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Participem en el 3r Congrés d’Àrees Industrials de FEPEVAL

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa ha assistit al 3r
Congrés d'Àrees Industrials, organitzat per la Federació de Parcs Empresarials de la
Comunitat Valenciana (FEPEVAL), que ha tingut lloc el passat 13 i 14 de desembre en el
Museu d'Art Contemporani d'Alacant.

L'objectiu d'aquest congrés ha sigut impulsar una cultura de qualitat en les àrees empresarials
per mitjà del desenvolupament de les Entitats de Gestió i Modernització (EGM) en els parcs
empresarials de la Comunitat Valenciana.

Per a això, s'implementa la seua funcionalitat en matèries com a gestió mancomunada de
residus, transició col·laborativa energètica, transformació dels espais industrials o mobilitat
sostenible i intel·ligent.

En l'esdeveniment han participat ponents de tot l'estat espanyol, exposant bones pràctiques
sobre la gestió integral de les àrees empresarials en els seus molt diversos aspectes: economia
circular, digitalització i indústria 4.0, simbiosi industrial, mobilitat sostenible, seguretat i
gestió d'emergències, gestió d'infraestructures i servicis de valor afegit.

A més s'ha donat a conèixer casos d'èxit, noves ferramentes i el desenvolupament de la Llei
14/2018, de 5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la
Comunitat Valenciana.

També han assistit com a representants de l'Ajuntament de La Vall d’Uixó, Tania Baños,
alcaldessa i Jorge García, regidor de Promoció Econòmica, així com els Presidents de les
EGM constituïdes en La Vall d’Uixó, ja que ha sigut un dels casos de referència en aquest
congrés. Es tracta de l'única ciutat valenciana que té aprovades i en funcionament dos EGM,
en concret en els polígons Belcaire i Mezquita.

El 3r Congrés d'Àrees Industrials és una iniciativa fruit de la línia nominativa aprovada per
l'IVACE, dins dels pressupostos de 2022 de la Generalitat Valenciana.


