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PROGRAMA 2017 DE 

COMPETITIVITAT TURÍSTICA PER A 

AUTÒNOMS I PIMES 

DESCRIPCIÓ: 

L'Agència Valenciana del Turisme i el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana posen 
en marxa un Programa de Competitivitat Turística per a l'elaboració de: 
 

• Diagnòstics individualitzats sobre aspectes estratègics per a l'empresa turística. 
• Estudis amb solucions de millora de la seva situació competitiva. 
El Programa s'emmarca en les actuacions dirigides per l’INVAT·TUR baix el programa de la 
Acceleradora Empresarial i d’Accés al Mercat del Turisme – Accetur- i estarà gestionat en cada 
província per la seua respectiva Cambra de Comerç. 
Està cofinançat al 100% (50% per la Generalitat i la resta per les Cambres de Comerç 
mitjançant l'aportació UE del 50% a través de fons FEDER). 

Cambra València – www.camaravalencia.com 

Raúl Gómez 963 103 957 

innoturismo@camaravalencia.com   Más info … 

Cambra Castelló – www.camaracastellon.com  

Teresa Prim 964 356 500 

tprim@camaracastellon.com  Más info … 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional     Una manera de hacer Europa 

OBJECTIU I Y METODOLOGIA: 

El Programa persegueix ajudar els autònoms i pimes turístiques de la Comunitat Valenciana 
a definir solucions i detectar oportunitats de negoci turístic, que redundin en el posicionament 
competitiu que exigeix el mercat turístic avui i en la innovació i millora dels seus processos 
productius. 

Tutors d'innovació especialitzats es desplaçaran a les empreses per a la realització dels 
diagnòstics sobre aspectes estratègics i realitzaran un informe de recomanacions sobre 
matèries clau per millorar la competitivitat a cada empresa: optimització de processos, TIC, 
innovació, medi ambient, formació, etc. 

¿QUI POT SOL·LICTAR-HO? 

Pimes i autònoms del sector turístic de la Comunitat Valenciana, que es troben d'alta en el 
Cens de l'IAE, en qualsevol sector de l'activitat excepte la pesca, l'aqüicultura, el carbó i la 
producció primària dels productes agrícoles Annex TFUE. 

AMPLIAR INFORMACIÓ I PRESENTAR LA SOL·LICITUD 

En les dades de contacte i enllaços que apareixen a continuació, es pot consultar la convocatòria 
en cada província, forma i terminis de presentació de sol·licituds. 

L'admissió al programa es realitzarà per ordre de recepció de sol·licituds, entre els aspirants 
que compleixen els requisits, i fins a la finalització del pressupost. 
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