Informe de necessitat i oportunitat relatiu al Projecte de Decret del Consell, pel
qual es crea la Comissió Interdepartamental de Coordinació, Avaluació i
Seguiment del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana

Per mitjà del Decret 7/2015, de 29 de juny, del President de la Generalitat, es
determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, entre
les que es troba la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,Comercio i
Treball, a què se li assignen les competències en matèria d'economia sostenible,
foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional ocupacional i
contínua, intermediació en el mercat laboral, indústria, energia, sectors productius,
comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania, consum i
investigació i innovació tecnològica.
A través del Decret 104/2017 del Consell, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, s'atribuïxen a la Direcció General de Indústria i energia
les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, en matèria d'indústria,
seguretat

industrial,

i

l'elaboració,

gestió

i

execució

d'actuacions

per

al

desenvolupament i foment dels sectors energètic i miner i totes aquelles altres que la
persona titular de la Conselleria expressament li delegue en matèria d'empresa,
investigació industrial i innovació, parcs tecnològics i coordinació de la xarxa d'instituts
tecnològics, en coordinació amb l'IVACE.
El projecte de decret de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball que ara es planteja té com a finalitat la creació i la regulació de les
funcions, composició i aspectes essencials del règim de funcionament de la Comissió
Interdepartamental de Coordinació, Avaluació i Seguiment del Pla Estratègic de la
Indústria Valenciana.
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La seua necessitat sorgix del plantejament del Consell de la Generalitat, que s'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.
Per al desenrotllament d'eixe nou model productiu, s'ha establit com a línia estratègica
impulsar un procés de reindustrialització de la Comunitat Valenciana, per a la qual, en
2017, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball va
elaborar un primer document que definix el contingut necessari d'un Pla Estratègic de
la Indústria Valenciana, dins d'un procés que va comptar amb la participació més de
500 empreses i agents de la indústria com a sindicats, Instituts Tecnològics,
associacions Empresarials, Centres d'Investigació Públics, organitzats per sectors,
clústers i cadenes de valor.
El Pla Estratègic de la Indústria Valenciana pretén ser un full de ruta que permeta
desplegar i aplicar una política industrial a llarg termini, operativa, avaluable i basada
en la realitat concreta dels sectors i clusters valencians. Perquè les polítiques deuen
adaptar-se a la dita varietat industrial i, difícilment, poden aplicar-se les mateixes
polítiques a tots els sectors. L'objectiu és que estiga dissenyat de baix cap amunt, per
a permetre que les empreses, les persones treballadores i les associacions proposen
aquelles actuacions i iniciatives que permeten una millora de la seua competitivitat, i
aixi permetre a la Generalitat

confeccionar un paquet de mesures que estiguen

consensuades amb el teixit productiu i totalment adaptades i dissenyades per a cada
realitat sectorial.
Si bé l'acció del Consell queda configurada per la suma de les mesures adoptades per
cada un dels seus departaments a partir de les funcions que tinguen atribuïdes,
aquesta divisió no pot donar lloc a compartiments estancs ni fer oblidar que tals
iniciatives constituïxen peces d'un tot, parts d'un conjunt dirigit a aconseguir fins
comuns.
Afrontar el repte de materialitzar una estratègia d'impuls de la indústria valenciana amb
garanties d'èxit, exigix coordinació, avaluació i seguiment. Per això, sense perjuí de
les competències que, per raó de la matèria, tinguen atribuïdes els distints
departaments en virtut dels seus respectius Reglaments Orgànics i Funcionals,
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s'estima necessària la creació d'una Comissió Interdepartamental de Coordinació,
Avaluació i Seguiment del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, impulsada i
dirigida per la conselleria que té atribuïdes les competències en matèria d'indústria, i
que ha de constituir-se en el llit que permeta unir els esforços, coordinar les actuacions
de cada departament implicat, i avaluar els resultats, a fi d'avançar en un mateix sentit
per a la consecució d'un projecte comú que, per ser transversal, implica a distints
departaments.
La creació d'aquesta Comissió ve emparada per l'article 25 de la Llei del Consell, que
preveu la constitució de comissions Interdepartamentals, integrades per alts càrrecs de
l'administració de la Generalitat, per a l'estudi, coordinació, programació i, si és el cas,
propostes de resolució de l'activitat interdepartamental en matèries sectorials
comunes.

València,
LA DIRECCIÓ GENERAL d'INDÚSTRIA I ENERGIA
LA DIRECTORA GENERAL d'INTERNACIONALITZACIÓ
(Per suplència acordada mitjançant una resolució del conseller d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball de 23 de novembre de 2017)
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