàtic
Pla d’estalvi i eficiència energètica,
foment de les energies renovables i
l’autoconsum als edificis,
infraestructures i equipaments de la
GVA (PAEEG)

L10

Pla d’acció territorial de la
infraestructura verda del litoral de la
CV (PATIVEL)
Pla d’acció territorial per a la
prevenció del risc d’inundació a la CV
(PATRICOVA)
Pla d’acció territorial sectorial del
comerç a la CV (PATSECOVA)
Programa UNEIX d’infraestructures,
mobilitat i transport
Estratègia territorial de la CV
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ: ORGANISMES D’AVALUACIÓ
L’avaluació i seguiment del Plan d’Acció precisa de la participació de tots els
agents implicats en la transformació del model econòmic valencià, sent
necessaria la coordinació entre agents socioeconòmics, institucions públiques i
els

distints

departaments

que

composen

la

Generalitat

Valenciana,

especialment la Conselleria d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball.
El seguimient i avaluació es portarà a fi en dos nivells d’acció competencials:
a. La participació i colaboració institucional dels agents econòmics i socials, a
través de la Mesa de Diáleg Social de la Comunitat Valenciana. A més,
conforme a la participació institucional establida legalment, es constituiran
Grups de Treball amb les organitzacions representatives d'interessos
sectorials, fonamentalment de l'economia social i dels treballadors
autònoms.
b. El conjunt dels Departaments del Consell participants del Plan d’Acció, a
través d’un Comité Técnic Permanent de Seguiment i Avaluació.
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic es la responsable de coordinar
les accions en esta materia en relació amb estos dos organismes per a
realitzar un seguimient efectiu del Pla d’Acció, recaent sobre ella la Secretaria
Técnica del Pla.

COMITÉ TÉCNIC
PERMANENT DE
SEGUIMIENT I AVALUACIÓ

MESA DE
DIÁLEG SOCIAL DE
LA COMUNITAT VALENCIANA
 Caràcter: Participatiu i de consens.

 Caràcter: Técnic e interdepartamental.

 Misió: Valorar i coordinar les

 Misió: Avaluar de forma dinàmica el

propuestes estratègiques per al impuls

Pla d’Acció a través d’un sistema

del model econòmic valencià

integrat d’indicadors
Secretaria Autonómica de Model
Econòmic i Financiació

President
de la GVA
Agents
Públics

Direcció General de Sector Públic,
Model Econòmic i Patrimoni

Agents
Socio-Econòmics

Secretaria Técnica
del Pla d’Acció

Conselleries
implicades

Empresaris
Sindicats

Responsables técnics
de les accions
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SEGUIMIENT
SEGUIMENT

I

AVALUACIÓ:

INSTRUMENTS

DE

El seguiment del Pla d’Acció requereix la definició d’un sistema d’indicadors
que permeta monitoritzar-ne l’avaluació a partir d’un procés continu de
recollida i tractament d’informació tant d’estadístiques proporcionades per
organismes oficials com a partir de dades administratives i internes de la
pròpia Generalitat Valenciana.
Els integrants del Comité Técnic Permanent d’Avaluació i Seguiment
seràn els responsables de mantenir actualitzat este sistema d’indicadors.
El sistema de seguiment del Pla está constituit pels seguents elements:
a. Sistema d’Indicadors Estratégics (SIE)
1.

Indicadors globals: mesuren el grau de cumpliment respecte als
principals reptes marcats i estàn asociades als tres àmbits sobre els
que es basa la transformació de l’economia valenciana: sostenibilitat
econòmica, social i ambiental.

2.

Indicadors específics: mesuren el grau de compliment respecte de les
10 Línies Estratégiques sobre les que pivota el Pla d’Acció.

b. Sistema d’Indicadores Operatius (SIO)
1.

Indicadors d’input: quantitat de recursos dedicats a l’ejecució de les
accions separant la quantitat presupostada i la finalment ejecutada
(euros, personal…).

2.

Indicadors d’ejecució: resultats directes derivats de les accions
(empreses beneficiaries, projectes d’I+D suportats, número de
participacions en feries internacionals…).

3.

Indicadors d’impacte: efectes indirectes de l’ejecució de les accions
(ocupació generada, increment de la facturació, augment de les
exportacions…).

c. Informe Anual del Pla d’Acció
La Secretaria Técnica realitzarà un Informe Anual sobre l’ejecució del Pla
d’Acció durant l’ejercici en comparació amb la situació inicial o respecte a
avaluacions d’anys anteriors. Este informe serà la base de la reunió anual de la
Mesa de Diáleg Social de la Comunitat Valenciana.
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