
La Conselleria de Economía Sostenible solicita a los municipios

del  Pacto  que cataloguen su suelo  industrial  disponible  para

ofrecerlo a posibles inversores

El Gobierno valenciano ha creado un mapa de suelo industrial de la Comunitat para facilitar a

las compañías un catálogo con el espacio disponible en sus parques empresariales

16.02.23

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha solicitado

al Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa que los Ayuntamientos integrantes en el

consorcio cataloguen el suelo industrial disponible en sus territorios a través de una ficha que

deben enviar al ente valenciano. El objetivo del Gobierno autonómico es conocer las parcelas

de carácter industrial vacantes para así poder ofrecerlas a posibles inversores interesados en

desarrollarse en la Comunitat. 

La directora general de Internacionalización de la Conselleria de Economía Sostenible, María

Dolores Parra, y el personal técnico del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

(IVACE), han explicado al equipo de trabajo del Pacto la importancia de que los diez municipios

consorciados rellenen la ficha de suelo industrial disponible. El Gobierno valenciano, con el

objetivo de  posicionarse  como territorio  fuerte  donde  desarrollar  proyectos  económicos y

generar  un  tejido  industrial  equilibrado  y  empleo  estable,  ha  creado  un  mapa  de  suelo

industrial de la Comunitat para facilitar a las compañías esta herramienta de localización de

áreas industriales del territorio y conocer si hay espacio libre en ellas. 

Por este motivo, el Pacto informa a los municipios que lo componen que, aunque ya se les ha

enviado  la  ficha  de  catalogación  de  suelo  industrial  disponible  para  su  cumplimentación,

pueden solicitarle dicho documento para su posterior envío a Conselleria. 



La Conselleria d'Economia Sostenible sol·licita als municipis del

Pacte  que  cataloguen  el  seu  sòl  industrial  disponible  per  a

oferir-lo a possibles inversors

El Govern valencià ha creat un mapa de sòl  industrial de la Comunitat per a facilitar a les

companyies un catàleg amb l'espai disponible als seus parcs empresarials

16.02.23

La  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball  ha  sol·licitat  al

Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa que els Ajuntaments integrants en el consorci

cataloguen  el  sòl  industrial  disponible  en  els  seus  territoris  a  través  d'una  fitxa  que  han

d'enviar a l'ens valencià. L'objectiu del Govern autonòmic és conéixer les parcel·les de caràcter

industrial vacants per a així poder oferir-les a possibles inversors interessats a desenvolupar-se

en la Comunitat. 

La  directora  general  d'Internacionalització  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  María

Dolores Parra, i el personal tècnic de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE),

han explicat a l'equip de treball  del Pacte la importància que els deu municipis consorciats

emplenen la fitxa de sòl industrial disponible. El Govern valencià, amb l'objectiu de posicionar-

se  com a  territori  fort  on  desenvolupar  projectes  econòmics  i  generar  un  teixit  industrial

equilibrat i ocupació estable, ha creat un mapa de sòl industrial de la Comunitat per a facilitar

a les companyies aquesta eina de localització d'àrees industrials del territori i conéixer si hi ha

espai lliure en elles. 

Per aquest motiu, el Pacte informa els municipis que el componen que, encara que ja se'ls ha

enviat  la  fitxa  de  catalogació  de  sòl  industrial  disponible  per  al  seu  emplenament,  poden

sol·licitar-li aquest document per al seu posterior enviament a Conselleria. 


