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Carta de serveis

IVACE

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 
(IVACE), té com a objectiu impulsar un nou model productiu que 
contribuïsca al progrés econòmic i social de la Comunitat Valenciana. 
Per a això desenvolupa una oferta especialitzada de serveis dirigida 
a la millora competitiva del  teixit empresarial, consistent en actuacions 
orientades a l'impuls i al foment de l'R+D, la innovació, la 
internacionalització, el desenvolupament energètic sostenible i la 
millora de les infraestructures i del serveis industrials. En aquest àmbit 
d'actuació, l'IVACE actua com a agència de desenvolupament regional 
de referència, plenament involucrada a prestar servei a les empreses 
de la Comunitat amb e�càcia i e�ciència. 

President de l’Institut Valencià 
de Competitivitat Empresarial

MISSATGE GENERAL
L'Administració pública valenciana ha d'adaptar-se als nous reptes i a 
les necessitats de la societat i per això ha de modernitzar i millorar de 
forma contínua els serveis públics que presta. La Generalitat assumeix 
aquest repte i amb aquesta �nalitat incorpora, dins de la seua política 
de modernització, el projecte Cartes de Serveis com un instrument de 
millora a través del qual la ciutadania pot exigir la prestació d'uns 
serveis públics amb les màximes garanties de qualitat, i també 
conéixer-ne en tot moment el grau de compliment.

La Generalitat contribueix així a donar resposta a l'exigència 
continguda en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana que 
estableix i proclama, en l'article 9, el dret general que tenen tots els 
ciutadans i totes les ciutadanes a gaudir d'uns serveis públics de 
qualitat.

COMPROMÍS INSTITUCIONAL

una administració

excel·lent



- Assessorament tècnic i administratiu sobre energia sostenible, internacio-
nalització, sòl industrial, atracció d'inversions, seguretat industrial, vehicles, 
metrologia legal i anàlisi de la gestió de la I+D i la innovació en l’empresa.

11. Resolem l’adjudicació de les naus i  parcel·les en un termini màxim de 20 dies hàbils 
des de la finalització del termini del concurs

Mitjana del resultat de l'enquesta de satisfacció de l'empresa

% d'adjudicacions resoltes en un termini màxim de 20 dies 
hàbils 

2. Promocionem i difonem els serveis de l’IVACE mitjançant jornades celebrades en 
totes les comarques de la Comunitat


