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ANTECEDENTS

Aquells  territoris  amb un major pes  del  sector  industrial  són  territoris  amb major
riquesa, major estabilitat en l’ocupació,  majors salaris, resiliència i estabilitat econòmica. A
més, el sector industrial actua com a motor de la resta de sectors.

Alcoi s’emmarca en un territori clarament industrial, i se situa la seua àrea funcional
com la segona amb major percentatge d’ocupació industrial d’Espanya.

El Pla Director d’Impuls Industrial naix de la necessitat de coordinar i potenciar totes
les accions encaminades al desenvolupament industrial de la nostra ciutat, tant aquelles que
ja s’estan realitzant,  com les accions noves que es proposen en aquest document, aixı́  com
alinear  aquestes  amb  els  objectius  de  desenvolupament  urbà  sostenible,  intel·ligent  i
innovador, principis en què es basa el model de ciutat d’Alcoi. L’objectiu del Pla és impulsar
les  accions encaminades  a  reforçar  i  incrementar  el  pes  de  l’activitat  industrial  al  nostre
territori.

Una  indústria  intensiva  en  coneixement,  orientada  a  productes  d’alt  valor  afegit,
sustentada en una mà d’obra quali icada, amb capacitat d’adaptació als canvis, que adquireix
les  competències  necessàries  en  cada  moment  mitjançant  programes  formatius  “ad  hoc”
continus i e icients, a través d’una oferta formativa universitària i de Formació Professional,
que  satisfaça  les  necessitats  presents  i  futures  de  la  indústria,  són  elements  igualment
imprescindibles en una polıt́ica industrial e icaç.

Aquest document se situa dins del Pla Estratègic de Ciutat 2019-2025, dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible i de l’Agenda Urbana 2030:

1. Aquest  Pla  d’Acció  es  troba  emmarcat  en  una  de  les  accions  Estratègiques  del  Pla
Estratègic  2019-2025  Alcoi  demà,  concretament  incardinat  en  l’Eix  Estratègic  de
Desenvolupament  Econòmic,  en  què  s’estableix  com  a  prioritari  el  foment  de  la
Competitivitat del teixit empresarial de la ciutat. S’emmarca en una estratègia encaminada
a millorar les condicions en què es desenvolupa l’activitat industrial i a donar suport al seu
creixement. Per tant, el pla comprén totes les mesures, actuacions i programes adreçats a
incrementar el  pes  de  l’activitat  industrial  a  Alcoi,  fomentar l’aparició  d’activitats  més
intensives en tecnologia i coneixement, que incrementen la competitivitat i el valor afegit
de les empreses, i, per extensió, la riquesa i el benestar de la població. Cal indicar que a
l’efecte d’aquest pla, el sector industrial es de ineix en un sentit ampli que inclou no tan
sols  les  activitats  purament  de  transformació  o  producció  manufacturera,  sinó  totes
aquelles  relacionades  amb  les  activitats,  com  els  serveis  prestats  a  les  empreses
industrials, les empreses de base tecnològica, empreses del sector energètic en totes les
seues variables i empreses del sector TIC, i, en general, els relacionats amb les activitats
productives, especialment els anomenats serveis avançats, més intensius en coneixement.
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2. Aquest Pla Director s’incardina amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible 2030, objectius amb els quals la ciutat d’Alcoi se sent totalment identi icada i
compromesa,  concretament  amb  aquest  Pla  Director  d’Impuls  Industrial  es  pretén
acomplir els següents ODS:

3. En els últims 10 anys el disseny de les polı́tiques públiques a la ciutat d’Alcoi s’ha basat en
el principi de desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador. Es tracta d’un principi
necessari per a l’esperada transició econòmica, ecològica, social i cultural de les ciutats i
també  per a la rede inició d’un model productiu que es planteja des de l’urbà. Alcoi s’ha
marcat com a objectiu l’adaptació del Pla Estratègic a l’Agenda Urbana Espanyola 2030
amb els objectius estratègics de la qual ja es troba alineat aquest Pla Director:
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El Pla Director d’Impuls Industrial d’Alcoi planteja un horitzó a curt termini des del
2020 ins al 2023, però amb la ferma intenció de crear i assentar els fonaments d’una xarxa
empresarial industrial amb una sòlida implantació a la ciutat per a la generació de recursos
econòmics que redunden en l’ocupabilitat dels seus ciutadans i en la millora de la mateixa
ciutat; per tant, aspirant que la seua inèrcia millore signi icativament aquest sector a llarg
termini.

La  consecució  d’aquests  objectius  s’articula  basant-se  en  distintes  accions  que  a
continuació  es  detallen,  associades a  les  quals es  desenvoluparan  distints  projectes
operacionals.
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EIX 1. ALCOI CIUTAT INDUSTRIAL. MILLORA POSICIONAMENT

Acció 1: Elaboració de material audiovisual

Acció 2: Campanya de difusió Alcoi Industrial

Acció 3: Assistència a ires i fòrums d’inversió

EIX 2. TALENT HUMÀ

Lı́nia 1: Desenvolupament Talent Humà

Acció 4: Consell Formació Professional

Acció 5: Actaio

Acció 6: Formació per a la millora de l’ocupabilitat

Acció 7: Orientació Laboral

Lı́nia 2: Incorporació del Talent Humà al sector industrial

Acció 8: Prospecció del Mercat de Treball

Acció 9: PortalEmp

Acció 10: Fòrum Ocupació

Lı́nia 3: Reducció de la bretxa de gènere en la indústria

Acció 11: Programa de foment de la presència de la dona en la indústria

Lı́nia 4: Foment de l’emprenedoria

Acció 12: Activa Agora

Acció 13. Agora Co-working

Acció 14: Programa d’emprenedoria per a cicles formatius

Acció 15. Alcoi Impuls
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EIX 3. IMPULS INDUSTRIAL

Acció 16: Programa de simpli icació i coordinació administrativa

Acció 17: O icina integral de suport a la indústria

Acció 18: Detecció de necessitats i propostes de millora en la indústria

Acció 19: Mapa d’indústries, empreses i comerços per sectors

EIX 4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA INDUSTRIAL

Acció 20: O icina tècnica transició ecològica

Acció 21: Boni icacions iscals transició ecològica

EIX 5. MODERNITZACIÓ ÀREES INDUSTRIALS

Acció 22: Impuls àrees industrials avançades

Acció 23: Inversions en àrees industrials

Acció 24: Millora mobilitat àrees industrials

EIX 6. IMPULS INNOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ INDUSTRIAL

Acció 25: Agència Innovació

Acció 26: Intelligent Cities Challenge

Acció 27: Districte Digital

Acció 28: Parc Tecnològic Rodes

GESTIO ESTRATEGICA I CIUTAT INTEL·LIGENT                               Pàgina 8
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EIX 1. ALCOI CIUTAT INDUSTRIAL. MILLORA POSICIONAMENT

Per a augmentar el teixit industrial d’Alcoi és necessari captar noves inversions en el
territori, inversions per a la implementació d’empreses nacionals i internacionals.

Atraure projectes d’inversió i nous projectes empresarials, especialment projectes d’alt
nivell tecnològic, seria una font de creixement important d’ocupació i riquesa per a la ciutat i
comarca. Per a això disposem d’un aliat fonamental com és el Districte Digital de la Comunitat
Valenciana, que tindrà la seua seu a l’Illa de Rodes.

 A  més,  l’objectiu d’aquest  EIX 1 és  millorar el  posicionament d’Alcoi  com un espai
estratègic per a la instal·lació d’empreses industrials, a través de les diferents accions que es
proposen.

Acció 1: Elaboració material audiovisual

Descripció

Per  a  la  millora  del  posicionament  d’Alcoi  com  a  destinació
d’inversions  industrials  és  necessari  disposar  de  material
audiovisual que permeta donar a conéixer el valor afegit que aporta
el nostre territori a les empreses que decidisquen instal·lar-s’hi Per
a això s’està elaborant:

- Pàgina WEB

- Catàleg

- Vıd́eo promocional

Recursos necessaris Per  a  l’elaboració  del  contingut  audiovisual  es  contractarà
empreses especialitzades.

Pressupost 15.000 €

Plani icació Ha d’estar inalitzat durant el 2n semestre de 2020

Indicador L’indicador associat a aquesta acció és el número de visionaments
del vı́deo i d’entrades en el web.
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Acció 2: Campanya difusió Alcoi industrial

Descripció
Una  vegada  elaborat  el  material  audiovisual  per  a  la  millora  de
posicionament  d’Alcoi,  és  necessari  un  pla  de  comunicació  que
consolide  la imatge  i  afavorisca  la  nostra  ciutat  com a  destinació
industrial.

Recursos necessaris Empreses de comunicació per a la difusió

Pressupost 20.000 €

Plani icació 2020 – 2023

Indicador Impacte de la campanya de difusió
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Acció 3: Assistència a ires i fòrums d’inversió

Descripció

Amb  l’objectiu  de  donar  a  conéixer  el  nostre  territori  per  a  la
implementació  d’empreses  i  atracció  de  talent,  es  plantegen  una
sèrie d’accions, com ara:

◦ Participació  en  les  grans  ires  comercials  de  sectors
considerats com a prioritaris per a la nostra estratègia, en
lı́nia amb l’especialització del nostre teixit productiu.

◦ Realització de presentacions a inversors potencials (tant
nacionals com internacionals) en els mercats prioritaris.

◦ Missions empresarials, en col·laboració amb la Cambra de
Comerç d’Alcoi.

◦ Recerca d’inversors en l’àmbit internacional per a posar
en  contacte  projectes  empresarials  amb  necessitats  de
capital i possibles inversors.

◦ Programa  de  captació  de  talent  per  a  atraure
emprenedores amb projectes d’alt valor afegit.

Pressupost 18.000 €

Plani icació 2020 – 2023

Indicador
• Nombre de fòrums i ires en què té presència Alcoi
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EIX 2. TALENT HUMÀ

El procés de transformació del nostre model productiu industrial cap a una indústria
innovadora,  e icient, sostenible i tecnològicament avançada, requereix un talent humà amb
noves competències.

La nova realitat de la Indústria demana per ils de competències ins ara residuals o no
tinguts en compte, tant per a empreses industrials com per a aquelles empreses proveı̈dores
d’habilitadors digitals.

 Aquest eix va dirigit a la reducció de la bretxa formació-empresa a través del foment
d’una formació adequada per al desenvolupament industrial i del talent.

 Lı́nies d’actuació:

   LÍNIA 1. DESENVOLUPAMENT DEL TALENT HUMÀ

L’Ajuntament d’Alcoi treballa per a impulsar la capacitació, atracció i retenció de talent
en el territori, que afavorisca la competitivitat i el creixement del teixit empresarial.

 A  continuació  s’indiquen  una  sèrie  d’actuacions  previstes  per  al  desenvolupament
d’aquest eix:

GESTIO ESTRATEGICA I CIUTAT INTEL·LIGENT                               Pàgina 12
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Acció 4: Consell de la Formació Professional

Descripció

Organ constituıẗ al juny de l’any 2018, promogut a iniciativa del CES
(Consell Econòmic i  Social)  i  format per representants de centres
educatius,  agrupacions  empresarials,  sindicats,  entitats  i  grups
polı́tics de la ciutat.

El Consell de la Formació Professional s’ha creat com a plataforma
estable  de  treball,  amb  l’objectiu  principal  de  participar  en  una
plani icació  coherent  de  l’oferta  de  Formació  Professional,  tot
atenent les necessitats de l’entorn socioeconòmic.

A través del Consell es realitza un diagnòstic de les necessitats de
formació  per  a  atendre  les  necessitats  actuals  i  futures  de  la
indústria i una anàlisi de l’oferta educativa i formativa per a satisfer
les necessitats anteriors.

Aquest  Consell  permet,  a  més,  l’establiment  de  sinergies  entre  el
sistema de Formació Professional i la pràctica laboral als centres de
treball, i això possibilita la utilització dels equipaments industrials i
les infraestructures per a facilitar la requali icació professional, aixı́
com la formació de les persones en procés de cerca d’ocupació.

Recursos necessaris La secretaria  del  Consell  de  l’FP  és  exercida  pel  Departament  de
Promoció Econòmica.

Pressupost

Seran  les  distintes  activitats  proposades  en  el  Consell  les  que
determinen  la  quantitat  econòmica  necessària  per  a  la
implementació  d’aquestes.  Aquest  òrgan  està  vinculat
econòmicament al CES.

Plani icació 2020 – 2023

Indicadors • Nombre de persones matriculades en Cicles Formatius

• Nombre d’ofertes industrials no cobertes
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Acció 5: ACTAIO

Descripción

ACTAIO  és  l’Acord  Territorial  per  l’ocupació  i  desenvolupament
local  de les àrees funcionals de la Vall  d’Albaida i  l’Alcoià.  Firmat
pels  agents  social  l’any  2016,  aborda  la  problemàtica  de  la
desocupació  i  desenvolupament  local  de  manera  coordinada  i
plani icada en favor de l’interés comú de la ciutadania i fent un ús
e icient dels recursos existents.

Les entitats promotores de l’acord són els Ajuntaments d’Alcoi, Ibi i
Ontinyent, CC.OO., UGT, FEDAC, IBIAE i COEVAL.

Des de la realització del primer diagnòstic i projecte experimental
s’han  elaborat  eines  que  han  permés  analitzar  la  realitat
socioeconòmica de les dues àrees funcionals que comprén ACTAIO.

Aquest  projecte  ha  anat  evolucionant  de  manera  natural  en  les
distintes edicions ins a concretar-se i posar el focus en la Formació
Professional i el Mercat Laboral.

La informació de què disposem després de més de 3 anys de treball,
permet observar el caràcter singular del territori i estudiar aspectes
rellevants  que  tenen  incidència  en  el  disseny  i  l’aplicació  de
polı́tiques  d’ocupació:  caracterıśtiques  del  teixit  productiu,
necessitats  de  formació,  dinàmica  socioeconòmica,  per il  de  les
persones en situació  de desocupació,  nı́nxols d’ocupació existents,
potencialitats  en  el  desenvolupament  local,  possibilitats  de
diversi icació econòmica, etc.

Recursos necessaris Aquest  projecte  té  el  suport  de  LABORA,  que  concedeix  una
subvenció anual per al funcionament del Pacte Territorial.

Pressupost

Aquesta  activitat  s’exerceix  a  l’empara  de  la  subvenció  EMPACE
destinada a fomentar els Acords Territorials en matèria d’ocupació i
desenvolupament  local  a  la  Comunitat  Valenciana  i  està
subvencionada  per  LABORA  –  Servei  Valencià  d’Ocupació  i
Formació.

• Subvenció anual aproximada: 180.000 €

Plani icació Projecte anual vinculat a les subvencions EMPACE, 2020-2023
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Indicadors

• Nombre  d’empreses  col·laboradores  en  l’FCT  de  cicles
formatius industrials

• Nombre  d’empreses  col·laboradores  amb  centres  de
formació  de  secundària  i  cicles  formatius  per  a  donar  a
conéixer les necessitats industrials del mercat laboral.

• Nombre  d’accions  de  difusió  d’estudis  vinculats  al  sector
industrial.
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Acció 6: Pla de Formació Àgora per a la millora de l’ocupabilitat

Descripció

Formar persones en situació de desocupació per a millorar els seus
per ils professionals i facilitar-los l’accés al mercat de treball, és la
meta que persegueix aquesta acció.  El disseny de plans formatius
“ad  hoc”  es  realitza  segons  la  demanda  existent  en  el  mercat  de
treball en els distints sectors productius.

El  denominat  Pla  de  Formació  Agora  per  a  la  Millora  de
l’Ocupabilitat,  està  adreçat  a  persones  aturades  i  persegueix
proporcionar-los  la  quali icació  professional  necessària  per  a
exercir una ocupació d’acord amb les necessitats del teixit productiu
d’Alcoi.    

Aquest  programa  inclou  pıńdoles  formatives  relatives  a
competències professionals valorades pels ocupadors conduents a
l’obtenció  de  carnets  professionals  vinculats  al  sector  industrial
(entre altres), o icis de difı́cil cobertura demanats per les empreses i
competències clau, açò és, competències transversals demanades en
el mercat laboral.

Recursos necessaris Els propis del Departament de Promoció Econòmica.

Pressupost 40.000 € / anuals.

Plani icació 2020 – 2023

Indicadors

• Nombre d’accions formatives vinculades al sector industrial

• Nombre de participants en accions formatives vinculades  al
sector industrial

• Nombre de carnets professionals atorgats
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Acció 7: Orientació Laboral

Descripció

La meta d’aquesta actuació és acompanyar les persones en l’anàlisi
de  la  seua  situació  laboral,  en  la  classi icació  de  les  seues
potencialitats i en l’establiment dels seus objectius professionals per
a afrontar de manera efectiva el  seu procés de cerca d’ocupació  i
inserció  laboral  a  través  de  la  plani icació,  disseny  i
desenvolupament d’un Itinerari Personalitzat d’Inserció (IPI).

Identi icades  per  l’Ajuntament d’Alcoi  les  demandes  del  sector
industrial de la ciutat,  s’orienta els  usuaris en la superació  de les
seues  bretxes  de  competència  perquè  assolisquen  el  llindar
professional requerit per les empreses.

Els  avenços  tecnològics  estan  provocant  canvis  profunds  en  els
mercats  de  treball.  Pràcticament  no  hi  ha  professions  o  o icis
vinculats  a  la  indústria  en  què  no  estiga  canviant  la  forma  de
realitzar les tasques, i el ritme d’aquests canvis és vertiginós. Si bé
amb distint grau d’intensitat, segons la capacitat d’incorporació de
noves tecnologies, els processos d’automatització  estan afectant la
forma  en  què  molts  treballadors  realitzen  les  seues  activitats
quotidianes.

En  aquest  procés  de  transformació,  les  habilitats  o  competències
que el mercat laboral demana canvien i no únicament en el cas de
les noves ocupacions, sinó que o icis industrials tradicionals també
s’hi veuen afectats.

Recursos necessaris Els propis del Departament de Promoció Econòmica.

Pressupost El propi del desenvolupament del servei.

Plani icació 2020 – 2023

Indicadors

• Nombre de persones orientades presencialment

• Nombre de persones orientades online

• Nombre de tutories realitzades amb usuaris

• Nombre de persones inserides
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LÍNIA 2. INCORPORACIÓ DEL TALENT HUMÀ AL TEIXIT PRODUCTIU

Acció 8: Prospecció del Mercat de Treball

Descripció

Per a conéixer de primera mà les necessitats del mercat laboral, s’ha
protocol·litzat la visita a empreses. En aquestes, es dóna a conéixer
el  servei  d’intermediació  laboral  del  Departament  i  l’eina
Portalemp,  a  i  de  poder  assistir-los  en  els  seus  processos  de
selecció  de  personal  i  aconseguir  que  cobrisquen  les  ofertes
d’ocupació amb per ils adequats.

Aixı́  mateix,  s’ha dissenyat un qüestionari  que permet obtenir les
necessitats del teixit productiu i conéixer els per ils demanats, les
ocupacions de difıćil cobertura, etc. 

Recursos necessaris Els propis del Departament de Promoció Econòmica.

Pressupost El propi del desenvolupament del servei.

Plani icació 2020 - 2023

Indicadors

• Nombre d’empreses amb què s’ha entrat en contacte

• Nombre d’empreses visitades

• Nombre d’empreses  receptores  de  mailing amb  caràcter
informatiu
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Acció 9: PORTALEMP

Descripció

Aquesta eina és un portal dissenyat per a la intermediació laboral
entre empreses i demandants d’ocupació i es nodreix, d’una banda,
de les ofertes que publiquen les empreses i, d’una altra, dels per ils
de les persones en situació de cerca activa d’ocupació.

El portal d’ocupació gestiona ofertes de naturalesa diferent pel que
fa a sector productiu, nivell de quali icació, àmbit geogrà ic, etc.

Recursos necessaris Els propis del Departament de Promoció Econòmica.

Pressupost La  subscripció  anual  a  Portalemp  i  les  llicències  adquirides
representen 2.100 € / anuals.

Plani icació 2020 – 2023

Indicadors

• Nombre d’ofertes gestionades

• Nombre de persones inscrites en Portalemp

• Nombre d’ofertes per sectors

• Nombre d’ofertes cobertes
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Acció 10: Fòrum d’ocupació (FORO E²)

Descripció

Iniciativa  impulsada  i  organitzada  pel  Campus  d’Alcoi  de  la
Universitat  Politècnica  de  València  en  col·laboració  amb
l’Ajuntament d’Alcoi. Aquesta activitat està concebuda com a espai
de  trobada  entre  empreses,  estudiants  i  titulats  que  busquen
orientació  i  una  oportunitat  laboral  que  millore  la  seua  carrera
professional.  Al  mateix  temps,  aquesta  activitat  brinda  a  les
empreses participants l’oportunitat de donar-se a conéixer entre la
comunitat universitària i de Formació Professional. 

L’activitat central és un Elevator Pitch en què els estudiants exposen
els seus projectes. No obstant això, durant el mes previ es realitzen
paral·lelament  diverses  accions  formatives,  exposicions  de
projectes, etc.

Recursos necessaris Els propis del Departament de Promoció Econòmica.

Pressupost  2.500 €/anuals

Plani icació 2020 – 2023

Indicadors

• Nombre de persones assistents

• Nombre d’estands d’entitats

• Nombre d’empreses participants

• Nombre d’estudiants participants en l’Elevator Pitch
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LÍNIA 3. REDUIR LA BRETXA DE GÈNERE EN LA INDÚSTRIA

La bretxa de gènere existent en el sector industrial revesteix una gravetat especial, en tractar-
se d’un àmbit que continuarà generant ocupació en els pròxims anys.

Els nı́nxols d’ocupació industrial ofereixen múltiples oportunitats per als quals s’ha de
valorar el  talent disponible a Alcoi.  Les dades alerten de l’escassa presència de dones que
exerceixen llocs de treball en aquest sector econòmic.

Es important remarcar el problema que representa l’escassa presència femenina en
estudis vinculats al sector industrial, tant en Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior com en
estudis universitaris tècnics. Resulta imprescindible, per tant, reduir la bretxa de gènere en
titulacions d’aquesta naturalesa per a la formació de dones en àrees tècniques i tecnològiques.

 Transcendint l’aspecte estrictament laboral, s’entén que la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes és estratègica per a augmentar el nombre de dones en l’àmbit industrial.

La  cerca de solucions  a  la  bretxa de  gènere  en  la  indústria  i  la  reversió  d’aquesta
tendència, requereix un enfocament múltiple que englobe l’estudi dels nous mercats, l’accés a
la formació, la creació d’itineraris professionals, la conciliació familiar, etc.

GESTIO ESTRATEGICA I CIUTAT INTEL·LIGENT                               Pàgina 21
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Acció 11: Programa de foment de presència de la dona en la indústria

Descripció

A diferència de la resta de programes indicats en l’Eix  2, es tracta
d’una  iniciativa  de  nova  creació,  perquè  si  bé  es  treballa  d’una
manera transversal, requeriria l’elaboració d’un programa especı́ ic
que posara el focus en diversos aspectes:

• Difusió  entre  estudiants  d’Educació  Secundària  de  les
iniciatives supralocals que persegueixen aquest i.

Un  clar  exemple  seria  donar  a  conéixer  les  subvencions
promogudes  des  de  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i
Esport,  a  i  de  fomentar  l’accés  de  les  alumnes  als
ensenyaments  de  Formació  Professional  corresponents  a
determinats cicles formatius de les famı́lies que integren el
seu objecte, totes aquestes vinculades a la indústria:

a) Electricitat i Electrònica

b) Energia i Aigua

c) Fabricació Mecànica

d) Instal·lació i Manteniment

e) Transport i Manteniment de Vehicles

• Donar a conéixer entre estudiants d’Educació Secundària a i
que coneguen la situació del mercat laboral, de manera que
disposen d’una visió  global de les possibilitats laborals que
ofereix el sector de la indústria, que identi iquen quins són
els llocs de treball demanats en aquest sector, les ocupacions
de difı́cil cobertura en el municipi, etc.

• Sessions  informatives  amb  empresaris  amb  l’objectiu  que
coneguen, d’una banda, les boni icacions existents en matèria
laboral i, d’una altra, remarcar la igualtat en el rendiment de
dones i homes en el sector industrial.

Recursos necessaris Els propis del Departament de Promoció Econòmica.

Pressupost  El propi del desenvolupament del servei.

Plani icació 2020 – 2023
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            Ajuntament d’Alcoi



PLA DIRECTOR D’IMPULS INDUSTRIAL D’ALCOI 2020- 2023

Indicadors

• Nombre de  dones  estudiants  de  cicles  formatius  de  l’àrea
tècnica

• Nombre de dones estudiants d’estudis universitaris tècnics

• Nombre de contractacions en el sector indústria
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LÍNIA 4. FOMENT DE L’EMPRENEDORIA

El suport a l’emprenedoria  és  una de les lı́nies  d’actuació  fonamentals,  impulsar la
creació  d’empreses noves i  donar-los suport;  i,  per  tant,  la  creació  d’ocupació  i  riquesa al
nostre territori.

El  model  de  creixement  empresarial  s’ha  de  basar  en  nous  paradigmes  i  un  de
fonamental per a aconseguir l’èxit és aportar i fomentar l’emprenedoria en la seua accepció
més àmplia. Convé no oblidar que la puixança econòmica d’aquesta ciutat i de moltes de les
localitats pròximes es basà històricament en eixe intangible que espentava els seus ciutadans
a assumir riscos empresarials i a crear, com a contraprestació, riquesa i benestar.

Acció 12: Activa Àgora

Descripció

Programa de tres mesos de durada que orienta i tutela emprenedors
en els processos de de inició  del  projecte i  llançament de la seua
empresa. Aquesta iniciativa ofereix als participants:

• Un programa complet de capacitació

• Allotjament gratuıẗ durant la duració del programa en l’espai
Agora Co-working

• Una tutoria grupal quinzenal

• Una càpsula de formació quinzenal

• Una bossa de quatre hores de tutoria individualitzada

• Una sessió inal de presentació de projectes i networking

• Suport en la cerca i sol·licitud d’ajudes locals, autonòmiques i
nacionals per al desenvolupament del projecte

Recursos necessaris
Les activitats previstes en les accions 12 i 13 es realitzen a l’empara
d’un conveni de col·laboració  amb el  CEEI Alcoi  (Centre  Europeu
d’Empreses Innovadores).

Pressupost El conveni amb l’entitat té un cost de 15.000 €.

Plani icació 2020 – 2023

Indicadors
• Nombre d’emprenedors atesos

• Nombre d’atencions a emprenedors

• Nombre d’empreses constituı̈des

GESTIO ESTRATEGICA I CIUTAT INTEL·LIGENT                               Pàgina 24
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Acció 13: Àgora Co-Working

Descripció

Espai de treball compartit en el qual emprenedors de la ciutat en
fase  de  desenvolupament  de  la  seua  idea  de negoci  s’hi  allotgen
temporalment,  treballen en els seus projectes i  generen sinergies
amb altres co-workers.

El  Departament de Promoció  Econòmica,  com a gestor de l’espai,
connecta  i  crea  oportunitats  professionals  entre  i  per  als  seus
membres.

Els bene icis principals que ofereix són:

• Mobiliari i espai propi

•  Wi i i fotocopiadora

•  Sales multiusos

•  Flexibilitat d’ús

•  Relacions entre co-workers

Recursos necessaris
Els propis del Departament de Promoció Econòmica, amb l’empara
d’un conveni de col·laboració  amb el  CEEI Alcoi  (Centre  Europeu
d’Empreses Innovadores).

Pressupost El conveni amb l’entitat té un cost de 15.000 €.

Plani icació 2020 - 2023

Indicadors

• Nombre d’emprenedors allotjats

• Nombre de projectes allotjats

• Nombre d’empreses creades

• Nombre de projectes sorgits entre co-workers
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Acció 14: Programa d’emprenedoria per a cicles formatius

Descripció

Activitat que es realitza en coordinació amb els centres d’FP de la
ciutat,  encaminada  a  augmentar  l’esperit  emprenedor  dels
estudiants  i  a  mentorar-les  per  a  la  posada  en  marxa  dels  seus
projectes empresarials.

Recursos necessaris Els  propis  del  Departament  de  Promoció  Econòmica,  en
col·laboració amb centres de formació i entitats locals.

Pressupost  8.000 € / anuals.

Plani icació  2020 – 2023

Indicadors

• Nombre de centres de cicles formatius participants

• Nombre d’estudiants de cicles formatius participants

• Nombre de projectes presentats

• Nombre d’empreses generades

GESTIO ESTRATEGICA I CIUTAT INTEL·LIGENT                               Pàgina 26
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Acció 15: Alcoi Impuls

Descripció

Lıńia de subvencions amb què es dóna suport econòmicament a les
persones emprenedores en el perıóde de desenvolupament del seu
projecte d’empresa, tutelat per l’Area de Dinamització Econòmica i
Gestió  Estratègica  de  l’Ajuntament  d’Alcoi,  la  Cambra  de  Comerç
d’Alcoi, el CEEI, el Campus d’Alcoi de la Politècnica de València, amb
la  inalitat  de  fomentar  una  activitat  d’interés  general  com  és  la
promoció de la cultura emprenedora i de l’autoocupació.

Aixı́  mateix, és objecte del programa donar suport a iniciatives de
creació  d’empreses  relacionades  amb  el  Pla  Director  d’Impuls
Industrial  i  fer  una insistència especial  en les iniciatives  sorgides
dels centres docents de la ciutat.

Recursos necessaris Els  propis  del  Departament  de  Promoció  Econòmica,  amb  la
col·laboració de la Cambra de Comerç, el CEEI, i el Campus UPV.

Pressupost  80.000 € anuals.

Plani icació  2020 – 2030

Indicadors

• Nombre sol·licituds presentades

• Nombre d’ajudes concedides

• Nombre d’empreses que continuen la seua activitat després
dels primers 2 anys
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EIX 3. IMPULS INDUSTRIAL

 L’Ajuntament és un facilitador de l’activitat industrial, i tant les empreses existents en
el territori com aquelles que s’hi vulguen implantar disposen d’un aliat per als seus projectes
industrials  d’ampliació,  consolidació  o  nova  implantació.  Per  a  potenciar  aquest  paper
facilitador  de  l’administració  local,  es  planteja  la  reorganització  dels  departaments  de
l’Ajuntament per a prestar un suport més gran i un millor servei al nostre teixit productiu, per
mitjà de diverses accions.
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Acció 16: Programa de simpli icació i coordinació administrativa

Descripció

La comunicació bidireccional entre les administracions públiques i
la iniciativa privada és una de les palanques que han d’adquirir una
importància nuclear per al desenvolupament i la consolidació d’un
teixit industrial competitiu i integrat en la trama econòmica,  però
també social, d’una ciutat. Per això, des de l’Ajuntament es planteja
establir mecanismes de comunicació directa entre els empresaris i
treballadors  de la  indústria,  amb una interlocució  senzilla,  clara  i
directa amb el mateix Ajuntament.

La  iniciativa  aspira  a  aconseguir  que  la  indústria  tinga  un  únic
interlocutor  dins  de  l’Ajuntament,  perquè  aquest  canalitze  als
distints departaments totes les qüestions que es plantegen, i retorne
la informació mitjançant aquesta mateixa via, per a evitar amb això
pèrdues de temps o gestions erràtiques que passen d’unes àrees a
unes altres sense resoldre’s amb la celeritat necessària.

Aquesta inestreta única disposarà de tres models de comunicació,
mitjançant  un  telèfon  directe,  una  adreça  de  correu  electrònic  o
mitjançant  accés  a  la  plataforma  intel·ligent  integrada  en
l’administració electrònica.

En  aquesta  es  poden  facilitar  tota  classe  de  gestions  i  tràmits,
suggeriments  de  millora,  accés  a  la  informació  i  tramitació  de
subvencions, etc.

Recursos necessaris Per  a  la  implementació  d’aquesta  actuació  evidentment  es  fa
necessària la implicació de distints departaments de l’Ajuntament,
però de forma més concreta es faria necessària, a més, l’assumpció
d’aquestes  tasques  per  part  de  l’àrea  administrativa  del
Departament d’Enginyeria.

Es faria necessari també que el Departament d’Informàtica establira
l’operativa per a la tramitació de les gestions requerides a través de
la Plataforma de ciutat.

Pressupost No requereix pressupost inicial.

Plani icació 2020 – 2023
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Indicadors

El mateix ha d’arreplegar el nombre de gestions realitzades, i per un
altre costat les que han tingut una resolució satisfactòria.

• Nombre de consultes anuals

• Nombre de  consultes  resoltes/Nombre de  consultes
realitzades
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Acció 17: O icina integral de suport a la indústria

Descripció

Aquesta  acció  planteja  la  creació  d’un espai  multidisciplinari  que
englobe  les  àrees  municipals  amb  major  incidència  en  l’activitat
empresarial,  des  de  la  qual  es  coordinen  les  distintes  actuacions
tendents  a  fomentar  la  consolidació  i  el  creixement  del  sector
industrial de la ciutat.

Aquesta  o icina,  formada  per  tècnics  i  polı́tics,  desenvoluparà  i
implementarà  les  estratègies  futures  mitjançant  l’execució  dels
distints projectes que es plantegen per part del Govern Municipal.
Aquesta tindrà una programació establida i calendaritzada pel que
fa a la seua reunió i als objectius i responsabilitats de cada membre.

Addicionalment,  aquesta  s’encarregarà  de la  cerca  i  sol·licitud de
possibles  subvencions  per  a  les  àrees  industrials  de  la  ciutat  i
d’executar  els  projectes  associats  a  aquestes,  tot  això  de  forma
coordinada i en constant comunicació amb el sector industrial.

Pressupost No requereix pressupost inicial.

Plani icació 2020 – 2030

Indicadors
• Nombre d’iniciatives i projectes anuals

• Nombre d’iniciatives i projectes executats
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Acció 18: Detecció de necessitats i propostes de millora en la indústria

Descripció

Amb l’objectiu de detectar les necessitats i àrees de possible millora
per a tractar de focalitzar els recursos disponibles en les qüestions
que demanen una major intensitat, és procedent la realització d’una
sèrie d’enquestes, però no únicament a l’empresariat, l’opinió dels
quals  és  evidentment  capital  per  al  desenvolupament  d’aquest
projecte, sinó també als treballadors i empleats de les empreses, ja
que  la  seua  visió  és  també  necessària  per  al  desenvolupament
d’aquest sector.

Qüestions  com  les  següents  haurien  de  formar  part  del  model
d’enquesta:

• Necessitats de les àrees industrials

• Millores de les àrees industrials

• Disposició a participació i col·laboració

• Accions  que  valorarien  positivament  per  part  de
l’Ajuntament

• Forma de desplaçament

• Lloc de procedència

• …

Recursos necessaris Aquesta  podria  ser  realitzada  per  una  empresa  contractada  o
personal associat a algun pla d’ocupació.

Pressupost Sol·licitar a empreses especialitzades.

Plani icació Aquesta hauria de ser realitzada durant el 1r semestre de 2021.

Indicadors

L’indicador associat  a aquest projecte no té  variació  en el  temps,
sinó que es fa necessari conéixer l’abast que l’enquesta tindrà. Per
tant,  aquest  hauria  de  relacionar  el  nombre  de  treballadors  i
empresaris enquestats en les àrees industrials respecte del nombre
total, i amb això con irmar que la mostra és prou representativa.

•
Total d ' enquestats

Total de població (industrial)
 %
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Acció 19: Mapa d’empreses, indústries i comerços per sectors

Descripció

Amb l’objectiu de tenir en tot moment una representació idedigna
del mapa empresarial, industrial i comercial de la ciutat d’Alcoi, es
proposa  la  creació  d’una  gran  base  de  dades  interoperable  i
accessible  en  temps  real,  amb  la  informació  bàsica  de  totes  les
empreses i comerços de la ciutat. 

D’aquesta  manera,  d’una  banda,  els  gestors  i  tècnics  municipals
podran gestionar i dissenyar accions relacionades amb la millora del
teixit industrial i comercial. I, d’altra banda, aquest sistema/servei
facilitarà la creació i/o trasllat d’empreses i comerços a la ciutat, ja
que aquells interessats disposaran d’informació necessària per a la
presa de decisions, com pot ser el nombre de competidors, sectors
en creixement, etc.

Pressupost

9.000 € / anuals.

A  més  del  cost  associat  a  la  contractació  d’un  administratiu  que
realitze el treball de camp i un tècnic que revise i organitze les dades
i el mateix sistema.

Plani icació 2021 -2023

Indicadors

• Nombre d’empreses en el sistema

• Nombre de comerços en el sistema

• Nombre d’accessos interns al sistema

• Nombre d’accessos externs al sistema

• Nombre de peticions a l’API del servei
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EIX 4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA INDUSTRIAL

 Un  dels  grans  reptes  de  la  indústria  és  la  descarbonització  dels  seus  processos
productius, la mobilitat intel·ligent i sostenible i l’e iciència energètica. En aquest procés de
transformació  que  aposta  per  un  sistema  productiu  més  sostenible  i  e icient;  i,  per
consegüent, més competitiu, les nostres empreses tenen un aliat com és l’Ajuntament d’Alcoi. 

Alcoi s’ha ixat, dins de la seua estratègia de ciutat, impulsar els canvis necessaris per a
ser  una  ciutat  neutra  en  carboni,  a  través  d’un  pla  ambiciós.  Per  a  crear  les  sinergies
necessàries amb el sector industrial, a i d’impulsar aquests canvis, es plantegen les accions
següents:

Acció 20: O icina Tècnica de Transició Ecològica

Descripció

Sent la factura energètica una de les qüestions més importants en el
cost inal dels béns i serveis oferits per les empreses, l’Ajuntament
planteja una lı́nia d’assessorament tècnic a aquestes per a reduir no
tan sols les despeses i, per tant, fer-les més competitives, sinó per a
adreçar-les  cap  a  l’objectiu  d’aconseguir  un  entorn  industrial
mediambientalment més sostenible.

Per a això, l’Ajuntament convocarà una lıńia de subvencions per a la
realització  d’un  estudi  detallat  dels  consums  energètics  de  les
empreses  que  ho  sol·liciten,  segons  ordre  i  disposició
pressupostària,  i  l’elaboració  de  plans d’acció  per  a  la  reducció  i
optimització dels consums.

Pressupost  20.000 € / anuals.

Plani icació  2021 – 2023

Indicadors • Nombre d’empreses bene iciades cada any

• Energia renovable generada (kW)
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Acció 21: Boni icacions iscals per a la transició ecològica

Descripció

La polı́tica iscal d’Ajuntament ha d’incentivar aquelles actuacions
que aposten per la descarbonització i l’e iciència energètica, ja que
aquestes inversions contribueixen a la sostenibilitat i la millora de la
qualitat de vida de tots els ciutadans. Per a això, en les ordenances
iscals de 2020 es van incrementar i van ampliar les boni icacions en

l’IBI,  IAE,  i  ICIO.  Boni icacions  que  es  mantindran  durant  tot  el
perı́ode d’aquest pla.  

Pressupost El  cost  d’aquesta  lı́nia  s’establirà  d’acord  amb  les  boni icacions
aplicades a cada impost.

Plani icació  2020 – 2023

Indicadors • Nombre de boni icacions concedides en cada anualitat
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EIX 5. MODERNITZACIÓ ÀREES INDUSTRIALS

L’aposta d’Alcoi per la millora de les seues àrees industrials ha sigut clara i decidida en
els últims anys amb una inversió que supera els 4 milions d’euros en les cinc àrees industrials.

 Polıǵon Industrial de Cotes Altes amb 117.351 m²

 Polıǵon de Cotes Baixes amb 536.739 m²

 Polıǵon del Castellar amb 60.570 m²

 Polıǵon de la Beniata amb 364.906 m²

 Polıǵon Santiago Payà amb 443.858 m²

A més, durant 2020 s’ha aconseguit l’aprovació de initiva del Polı́gon del Clérigo la qual
cosa permet posar a disposició els 173.357 m² de sòl industrial nou.

El PGOU que es troba en la seua fase inal d’aprovació, preveu el desenvolupament de
nou sòl industrial i terciari de prop d’1 milió de m², al qual cal sumar el projecte de Polıǵon
Mancomunat.

Com a resposta  als  plantejaments  establits  en  la Llei  14/2018,  de  5 de  juny,  de  la
Generalitat,  de  gestió,  modernització  i  promoció  de  les  àrees  industrials  de  la  Comunitat
Valenciana, en què s’incideix en la conveniència de la implicació municipal i la col·laboració
publicoprivada en la gestió i millora de les infraestructures i els serveis existents en les àrees
industrials, aixı́ com en la implantació de noves dotacions i serveis que aporten a aquestes un
valor afegit més gran, l’Ajuntament d’Alcoi col·laborarà activament amb les àrees industrials
de la ciutat  en la consecució dels objectius plantejats en aquesta, i  el prioritari és el de la
Creació de les Entitats de gestió i modernització de les àrees industrials.

L’esmentada Llei planteja una classi icació de les àrees industrials, tot atenent les seues
dotacions i els serveis que ofereixen, en tres categories:

1. Area industrial bàsica

2. Area industrial consolidada

3. Area industrial avançada
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Acció 22: Impuls àrees industrials avançades

Descripció

L’Ajuntament  d’Alcoi,  juntament  amb  les  organitzacions
empresarials  Cambra  de  Comerç  i  FEDAC  estan  impulsant  la
declaració d’àrees industrials avançades. Ja que aquesta obriria les
portes  a  importants  avantatges  com  són  l’accés  a  subvencions  i
ajudes per a  la  consolidació,  modernització  i  millora  de les  àrees
industrials de la ciutat i la promoció exterior d’aquestes.
Aquest  apartat  emana  evidentment  d’una  regulació  normativa
d’àmbit autonòmic, però que en integrar-la en aquest Pla Director,
l’Ajuntament pretén prioritzar i evidenciar la implicació d’aquest en
la consecució de igures jurı́diques que permeten a les indústries de
la ciutat augmentar la seua competitivitat.
Per  a  això,  l’Ajuntament  participarà  activament  en  la  revisió  i
millora, si és procedent, del Pla Inicial d’Actuació, en què s’inclourà
almenys:

a) Una memòria justi icativa de les funcions bàsiques que es
volen desenvolupar per l’entitat i, si és el cas, dels serveis, millores o
les mesures de gestió i modernització proposades.

b) Un projecte de pressupost.
c) Les fonts de inançament previstes.
d)  El  perıóde  de  duració  de  l’entitat  i,  si  és  el  cas,  el

cronograma aproximat per a la  implantació dels serveis,  millores,
mesures o actuacions que es proposen.

A més posarà a disposició de les distintes àrees els serveis jurıd́ics
municipals per a la col·laboració en la redacció dels Estatuts de les
entitats.

Pressupost
La quantitat econòmica necessària estarà de inida en els mateixos
convenis,  i  es  podrà  completar  amb  serveis  municipals  per  al
manteniment i la millora de les àrees.

Plani icació  2020 – 2023

Indicadors

L’indicador hauria de re lectir l’evolució durant la vigència del pla 
de la superfıćie industrial que obté la categoria d’àrea industrial 
avançada.
• Superfı́cie  Industrial  que  obté  la  categoria  d’Area  Industrial

Avançada (m²)
• Nombre d’empreses integrades en una Area Industrial Avançada
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Acció 23: Inversions en àrees industrials

Descripció

La  modernització  de  les  àrees  industrials  requereix  una  inversió
contı́nua,  tant  per  al  seu  correcte  manteniment  com  per  anar
ampliant i millorant els serveis i les instal·lacions d’aquestes, amb
l’objectiu que totes les àrees industrials d’Alcoi  puguen obtenir la
quali icació  d’àrea  avançada  o  consolidada.  En  els  últims  anys,  i
gràcies  a  la  col·laboració  amb  l’IVACE,  s’han  invertit  més  de  4
milions  d’euros  en  la  millora  dels  accessos,  mobilitat,
infraestructures,  e iciència energètica,  etc.  de totes les àrees de la
ciutat.  Es  necessari  mantenir  aquest  esforç  durant  aquesta
legislatura.

Pressupost  2.000.000 €

Plani icació  2020-2023

Indicadors

L’indicador  re lecteix  l’esforç  inversor  en  les  àrees  industrials,
esforç que depén del suport de l’IVACE en l’objectiu marcat.

• Inversió  anual  en  la  millora  i  modernització  de  les  àrees
industrials
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Acció 24: Millora de la mobilitat en àrees industrials

Descripció

La  millora  de  la  mobilitat  en  les  àrees  industrials  és  un  repte
fonamental  per  al  procés  de  descarbonització  de  la  ciutat.
Diàriament es produeixen milers de desplaçaments cap a les zones
industrials  amb  vehicle  privat  que  genera  saturació  de  les  vies
d’accés i una gran quantitat d’emissions de gasos contaminants. 

En aquesta lıńia,  les actuacions realitzades en els últims anys han
contribuı̈t  a  millorar  la  situació,  construcció  de  rotondes  en  els
accessos, construcció de carril bici, etc. 

Amb l’objectiu de detectar les oportunitats de millora per a avançar
cap a una mobilitat més sostenible, es planteja la realització d’una
enquesta tant a empresaris com a treballadors de les diferents àrees
industrials que ens permeta conéixer millor les seues necessitats i
poder  plantejar  aixı́  solucions  com  transport  públic,  fórmules  de
vehicle compartit, mobilitat elèctrica, etc.

Es realitzarà conjuntament amb l’acció 18.

Aquesta hauria de ser realitzada durant el 2n semestre de 2020.

Pressupost  9.000 €

Plani icació  Primer trimestre de 2021

Indicadors
• %  enquestats  respecte  al  nombre  de  treballadors  d’àrees

industrials

• Nombre de propostes de millora obtingudes de l’estudi
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EIX 6. IMPULS A LA INNOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ INDUSTRIAL

La  innovació  és  l’instrument  que  permet  millorar  la  competitivitat  de  les  nostres
empreses, adaptar-se als canvis del mercat i a les necessitats dels clients a través de qualsevol
dels seus vessants (R+D, tecnologia, disseny, logıśtica…). Les invocacions tecnològiques o no
tecnològiques són l’instrument principal per a la millora de la productivitat en la indústria.
Una bona mostra d’això  ho hem viscut  en els últims mesos al  nostre territori,  el  caràcter
innovador de les nostres empreses ha permés una ràpida adaptació dels processos productius
per a fabricar productes vinculats a la crisi sanitària, màscares, gels, pantalles, termòmetres,
etc.

La  digitalització  de  la  indústria  representa  tant  una  gran  oportunitat  com un  gran
repte,  ja  que es produeixen disrupcions i  canvis radicals  de procés,  producte  i  models  de
negoci.

I, sens dubte, un dels grans objectius d’aquest Pla Director és impulsar els processos de
transformació digital de la indústria, i introduir les noves tecnologies en la cadena de valor de
les distintes activitats productives, un procés en què moltes empreses ja estan immerses, però
que encara està  molt incipient en altres,  i ins i tot moltes ni tan sols el tenen en compte.
Aquest procés no tan sols ha de servir per a millorar la competitivitat del teixit empresarial
industrial, sinó també per a desenvolupar i impulsar el sector terciari avançat vinculat a les
noves tecnologies, sector que ja està present al nostre territori i que ha de guanyar pes, tant
en nombre d’empreses, com en creixement de les ja existents.

Des de l’Ajuntament d’Alcoi busquem les fórmules per a incentivar i donar suport als
processos  innovadors  en  el  nostre  teixit  empresarial  industrial  a  través  de  les  accions
següents.
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Acció 25: Agència d’Innovació

Descripción

L’Agència  impulsarà  les  accions  per  a  afavorir  la  investigació
aplicada i  orientada a resultats,  el  transvasament de coneixement
cap  a  les  empreses  del  territori,  aixı́  com  promoure  una
col·laboració  estable  i  a  llarg  termini  entre  els  universos
indústria/empresa i cientı́ ic/universitari, sobretot en el radi d’acció
del municipi.
El municipi d’Alcoi, i la seua comarca disposen d’una sèrie d’entitats
que són rellevants per al SVI: la Universitat Politècnica de València,
amb  el  seu  Campus  d’Alcoi;  la  Universitat  d’Alacant,  amb  el  seu
Campus  d’Alcoi;  l’Institut  Tecnològic  AITEX;  EASD;  Agora;  CEEI
Alcoi; i  Districte  Digital,  juntament  amb  les  agrupacions
empresarials  i  la  Cambra  con iguren  un  xicotet  univers  que
representen  el  món  cientı́ ic/acadèmic  i  el  món  empresarial  i
industrial  en  un  territori  amb  una  forta  trajectòria  industrial  i
emprenedora. 
L’Agència d’Innovació fomentarà la dinamització d’aquestes entitats
en pro que les empreses siguen capaces d’incorporar els resultats de
l’àmbit  investigador  amb  la  generació  de  béns  de  consum
innovadors, personalitzats i de major valor afegit, assessorar en la
cerca d’ajudes i subvencions i fomentar la col·laboració i les aliances
empresarials en projectes innovadors.
L’Agència  d’Innovació  també  tindrà  com  a  objectiu  sensibilitzar,
aproximar i  difondre la cultura de la Innovació  al  nostre entorn i
promoure l’ús  de la  innovació  com a  font  generadora de  riquesa
social  i  econòmica  a  la  nostra  ciutat.  I  fomentar  una  innovació
oberta,  ciutadana,  col·laborativa,  social  i  rendible  socialment  i
econòmicament.
Inicialment,  s’establirà  a  l’Agora  per  a  situar-se  posteriorment  al
Parc Tecnològic de Rodes.

Pressupost

70.000 €

Per  a  la  posada en  marxa  de l’Agència  d’Innovació  es  buscarà  la
col·laboració  de  l’AVI  i  Labora  amb  el  co inançament  de
l’Ajuntament d’Alcoi.

Plani icació  2021-2023

Indicadors

• Nombre d’empreses assessorades

• Nombre de projectes impulsats

• Nombre  d’accions  de  promoció  de  la  innovació
desenvolupades
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Acció 26: Intelligent Cities Challenge

Descripción

El desa iament de les ciutats intel·ligents.

La  iniciativa  de  la  Comissió  Europea  ICC  és  la  continuı̈tat  del
projecte DCC, en el qual la ciutat d’Alcoi ha participat en els últims
anys i que novament ha sigut seleccionat, com a mostra de l’esforç i
el compromıś fefaent demostrat per la nostra ciutat, en els últims
anys, en el procés de transformació digital.

El  Desa iament  de  les  Ciutats  Intel·ligents  prendrà  el  relleu  al
setembre  de  2020  una  vegada  han  sigut  seleccionades  les  100
ciutats que formen part del nou programa: 10 són internacionals, 90
europees,  de  les  quals  15  són  espanyoles  i  4  de  la  Comunitat
Valenciana: Castelló, Torrent, la Diputació d’Alacant i Alcoi.

Aquesta iniciativa catalitzarà la digitalització de les infraestructures
de  la  ciutat,  facilitarà  l’accés  de  les  empreses  a  les  tecnologies
avançades  i  a  les  grans  dades,  promourà  solucions  basades  en
tecnologia,  ajudarà  a  desenvolupar  els  talents  que  les  ciutats
necessiten  i  impulsarà  la  innovació.  L’objectiu  inal  és  inspirar,
capacitar  i  orientar  les  ciutats  perquè  desenvolupen  ecosistemes
d’innovació potents i aplanen el camı́ per a una estratègia per a les
ciutats de la UE en el segle XXI.

Aquest  programa  permet  a  Alcoi  estar  en  l’avantguarda  dels
processos de transformació digital de les ciutats en l’àmbit europeu,
a més de posicionar-la com una ciutat referent en aquest àmbit.

Pressupost

La Comissió Europea inança totes les despeses del programa, a més
de  inançar  la  implantació  de  les  diferents  lıńies  d’actuació  que
inclou el  projecte de transformació  digital  d’Alcoi  a  través  de les
convocatòries públiques.

Plani icació Primer trimestre de 2021

Indicadors • Projectes de transformació digital 

• Grau de desenvolupament de les lı́nies d’actuació
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Acció 27: Districte Digital Alcoi

Descripció

Districte  Digital  és  un projecte referent en la captació  de talent i
atracció d’empreses, impulsat pel Govern Valencià. 

L’Ajuntament  d’Alcoi  va  irmar  pel  gener  de  2020  el  protocol
d’adhesió a Districte Digital.

L’objectiu d’aquest és establir un marc de pautes per a promoure la
col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcoi per al desenvolupament del
projecte Districte Digital Comunitat Valenciana.

El dit marc té  l’objectiu de crear sinergies entre Districte Digital i
empreses/institucions externes que vulguen iniciar col·laboracions i
unir-se  al  hub digital  que  s’està  generant,  amb  els  objectius
següents:

• Transformar  la  Comunitat  Valenciana  en  una  localització
referent  per  a  l’atracció  i  l’establiment  d’empreses
innovadores i tecnològiques

• Generar nou teixit empresarial que incremente l’ocupabilitat
de personal quali icat

• Retenir  el  talent  que  es  genera  i  fent  que  els  seus
professionals  tinguen  possibilitat  de  quedar-se  al  nostre
entorn  i  ajuden  al  creixement,  la  millora  i  la  sostenibilitat
d’un nou impuls de modernització.

• Donar suport  al  desenvolupament de projectes d’innovació
entre les empreses de Districte Digital.

• Incrementar  la  competitivitat  i  internacionalització  de  les
empreses madures.

• Desenvolupar  un paquet  de  serveis  que aglutine empreses
innovadores i/o de base tecnològica.

Pressupost

El sistema d’atracció d’empreses es realitza a través del llançament
de  reptes  que  permet  unir  oferta  i  demanda  de  solucions
tecnològiques  d’alt  valor  afegit.  Aquest  procés  és  inançat  pel
Districte Digital.

Plani icació  2020-2023

Indicadors • Nombre d’empreses que participen en el Districte Digital a
Alcoi
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Acció 28: Parc Tecnològic de Rodes

Descripció

El Parc Tecnològic de Rodes és un projecte que pretén recuperar un
gran espai industrial de començament del segle XX en un centre de
desenvolupament del coneixement, la innovació i la transformació
digital. 

Serà seu del Districte Digital,  de l’Agència d’Innovació i acollirà el
hub d’empreses  tecnològiques,  aixı́  com  projectes  de
desenvolupament tecnològic en col·laboració amb el Campus d’Alcoi
de la UPV en àrees com Smart City, Robòtica i Intel·ligència Arti icial,
juntament amb altres projectes en què s’està treballant.

El Parc Tecnològic de Rodes disposarà del seu Pla Director propi i de
Pla de Gestió que s’està elaborant. 

Pressupost  11.000.000 €

Plani icació Posada en marxa a la i de 2022

Indicadors • S’inclouran en el Pla Director
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