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1. Baixa activitat d'I+D+i i escassa implantació de sectors generadors de tecnologia. Dèficit d'aprofitament empresarial dels recursos 
d'investigació. Baixa inversió privada en I+D+i.
2. Escassa creació de noves empreses innovadores, i d'aquelles basades en el coneixement cientificotecnològic, dificultat per a 
emprendre i baix creixement de les empreses tecnològiques i/o innovadores una vegada iniciada l'activitat.
3. Dificultat de les pimes per a disposar de recursos tècnics i humans que els permeten incorporar servicis d'alt nivell estratègic per a la
innovació. Necessitat d'augmentar l'ocupació, especialment de qualitat, creat pel sistema productiu de la Comunitat.
5. Executar l'ordenació i planificació energètica en l'àmbit de la CV, desenrotllar polítiques actives d'estalvi, eficiència energètica, 
impuls de les energies renovables i foment de l'autoconsum, orientades a la millora de la competitivitat empresarial i a garantir la 
sostenibilitat mediambiental. Dur a terme la gestió energètica dels edificis de l'administració autonòmica, la gestió de fons de 
compensació i promoció en el sector energètic i la correcta implantació de la certificació energètica d'edificis en el nostre territori.
6. Necessitat d'augmentar l'obertura exterior de la nostra Comunitat i la propensió a exportar de les empreses de la CV augmentant la 
base exportadora i recolzant la consolidació de les nostres empreses en l'exterior i promovent mesures perquè les empreses 
internacionals siguen verdaders motors de canvi a través dels ODS
7. Necessitat de millorar els models de gestió en les empreses exportadores.
8. Escassa formació especialitzada en internacionalització dels recursos humans
9. Necessitat d'incrementar l'atracció d'Inversió Estrangera Directa a la CV
10. Necessitat d'estretir la col·laboració amb la resta d'organismes en matèria d'internacionalització
11. Adaptar la demanda de sòl de les empreses interessades a instal·lar-se en la CV amb l'oferta de sòl disponible o amb les possibles 
actuacions a desenrotllar en enclavaments estratègics, orientant l'acció de les distintes administracions públiques en el dit sentit. 
Millora de la qualitat dels Parcs Empresarials existents
12. Compliment de les condicions tècniques exigides per a garantir la seguretat dels vehicles en circulació d'acord amb els criteris 
d'inspecció que emanen de Directives Comunitàries
13. Compliment dels requisits de seguretat dels productes, equips i instal·lacions industrials, establides pels Reglaments de Seguretat 
Industrial; i els requisits essencials metrológicos i tècnics dels instruments de mesura sotmesos al Control Metrológico de l'Estat
14 Compliment dels principis rectors de l'acció administrativa per a modificar els patrons socioculturals de conducta assignats en 
funció del gènere, amb la finalitat d'eliminar els prejuís, els usos i els costums de qualsevol índole basats en la idea d'inferioritat o en 
funcions estereotipades de dones i hòmens contràries al principi d'igualtat.

1.1. Incrementar la inversió empresarial realitzada en matèria d'I+D+i.
1.2. Elevar el pes de la Indústria en l'activitat econòmica de la Comunitat i facilitar la seua adaptació a la indústria 4.0.
1.3. Incrementar la participació en programes europeus d'I+D+i i els retorns obtinguts.
1.4. Potenciar l'activitat i la capacitat per a desenrotllar excel·lència en matèria d'I+D dels Centres Tecnològics de la CV.
1.5. Promoure la cooperació dels Centres Tecnològics de la CV amb les empreses valencianes en projectes d'I+D de caràcter no 
econòmic per a impulsar la generació de coneixement i tecnologia i facilitar la transferència dels resultats aconseguits a les mateixes.
2.1. Impulsar l'emprendimiento innovador i/o de base tecnològica orientat als àmbits tecnològics identificats en l'Estratègia RIS3 CV.
3.1 Desenrotllar el teixit associatiu i els clusters en la CV per a facilitar la incorporació d'estratègies innovadores en les pimes.
3.2. Augmentar la dimensió de les empreses que componen el teixit empresarial de la CV.
5.1. Millora de la intensitat energètica final mesura com la quantitat d'energia consumida per a produir una unitat de PIB. Afavorir la 
introducció de tecnologies energèticament més eficients en les empreses, ciutadans i administració pública. Fomentar la mobilitat 
sostenible, el desenrotllament del vehicle elèctric i la infraestructura de recarrega associada
5.2. Incrementar la participació de les energies renovables en el consum d'energia final de la CV i en el mix de generació elèctrica. 
Augmentar la contribució de les energies renovables en el transport en línia amb els objectius marcats per la Unió Europea. Impulsar 
decididament l'autoconsum energètic
5.3. Reduir els consums i costos energètics propis d'Administració Autonòmica en un 25% en 2025 respecte del 2014 
5.4. Incrementar els servicis en matèria de certificació energètica, augmentar la informació i difusió de projectes energèticament 
sostenibles, reforçant la col·laboració entre agents
6.1. Millorar el posicionament Internacional de les empreses de la CV
7.1. Dissenyar servicis avançats de consultoria específica per a millorar la gestió en internacionalització, i més concretament la 
Internacionalització Digital.
8.1. Impulsar l'especialització de recursos humans en internacionalització, a través de la formació i l'empleabilitat en el dit àmbit.
9.1. Atracció de projectes empresarials d'alt impacte econòmic pel seu alt grau de generació de riquesa i ocupació
10.1. Reforçar la col·laboració amb la resta d'agents responsables de la internacionalització de les empreses de la CV
11.1. Planificació Territorial. Optimitzar la ubicació estratègicament. Disseny de l'actuació. Adequació de l'oferta a la demanda. 
Ordenar i racionalitzar els esforços inversors que realitzen les distintes Administracions que intervenen en la creació, ampliació i 
millora de sòl industrial sota la direcció de la Generalitat. Promoció de sòl industrial a fi d'atraure a la CV, tant a inversors estrangers 
com d'altres comunitats autònomes. Gestió dels parcs promoguts per GVA. 
12.1. Realització de funcions relatives a la inspecció tècnica de vehicles
13.1. Realització d'activitats de caràcter material o tècnic en matèria de seguretat industrial i metrologia
14.1 Impulsar i fomentar l'elaboració i implantació de plans d'igualtat en les empreses i altres entitats de la Comunitat Valenciana. 
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14.2 Fomentar la igualtat en l'àmbit de la contractació, així com en la gestió de subvencions i beques
14.3 Fomentar la utilització d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu.  

14.4. Les línies d'ajuda d'IVACE per a les pimes valencianes s'han de publicar íntegrament el primer trimestre de l'exercici vigent.

14.5. Avaluació de les convocatòries d'ajudes publicades per l'IVACE per al suport a la innovació durant el primer semestre de 2022.
L'avaluació es realitzarà durant el segon semestre de 2022 sobre el col·lectiu d'empreses que hagen sigut beneficiades d'una ajuda 
de l'IVACE.

1.1.1. Suport a projectes d'I+D realitzats individualment per pime o en cooperació amb altres empreses.
1.1.2. Servici de certificació d'I+D+i que permeta a les pimes accedir a deduccions fiscals.
1.2.1. Suport al desenrotllament de projectes d'innovació empresarial, solucions tecnològiques innovadores i indústria 4.0.
1.3.1. Servici d'impuls a la participació d'empreses en programes internacionals de foment de la I+D+i a través de l'Enterprise Europe
Network SEIMED.
1.4.1. Suport a les activitats d'I+D de caràcter no econòmic desenrotllades pels Centres Tecnològics de la CV. En particular les 
següents: activitats d'I+D independent; activitats de difusió de resultats de les investigacions; activitats de transferència de 
coneixements; activitats de millora de les infraestructures d'investigació.1.4.2. Establir una partida pressupostària de 
caràcter plurianual destinada a la Xarxa de Centres Tecnològics de la Comunitat  Valenciana, per a assegurar el finançament de esta
entitat en la seua labor en la generació de coneixement i excel·lència en I+D per mitjà de la realització de projectes a llarg termini.

1.4.2. Establir una partida pressupostària de caràcter pluriennal destinada a la Xarxa de Centres Tecnològics de la Comunitat 
Valenciana, per a assegurar el finançament d'aquesta entitat en la seua labor en la generació de coneixement i excel·lència en R+D 
mitjançant la realització de projectes a llarg termini.

1.5.1. Suport a projectes d'I+D de caràcter no econòmic en cooperació amb empreses. 
2.1.1. Promoció de l'emprendimiento i prestació de servicis destinats a emprenedors, especialment l'orientat a noves empreses de base
tecnològica, a través de la iniciativa europea SCALE UP, EEN SEIMED.
3.1.1. Servici d'acompanyament a entitats, clusters i associacions empresarials per a facilitar la incorporació d'estratègies innovadores
en les pimes, amb especial atenció als European Digital Innovation Hubs.
3.2.1. Augmentar la dimensió empresarial de les pimes per mitjà de l'accés a servicis avançats de digitalització i innovació 
empresarial. 
5.1.1. Augment de la competitivitat industrial i empresarial per mitjà de la millora de l'eficiència energètica: incentius a la inversió i 
línies de finançament
5.1.2. Desenrotllament de programes d'assessorament energètic i implantació de sistemes de gestió energètica ISO 50001 destinats a 
empreses amb l'objectiu de reduir el seu consum i costos energètics, augmentant així la seua competitivitat
5.1.3. Foment de la mobilitat sostenible i de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els servicis públics i en l'edificació
5.1.4. Impuls al desenrotllament del vehicle elèctric i al desplegament de la infraestructura de recarrega
5.2.1. Energies renovables: incentius a la inversió en matèria d'energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques i biocarburants
5.2.2. Gestió dels incentius fiscals del tram autonòmic en matèria d'energies renovables
5.2.3. Gestió del fons de Compensació vinculat al Pla eòlic de la CV
5.2.4. Incentius i mesures de promoció i suport a l'autoconsum elèctric.
5.2.5. Incentius a l'autoconsum col·lectiu en Comunitats Energètiques
5.3.1. Gestió energètica dels edificis públics de la Generalitat. Implantació de l'Acord del Consell de 16 de desembre de 2016, del 
Consell, pel qual s'aprova el Pla d'estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l'autoconsum en els edificis, 
infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat
5.4.1. Control normatiu i reglamentari en matèria d'eficiència energètica: certificació energètica d'edificis
5.4.2. Mesures de difusió i col·laboració en matèria de Energies renovables i eficiència energètica
6.1.1. Elaboració i execució del Pla de Promoció Exterior de la CV en col·laboració amb les principals associacions d'exportadors i 
de les Cambres de Comerç de la Comunitat
6.1.2. Incrementar el suport en destí als processos d'internacionalització de les nostres empreses i de la Comunitat, a través de la 
Xarxa Exterior d'Ivace Internacional 
6.1.3. Elaborar informes d'intel·ligència competitiva  
6.1.4. Impulsar la internacionalització digital de les empreses de la CV
6.1.5. Dissenyar un programa innovador de jornades, tallers i seminaris sobre internacionalització
6.2.1. Impulsar programes o servicis que mostren a les empreses les oportunitats que els ODS representen per a la seua 
internacionalització

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
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7.1.1. Reforçar els servicis d'assessorament especialitzat en els processos d'internacionalització introduint-les en els canals de 
distribució, impulsant el desenrotllament d'estratègies de posicionament online en els mercats internacionals, les seues  estratègies 
ecommerce així com d'entrada en mercats electrònics, de polítiques de marca i de diferenciació de l'oferta exportadora, així com 
recolzant la seua participació en processos de contractació pública internacional, la busca de finançament internacional , els seus 
processos de consolidació internacional o l'expansió internacional de Startups.
7.1.2. Recolzar els plans d'internacionalització de les pimes valencianes que participen en els programes de millora de gestió per a 
facilitar la seua eixida a l'exterior.
8.1.1. Impulsar la formació teòrica i pràctica en internacionalització de jóvens de la CV
8.1.2. Recolzar la formació especialitzada en continguts d'internacionalització en col·laboració amb les Universitats i centres de 
formació professional de la Comunitat
8.1.3. Reforçar l'especialització digital en esta matèria 
8.1.4. Fomentar a través d'esta formació la paritat 
8.1.5. Facilitar el contacte entre empreses i personal especialitzat en matèria internacional
9.1.1. Promocionar la CV per a la captació d'inversió
9.1.2. Millorar el servici a l'inversor en el seu procés d'implantació en la CV
9.1.3. Recolzar a les empreses estrangeres implantades en la CV per al manteniment o ampliació de la seua inversió
9.1.4 Afavorir i accelerar els projectes d'inversió o reinversió que hagen sigut qualificats com a prioritaris (Punt d'Acceleració a la 
Inversió en el marc de la Llei d'Acceleració de la Inversió a projectes prioritaris) 
10.1.1. Utilització de les infraestructures nacionals i europees ja existents que faciliten la labor de suport a les empreses en l'exterior
10.1.2. Col·laboració amb organismes com a Associacions sectorials, Cambres i ICEX, així com amb els Ajuntaments a través de 
programes conjunts que permeten impulsar la internacionalització de les empreses de la Comunitat
11.1.1. Planificació Territorial. Optimitzar la ubicació estratègicament. Disseny de l'actuació. Adequació de l'oferta a la demanda
11.1.2. Ordenar i racionalitzar els esforços inversors que realitzen les distintes Administracions que intervenen en la creació de sòl 
industrial sota la direcció de la Generalitat 
11.1.3. Promoció de sòl industrial a fi d'atraure a la CV, tant a inversors estrangers com d'altres comunitats autònomes, utilitzant les 
diverses fórmules de comercialització aprovades: venda, venda amb pagament ajornat, drets de superfície i arrendament ad 
aedificandum
11.1.4. Gestió dels parcs empresarials propietat de GVA.
11.1.5 Verificar el compliment de les obligacions previstes en els plecs de comercialització.
11.1.6. Delimitació d'Enclavaments Tecnològics en els parcs promoguts per la Generalitat. IVACE Parcs Empresarials com a entitat 
gestora de València-Parc Teconológic, és competent per a delimitar Enclavaments Tecnològics
11.1.7 Ajudes per a la reindustrialització de les comarques
11.1.8 Creació, gestió i manteniment del Mapa de Sòl Industrial de la CV
11.1.9 Categorització de totes les àrees empresarials de la CV, d'acord amb la Llei 14/18 d'Àrees de la CV
12.1.1. Manteniment de l'arxiu oficial de tots els vehicles matriculats en cada província de la CV
12.1.2. Controlar el funcionament correcte del servici públic d'Inspecció Tècnica de Vehicles, així com en general, el compliment per 
part dels concessionaris de les condicions de caràcter tècnic i de funcionament imposades per la normativa vigent i per les 
estipulacions del contracte
12.1.3. Assessorament i centralització del funcionament de les empreses concessionàries
12.1.4. Assessorament i informació a la Generalitat i a la Direcció General de Trànsit en matèria d'Inspecció Tècnica de Vehicles
13.1.1. Assessorament tècnic i seguiment de les actuacions realitzades pels organismes de control (OC) i els organismes autoritzats de 
verificació metrológica (OAVM)
13.1.2. Assessorament i estudis tècnics relatius a la normativa de desplegament reglamentari
13.1.3. Assessorament i informes tècnics relatius a la resolució d'expedients
13.1.4. Assessorament en consultes i reclamacions i enviament d'informació a titulars
13.1.5. Assessorament tècnic, manteniment i actualització dels registres especials dels servicis territorials de Indústria i energia 
13.1.6. Suport tècnic en la correcció dels exàmens per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria d'indústria
13.1.7. Assessorament i suport tècnic en actuacions de vigilància de mercat de productes industrials
14.1.1 Incorporar en les bases reguladores de subvencions públiques, clàusules que fomenten la implantació de plans d'igualtat en les 
empreses.
14.1.2 Elaboració i seguiment del PIO de l'IVACE 2019-2022
14.2.1 Incorporar als plecs de contractació, clàusules socials en matèria d'igualtat de gènere
14.2.2 Incorporar en les bases reguladores de subvencions públiques, clàusules socials en matèria d'igualtat de gènere
14.3.1 Difondre instruccions i manuals per a facilitar la normalització del llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu.
14.3.2. Alinear les polítiques del Consell amb l'estratègia 2030 i els acords de la cimera de Glasgow 2021.

NADA
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