NATURALESA I CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTITAT
Naturalesa jurídica
L’Associació CENTRE EUROPEU D’EMPRESES I INNOVACIÓ D’ELX és una
associació sense ànim de lucre, constituïda el 1990 i amb domicili a Elx (Alacant),
Polígon de Carrús, Ronda Vall d’Uixó i inscrita al Registre d’Associacions de la
Comunitat Valenciana, Unitat Territorial d’Alacant, amb el número 2.792 de la Secció
Primera.
El Centre Europeu d’Empreses i Innovació d’Elx (CEEI Elx) va iniciar la seua activitat
el 1990 seguint el model dels Business & Innovation Centre (BIC). Promoguts el 1984
per la Direcció General de Política Regional de les Comunitats Europees de la Unió
Europea, es consideren la ferramenta més eficaç per difondre la cultura emprenedora i
la innovació. L’Associació desenvolupa la seua activitat en l’àmbit territorial de la
Comunitat Valenciana.
Aquesta iniciativa europea fou desenvolupada per la Generalitat Valenciana a través
de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). La creació de 4 CEEI a les
localitats d’Alcoi, Castelló, Elx i València assegura la cobertura a tot el territori i
configura una xarxa a nivell autonòmic. El CEEI forma part de l’EBN (European
Business and Innovation Centre Network) amb 150 centres de 21 països. A més, és
membre d’ANCES (Xarxa Nacional de CEEIs Espanyols) amb 29 membres.
El CEEI Elx es constitueix amb la participació d’organismes de l’administració
autonòmica i local i també de diverses entitats econòmiques, financeres, empresarials i
socials. La seua activitat té un doble objectiu. D’una banda, donar suport i impulsar la
creació, consolidació i creixement d’empreses principalment innovadores. D’altra
banda, assessorar les empreses ja existents i ajudar-les a millorar la seua
competitivitat per mitjà de la innovació i la diversificació. Tot plegat, amb la finalitat de
generar riquesa i ocupació en el teixit empresarial valencià.
Aquesta tasca s’ha vist reafirmada pel reconeixement als Centres Europeus
d’Empreses Innovadores (CEEI) de la Comunitat Valenciana, com a instruments de
suport de la Generalitat en el desenvolupament de la seua política d’emprenedoria,
expressat al Ple del Consell celebrat el divendres 16 de desembre de 2016.

Objectius
La finalitat de les associacions és fomentar l’emprenedoria i la creació d’empreses
innovadores, diversificadores i modernitzadores dins el teixit empresarial valencià, així
com el creixement i consolidació del conjunt d’empreses innovadores de nova creació
a la Comunitat Valenciana.
En relació als fins i objectius, els seus estatus assenyalen les següents accions:







Impulsar la creació de noves empreses, en especial aquelles de caràcter
innovador o diversificador, i fomentar noves línies d’activitat innovadores o
diversificadores en les empreses existents dins el teixit industrial de la
Comunitat Valenciana. Potenciar, d’aquesta forma, la competitivitat i la creació
d’ocupació.
Constituir-se com a instrument al servei de polítiques a escala local, regional,
nacional i europea a favor de les PIMES en els àmbits de la difusió de la cultura
innovadora i emprenedora, l’estimulació, l’orientació i l’acompanyament de
projectes empresarials, la igualtat d’oportunitats per a les dones creadores
d’empreses i la implantació de la societat de la informació i el coneixement.
Impulsar les iniciatives dirigides a col·lectius que, en les polítiques
econòmiques de la Unió Europea, es determinen com a prioritàries.
Fomentar la col·laboració amb entitats públiques, privades i professionals per al
desenvolupament de les seues finalitats.

Òrgans de govern
Tant per la composició de la seua Assemblea i Junta Directiva com per la vocació i
l’efectiu desplegament de les seues actuacions, els CEEIs són entitats de cooperació
del teixit institucional dedicat a l’emprenedoria. En el cas del CEEI Elx, formen part
dels seus òrgans de govern les següents entitats:
· 361º Associació d’Empreses de la Publicitat de la Província d’Alacant – AEPPA
· Ajuntament de Bigastre
· Ajuntament de Crevillent
· Ajuntament d’Elx
· Ajuntament de Les Salines
· Ajuntament de Santa Pola
· Associació Espanyola d’Empreses de Components i Maquinària de Calcer i
Marroquineria
· Associació d’Empreses i Serveis d’Elx i Comarca – AESEC
· Associació Empresarial del Sector TIC de la Comunitat Valenciana

· Associació Terciari Avançat d’Alacant
· Banc Bilbao-Vizcaya-Argentaria
· Banc Sabadell
· Bankia
· Cajamar Caixa Rural
· Cambra de Comerç, Indústria i Navegació d’Alacant
· Cercle d’Economia de la Província d’Alacant
· Comissions Obreres – CCOO
· Confederació Empresarial de la Província d’Alacant – COEPA
· Consorci per al Desenvolupament Econòmic del Baix Segura – CONVEGA
· Elx Parc Industrial Entitat Urbanística de Conservació
· Diputació Provincial d’Alacant
· Federació d’Associacions de Joves Empresaris de la Província d’Alacant –
JOVEMPA
· Formació Tècnica del Llevant SL – ESUMA-Escola Superior de Màrqueting
· Fundació de l’Hospital General Universitari d’Elx
· Fundació Empresa Universitat d’Alacant – FUNDEUN
· Fundació per al Desenvolupament Empresarial – FUNDESEM
· Il·lustre Col·legi d’Economistes d’Alacant
· Institut Espanyol de Calçat i Connexes – INESCOP
· Institut Valencià de Competitivitat Empresarial – IVACE
· Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana
· Unió General de Treballadors – UGT
· Universitat d’Alacant
· Universitat Miguel Hernández
La participació, en la configuració del CEEI, de pràcticament totes les organitzacions i
institucions involucrades en el desenvolupament econòmic i social del territori –en
cadascuna de les demarcacions d’actuació de cadascun dels CEEI– li atorga una
posició d’instrument d’acció conjunta de tots els agents que hi participen.

Àmbit d’acció
El CEEI Elx, en coherència amb els seus fins, proporcionarà fonamentalment els
següents serveis:







Promoure la iniciativa i la cultura empresarial: orientació i coneixements sobre
l’empresa i la seua gestió.
Ajudar els emprenedors a concretar i avaluar la viabilitat dels seus projectes:
assessorament en el Pla d’Empresa.
Ajudar les empreses existents a avaluar nous projectes: assessorament en
Plans d’Innovació, seguiment i suport al creixement.
Proporcionar coneixements i habilitats de gestió: cursos, seminaris i fòrums de
formació per a emprenedors.
Assessorar i donar suport en l’obtenció de recursos externs (finançament,
recursos tecnològics, oportunitats de mercat, etc.).
Instal·lacions per a iniciar l’activitat (incubadora).

El CEEI Elx està situat en el Polígon Industrial Carrús, Ronda Vall d’Uixó, 125, al terme
municipal d’Elx, sobre una superfície de parcel·la de 8.658 metres quadrats. L’àrea
edificada es de 3.741 metres quadrats distribuïts de la següent forma: Edifici Central:
1.507 m2, Edifici Est: 1.486 m2 i Edifici Oest: 748m2. Compta amb 30 locals de lloguer:
locals modulars d’entre 15 i 350 m2 dotats d’instal·lació elèctrica, telèfon, aigua,
detecció d’incendis i seguretat. A més, ofereix serveis logístics i administratius als
emprenedors que lloguen els locals com: fax, correus, recepció de telefonades i
visites. Aparcament amb zones de càrrega i descàrrega. Secretaria, mecanografia i
reprografia. Sales de visites i sala d’actes amb mitjans audiovisuals. Aula de formació.
Programes per a la gestió empresarial. Accés a Internet i correu electrònic.
Des de 1990, el CEEI ha desenvolupat un conjunt d’activitats relatives a la creació i
creixement empresarial amb els següents resultats:

Activitat
Fòrums, Jornades, Seminaris difusió de cultura emprenedora
Assistents a jornades
Persones emprenedores assistides
Assistència tècnica a persones emprenedores
Plans empreses finalitzats
Empreses creades
Llocs de treball generats
Empreses allotjades al CEEI
Inversió induïda
Ajudes aconseguides per a empreses
Pàgines web visitades (5 anys)
Índex de fracàs empresarial a 5 anys

TOTAL
120/any
20.000
22.000
6.000
2.600
950
1.900
166
185 milions €
15 milions €
107 milions
6%

Des de 2017 els plans d’actuació del CEEI tenen com a finalitat donar suport al
desenvolupament de la política de la Generalitat Valenciana en matèria
d’emprenedoria i innovació. D’aquesta forma, la Xarxa de CEEIs de la Comunitat
Valenciana (Castelló, Elx i Alcoi-València) dona cobertura a tot el territori de la
Comunitat Valenciana i aquesta acció conjunta suposa la vertebració del territori en
matèria d’emprenedoria i innovació.
Totes les activitats estan alineades amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a
la Investigació i Innovació de la Comunitat Valenciana RIS3CV i són de caràcter
estrictament no econòmic. Contribueixen, d’aquesta forma, a garantir que tots els
habitants de la Comunitat Valenciana, independentment del segment de població al
qual pertanyen, el sector on se circumscriuen, la fase del projecte d’emprenedoria en
què es troben i la ubicació dels seus projectes o idees de negoci en el territori de la
Comunitat, tinguen accés als serveis, el coneixement i les ferramentes relatives a
l’emprenedoria de forma homogènia, coherent, coordinada i no discriminatòria.
Els objectius generals d’aquest Pla d’Actuació són:







Proporcionar un accés universal i un subministrament competitiu dels serveis
de suport a l’emprenedoria i la innovació.
Aconseguir una cohesió social i econòmica al territori: igualtat d’oportunitats de
desenvolupament a tot el territori.
Desenvolupar una cultura emprenedora i d’innovació a través del
desenvolupament de sistemes de col·laboració.
Disposar d’un referent únic amb relació a la promoció, informació, coordinació i
suport a les emprenedores i al teixit d’empreses i entitats que impulsen el
concepte emprendre i créixer.
Crear una ferramenta tècnica a la Comunitat Valenciana que incorpore i
aglutine criteris, processos i indicadors associats a les tasques de motivació,
gestió de la informació i orientació en la cultura emprenedora.

Las actuacions específiques que contempla aquest Pla d’Actuació s’adrecen a la
consecució dels objectius següents:






Evitar duplicitats entre els distints agents públics i privats, ordenar i mantenir
actualitzades les necessitats i els recursos disponibles per a les persones
emprenedores de l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, i
també potenciar l’entrada de noves empreses i de persones emprenedores,
tant des del punt de vista territorial com en relació a les diferents fases del
procés emprenedor.
Potenciar les plataformes de suport a l’emprenedoria innovadora com a suport
de ferramentes, recursos i serveis per a les persones emprenedores de la
Comunitat Valenciana i com a instruments per a la comunicació entre els
agents que constitueixen l’Ecosistema Emprenedor de la Comunitat
Valenciana.
Identificar serveis d’alt valor afegit, que actualment no són oferts pel mercat, i
que puguen donar suport a la creació i el creixement de noves empreses

innovadores o de base tecnològica en el marc de l’Ecosistema Emprenedor de
la Comunitat Valenciana.

