
1



2



3

PER QUÈ ÉS NECESSARI UN PLA INDUSTRIAL?
El passat 20 de juliol de 2017, 
el Parlament va aprovar la Llei 
4/2017 d’indústria de les Illes 
Balears, elaborada i presentada per 
la Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria, que complia així un dels 
punts integrants dels Acords pel 
Canvi. L’objectiu d’aquesta Llei és 
aportar seguretat jurídica, regular el 
sector, i contribuir a establir un marc 
normatiu que fomenti l’activitat 
industrial.
 
A partir d’aquesta Llei, la Direcció 
General de Política Industrial 
ha elaborat el Pla Estratègic 
Industrial 2018-2025 que vol 
potenciar el desenvolupament de 
l’activitat industrial, i augmentar 
els paràmetres de productivitat, 
competitivitat i qualitat. 
 
El Pla Estratègic Industrial és un 
instrument fonamental per assolir 
els objectius de diversificació i 
millora del model productiu, que 
formen part de l’estratègia del 
Govern de les Illes Balears

La indústria demanda altres 
serveis avançats (enginyeria, 
disseny, gestió empresarial, 
tecnologia, energia, etc.) 
amb els quals produeix 
sinergies i activa l’economia 
en una zona.

L’activitat industrial és 
essencial en la investigació 
tecnològica, i per tant, 
en el procés tecnològic. 
S’ha de tenir en compte 
que la indústria demanda 
tecnologia per poder avançar 
i posicionar-se.
 
Les empreses industrials 
necessiten  treballadors 
qualificats i  generen llocs 
de feina més estables i una 
ocupació de major qualitat.

Un pla adaptat a les 
necessitats de cada illa.
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1. Limitada presència de la indústria i 
baixa especialització industrial.

2. Predominant baix nivell tecnològic i 
escassa adopció i ús de les TIC.

3. Baixa presència d’empreses industrials 
exportadores.

4. Desajust pel baix percentatge de 
titulats en Formació Professionals.

5. Manca de dimensió empresarial.

a les Illes Balears

1. Progrés tecnològic i presència 
d’activitats intensives en ciència i 
tecnologia.

2. Emergència de nous mercats i irrupció 
en les cadenes globals de valor.

3. Presència dels béns industrials 
de les Illes Balears a l’exterior.

4. La serviindústria o els serveis destinats 
a producció industrial.

5. Les indústries emergents.

a les Illes Balears

DIAGNOSI DE LA INDÚSTRIA BALEAR

D’acord amb l’anàlisi DAFO recollida al Pla d’Indústria, la situació actual 
presenta un escenari i unes potencialitats específiques, resumides a continuació.



OBJECTIUS DEL PLA

La finalitat del Pla Estratègic Industrial és potenciar el desenvolupament de 
l’activitat industrial, a partir de l’increment de la productivitat, la competitivitat 
i la qualitat, per contribuir a la millora d’un patró de creixement basat en la 
sostenibilitat, que permeti avançar en termes de cohesió econòmica i social, 
mitjançant la creació de llocs de feina de qualitat.

Per al compliment d’aquesta finalitat, s’estableixen els següents objectius:

 1. Crear les condicions necessàries per a la sostenibilitat de les 
empreses instal·lades a les Illes Balears.

 2. Impulsar la innovació i el desenvolupament tecnològic (I+D+i), i 
afavorir-ne la seva aplicació.

 3. Fomentar la internacionalització empresarial.

 4. Millorar la qualificació professional, tècnica i empresarial, mitjançant 
la formació permanent.

 5. Estimular la captació d’inversions que reforcin el teixit industrial i 
evitar la deslocalització.

 6. Fomentar la cooperació de les empreses.

 7. Crear i mantenir una ocupació de qualitat.

 8. Ajustar les polítiques industrials a les necessitats territorials de 
cada illa.



REPTES DEL PLA D’INDÚSTRIA

Incrementar el pes del sector industrial en el Valor Afegit 
Brut (VAB) de l’economia de les Illes Balears fins a arribar 
al 9%.

Aconseguir una inversió productiva total en millores 
tecnològiques dels processos industrials de 150 milions 
d’euros.

Crear i consolidar 12 clústers industrials que agrupin 
de forma activa a 600 empreses. 

Assolir que el 20% de les empreses industrials 
de les Illes Balears duguin a terme processos d’exportació. 

Incrementar la transformació digital del sector secundari 
per escometre el desafiament actual de la indústria 4.0.  

Augmentar l’ocupació de la indústria manufacturera en un 
12% que es traduirà en 3.000 nous llocs de feina

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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4Cooperació empresarial 

i col·laboració 
publicoprivada en 
matèria R+D+i. 
Col·laboració en el 
desenvolupament d’iniciatives 
empresarials i industrials 
innovadores. Es potenciarà 
el treball de la Fundació BIT 
i del ParcBit. 

El Pla vol superar els índexs actuals d’inversió en tecnologia i 
innovació per part de les PIMES industrials, motiu pel qual orientarà 
la xarxa d’innovació actual a les seves necessitats, i es potenciaran 
i desenvoluparan centres tecnològics. 

Renovació en modernització 
i equipament. 
Incentivar la renovació i adquisició 
d’equipament industrial, inclosos 
sistemes d’impressió digital, 
sistemes de producció distribuïda, 
gestió automatitzada d’estocs i altres 
eines informàtiques.

Impuls 
a la Indústria 4.0. 
Acompanyament, assessoria 
i finançament a empreses en 
processos de digitalització i de 
transformació digital. 

Impuls del disseny 
com a element 
innovador i diferencial. 
Foment de la incorporació 
del disseny com a element 
de modernitat i millora 
competitiva de les empreses 
industrials de les Illes 
Balears. 
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Suport a projectes 
empresarials.
Programa de suport a la creació 
de noves empreses, a través de 
l’acceleració industrial i tecnològica 
i estratègies de coinversió. Creació 
d’un programa d’avals tècnics i 
financers per a PIMES tractores des 
de la potenciació d’ISBA a través de 
l’ampliació del seu capital i de la seva 
capacitat per a la concessió d’avals. 

Reestructuració 
d’empreses amb 
dificultats. 
Es posaran en marxa instruments 
financers per impulsar la 
reestructuració empresarial. 
A més, es crearan programes 
d’assessorament per ajudar 
a les empreses amb reestructuració 
i amb la transmissió empresarial.

El Pla dona suport a la continuïtat de projectes empresarials industrials que 
poden ser viables en el context competitiu global, també aquells que presenten 
dificultats.  Es desenvoluparan mesures orientades a la implantació de noves 
activitats industrials basades en la recuperació d’esperit industrial.

3 4
Transformació de l’IDI. 

Conversió de l’Institut d’Innovació 
Empresarial (IDI) en una Agència 
de Desenvolupament Regional, 
dotant-lo dels recursos necessaris 
per acomplir la seva missió i 
desenvolupar el Pla Industrial.

Millora de l’entorn 
institucional i simplificació 
administrativa. 
Creació de sistemes de 
finestreta única, per millorar 
la coordinació i simplificació 
administrativa. Avaluacions 
contínues d’actuacions sectorials 
de finançament d’alt impacte, 
en col·laboració amb els clústers. 
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La competitivitat i la qualitat en l’ocupació precisen sempre de formació. Per això, el 
Pla d’Indústria aposta fermament per la formació professional, tant des del punt de 
vista reglat, com des de la vessant de la Formació Professional per a l’ocupació.  La 
gestió del talent i la formació del capital humà no ha de referir-se només a la formació 
tècnica necessària per al treball industrial, sinó també a les capacitats gerencials i 
de direcció de quadres intermedis i líders empresarials, ja que la capacitat d’abordar 
processos industrials més sofisticats i de major valor afegit pressuposa a més un 
important lideratge des de la direcció de les empreses.

1
3

2
4Foment de l’ocupació 

de qualitat. 
Impuls a les oficines 
d’intermediació laboral del SOIB 
específiques per als sectors 
industrials més emergents, 
com ara el nàutic. A través del 
SOIB també es desplegaran 
programes específics de 
requalificació i recol·locació.

Formació Dual. 
Potenciar els programes de 
formació dual en els entorns 
productius industrials definits 
com a prioritaris.

Formació per a ocupats. 
Impuls a la formació sectorial 
i intersectorial, millorant 
competències, habilitats de 
gestió, professionalització i 
adquisició d’eines de gestió. 

Formació 
Professional inicial i per 
a desocupats. 
Potenciació de l’oferta de FP 
inicial de cicles formatius 
de grau mitjà i superior de 
l’àmbit industrial, i la FP 
per a l’ocupació, adreçada a 
desocupats, i ajustada a les 
demandes territorials.
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Es reforçarà el suport a l’exportació i internacionalització 
progressiva del teixit empresarial com un dels elements de 
millora de la competitivitat imprescindibles per créixer des 
d’una perspectiva global i per a l’adaptació permanent a la 
realitat local de cada mercat. 

1 2Promoció exportadora. 
Accions de finançament 
i cooperació internacional 
i multilateral, amb mesures 
de suport a sectors i clústers 
per reforçar el posicionament 
internacional de béns i serveis. 
Suport a la cooperació 
interempresarial com a 
estratègia d’accés als mercats 
globals i de diferenciació.

Captació d’inversió 
exterior. 
Desenvolupament, en 
col·laboració amb la resta 
d’institucions, de mesures 
que incentivin la implantació 
d’inversions i empreses amb 
capacitat per a complementar 
l’actual teixit productiu, generar 
valor i crear ocupació.
Potenciació d’una imatge 
de regió atractiva per a la 
implantació d’inversions, sobre 
la base de les fortaleses i 
senyes d’identitat. 
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El treball en clúster permet a aquelles empreses que comparteixen 
reptes  estratègics  la superació de barreres competitives 
determinades per la seva reduïda dimensió sobre la base 
d’actuacions i projectes de col·laboració.

Clusterització industrial. 
Rellançar l’estratègia de clústers 
industrials, responent a les necessitats 
de formació, desenvolupament 
tecnològic, internacionalització i 
cooperació. Es proposa llançar un 
programa de clústers emergents, amb 
els objectius principals de promoure 
els clústers industrials.

Organitzacions clúster.
Ajuts a la dinamització de 

les organitzacions clúster 

industrials i assessorament a 

clúster managers per garantir 

la màxima professionalització i 

eficàcia en la seva gestió.

Indústries emergents.
Identificació i potenciació d’indústries emergents, articulant mecanismes 

de col·laboració amb els clústers per generar actuacions que impactin 

en la cadena de valor completa, des de la R+D fins el mercat, incloent-hi 

estratègies de dimensionament, coordinació i/o convergència.
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Les infraestructures industrials són imprescindibles per a l’especialització de la 
producció industrial. La intervenció en matèria d’eficiència energètica i de recursos té 
com a objectius mitigar el desavantatge comparatiu de l’estructura energètica de les 
Illes Balears, i afavorir el compliment dels objectius internacionals en matèria de canvi 
climàtic i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Sòl industrial.
Línies d’ajudes per al trasllat a sòl 

industrial des de zones urbanes i per a 

l’adquisició de sòl industrial mitjançant 

entitats com ISBA. Recuperació de 

l’estudi del mercat del sòl industrial, 

desenvolupat per l’IDI, afavorint l’ús 

intensiu dels polígons industrials 

existents. 

Logística. 
Creació de plataformes 

conjuntes de compra i millora 

de les operacions logístiques 

i millora del transport i 

l’optimització logística a través 

de l’impuls de convenis amb 

autoritats portuàries. 

Recursos energètics. 
Facilitació i potenciació de l’accés a finançament per a engegar plans 
d’eficiència energètica, i projectes d’autogeneració a través de les tecnologies 
més apropiades. Accions de formació, informació i sensibilització en 
competitivitat sostenible, fomentant l’ús de sistemes intel·ligents de gestió 
energètica i modalitats de contractació innovadores.
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El Pla incorpora a la reflexió estratègica del sector industrial 
les dimensions de vigilància, anticipació i internacionalització 
que permeten comprendre i aprofitar les diferents amenaces i 
oportunitats.

Vigilància estratègica. 
Creació d’un observatori 

industrial, en col·laboració 

amb els agents econòmics 

i socials, i els clústers 

industrials. Vigilància en 

matèria de competitivitat, amb 

elaboració d’un mapa de riscos 

empresarials, especialment als 

entorns productius definits com 

a prioritaris. 

Vigilància 
en matèria d’energia. 
Creació d’un sistema de 
vigilància industrial en matèria 
d’energia, enfocada a mantenir 
actualitzat un inventari de 
sòl vacant, a desenvolupar 
diagnòstics específics 
de consum energètic, a 
monitoritzar indicadors de 
consum i eficiència energètica, 
a més d’altres indicadors de 
competitivitat, i analitzar 
i proporcionar assistència 
tècnica professionalitzada 
en els àmbits clau per al 
creixement empresarial.
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SECTORS INDUSTRIALS ESTRATÈGICS

Des de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través del 
mapping de clústers, s’han determinat 7 sectors estratègics, per la 
seva elevada especialització, valor afegit, potencial de creixement i alt 
component industrial. 

Aquests sectors són:

Nàutic

Aeronàutic
Indústries culturals
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